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ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES
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COOPERACIÓ LOCAL
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1 Aprovacio inicial del pressupost general de la Diputacio 
de Girona de l'exercici 2022 - Intervenció

2021/F010200/6464

2 Aprovació de la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball 
per al 2022 de la Diputació de Girona i els seus OOAA - 
Organització i Recursos Humans Corporatius

2021/G010105/784

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES

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

1. Aprovacio  inicial  del  pressupost  general  de la  Diputacio de  Girona de
l'exercici 2022 - Intervenció. 2021/F010200/6464

“L’article 162 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)  estableix  que  els
pressupostos generals de les entitats locals constitueixen l’expressió xifrada, conjunta i
sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l’entitat i els seus
organismes autònoms, i dels drets que prevegin liquidar durant l’exercici corresponent,
així com de les previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils el capital
social de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local corresponent.

L’article 164 del mateix text normatiu disposa que les entitats locals elaboren i aproven
anualment un pressupost general en el qual s’integren:

1. El pressupost de la mateixa entitat.
2. Els dels organismes autònoms que en depenen.
3. Els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils el

capital social de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local.

De  conformitat  amb la  disposició  transitòria  segona  de  la  Llei  57/2003,  de  16  de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local,  en tant que no es
modifiqui  la  Llei  reguladora  de  les  hisendes  locals,  serà  d’aplicació  a  les  entitats
públiques  empresarials  el  que  disposa  la  citada  Llei  en  referència  a  les  societats
mercantils locals el capital social de les quals pertanyi íntegrament a les entitats locals.

Per tant, el projecte de pressupost general de la Diputació per a l'exercici de 2022
figura  integrat  pel  de  la  Corporació,  el  de  l’Organisme  Autònom de  Salut  Pública
(Dipsalut), el de l’Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC), el
de l’Organisme Autònom Conservatori  de Música Isaac Albéniz  de la  Diputació de
Girona i l’estat de previsió de despeses i ingressos de l’entitat pública empresarial local
Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada (Semega), respectivament
proposats pels seus òrgans competents a l’aprovació del Ple de la Diputació.

D’altra banda, l’article 122 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic estableix que els consorcis estan subjectes al règim de pressupost, comptabilitat
i control de l’administració pública a la qual estan adscrits. El mateix precepte legal
disposa que els  consorcis  han de formar part  dels  pressupostos de l’administració
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pública d’adscripció que, en el sector públic de la Diputació de Girona, són el Consorci
d’Aigües Costa Brava Girona, el Consorci de les Vies Verdes de Girona i el Consorci
de les Gavarres.

El pressupost general de la Diputació i els pressupostos de cadascun dels consorcis
inclouen, d’acord amb l’article 165.1 del TRLRHL:

1. Els estats de despeses.
2. Els estats d’ingressos.
3. Les bases d’execució, que contenen l’adaptació de les disposicions generals en

matèria pressupostària a l’organització i les circumstàncies de la Diputació, dels
seus organismes autònoms i dels consorcis adscrits.

Cal  destacar  que  el  pressupost  general  de  la  Diputació  i  els  pressupostos  dels
consorcis adscrits no presenten dèficit inicial (article 165.4 TRLRHL).

Al pressupost general de la Diputació i de cadascun dels consorcis s’hi afegeixen com
annexos (art. 166.1 TRLRHL):

1. Els plans i programes d’inversió i finançament que, per un termini de quatre
anys,  podran  formular  els  municipis  i  altres  entitats  locals  d’àmbit
supramunicipal.

2. Els  programes  anuals  d’actuació,  inversions  i  finançament  de  les  societats
mercantils, de les quals l’entitat local sigui titular única o partícip majoritària del
seu capital social.

3. L’estat de consolidació del pressupost de la pròpia entitat amb la de tots els
pressupostos i els estats de previsió d’ingressos i despeses de les societats
mercantils.

4. L’estat de previsió de moviments i situació del deute.

Així mateix, d’acord amb l’article 168.1 del TRLRHL, el pressupost general i els dels
consorcis contenen la documentació següent: 
1. Memòria subscrita pel president explicativa del seu contingut i de les principals

modificacions que presenta en relació amb el vigent.
2. Liquidació del pressupost de l’exercici 2020 i avanç de la liquidació del pressupost

de l’exercici  2021,  referida almenys a 30 de juny,  subscrites per la Intervenció
General i confeccionats conforme disposa la Instrucció de Comptabilitat (regles 54
a 57 de l’Ordre HAP/1781/2013).

3. Annex de personal, integrat per la plantilla de personal i la relació valorada dels
llocs de treball de forma que es dóna l’oportuna correlació amb els crèdits per a
personal inclosos en el pressupost.

4. Annex d’inversions a realitzar en l’exercici subscrit  pel  President  i  degudament
codificat.

5. Annex de beneficis fiscals en tributs locals i la seva incidència en els ingressos.
6. Annex  amb  informació  relativa  als  convenis  subscrits  amb  les  comunitats

autònomes en matèria de despesa social, amb especificació de la quantia de les
obligacions  de  pagament  i  dels  drets  econòmics  que  s’han  de  reconèixer  en
l’exercici al que es refereix el pressupost general i de les obligacions pendents de
pagament  i  drets  econòmics  pendents  de  cobrament,  reconeguts  en  exercicis
anteriors, així com de l’aplicació o partida pressupostària en la que es recullen, i la
referència a que dits convenis inclouen la clàusula de retenció de recursos del
sistema de finançament a la que es refereix l’article 57bis de la LRBRL. En relació
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a aquesta referència a la inclusió en els convenis de la clàusula de retenció de
recursos,  cal  dir  que  l’article  57bis  (introduït  per  la  Llei  27/2013,  de  27  de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local) va ser declarat
inconstitucional i nul mitjançant Sentència del Tribunal Constitucional 41/2016, de
3 de març, per la qual cosa, la documentació no fa referència a si els convenis
inclouen la clàusula de retenció de recursos del sistema de finançament.

7. Informe econòmic  i  financer,  en  el  que  s’exposen  les  bases  utilitzades  per  a
l’avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit  previstes, la suficiència
dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses
de  funcionament  dels  serveis  i,  en  conseqüència,  l’efectiu  anivellament  del
pressupost.

Així  mateix,  la  Llei  orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’estabilitat  pressupostària  i
sostenibilitat  financera  (LOEPSF)  estableix  en  l’article  29  l’obligació  de  les
administracions públiques d’elaborar un pla pressupostari a mig termini, que abastarà
un període mínim de 3 anys (període 2023-2025),  i  que s’inclourà en el  programa
d’estabilitat, en el qual s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos anuals i a través
del  qual  es  garantirà  una  programació  pressupostària  coherent  amb  els  objectius
d’estabilitat  pressupostària  i  de  deute  públic  i  de  conformitat  amb  la  regla  de  la
despesa.

D’acord  amb  l’article  15.3  de  l’Ordre  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  cal  remetre
anualment al Ministeri d’Hisenda informació recollida en els apartats 1 i 2 de l’article 7 i
informació  sobre  els  passius  contingents,  com  són  les  garanties  públiques  i  els
préstecs morosos, que poden incidir de manera significativa en els pressupostos de
les corporacions locals.

Per tot això, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i
Cooperació Local hi dictamina favorablement i eleva al Ple l’acord següent:

PRIMER. Aprovar l’import del límit de la despesa no financera de les entitats del sector
públic de la Diputació de Girona per a l’exercici 2022, en compliment de l’article 30 de
la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat
financera,  per  import  de  DOS-CENTS  DEU  MILIONS  NOU-CENTS  QUARANTA-
QUATRE  MIL  CINC-CENTS  CINQUANTA-SET  EUROS  AMB  QUARANTA-SIS
CÈNTIMS (210.944.557,46 euros), segons informe proposta que figura en l’expedient.

SEGON. Aprovar inicialment el pressupost general de la Diputació de Girona per a
l’exercici 2022, l'import consolidat del qual en el seus estats d'ingressos i de despeses
és de CENT SEIXANTA-DOS MILIONS VUIT-CENTS UN MIL QUARANTA EUROS
(162.801.040,00 euros), i constituït segons detall que s’indica a continuació:

1. Pressupost propi de la Corporació, equilibrat en els seus estats d’ingressos i de
despeses per import de CENT CINQUANTA-QUATRE MILIONS QUATRE-CENTS
SETANTA-CINC MIL EUROS (154.475.000,00 euros). 

2. Pressupost de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona
(Dipsalut), equilibrat en els seus estats d’ingressos i de despeses per import de

4

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



QUINZE  MILIONS  SIS-CENTS  NORANTA-VUIT  MIL  EUROS  (15.698.000,00
euros).

3. Pressupost de l’Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis Gironins - Xaloc,
equilibrat  en  els  seus  estats  d’ingressos  i  de  despeses  per  import  de  DOTZE
MILIONS QUATRE-CENTS TRENTA-DOS MIL EUROS (12.432.000,00 euros).

4. Pressupost de l’Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la
Diputació de Girona, equilibrat en els seus estats d’ingressos i de despeses per
import  de  TRES MILIONS CINC-CENTS QUARANTA-VUIT MIL CENT VINT-I-
CINC EUROS (3.548.125,00 euros).

5. Estats de previsió d’ingressos i de despeses de l’entitat pública empresarial local
Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada – Semega, per import
de SET-CENTS TRENTA-DOS MIL TRES-CENTS EUROS (732.300,00 euros).

PRESSUPOST D'INGRESSOS Corporació Dipsalut Xaloc
Conservatori

Isaac
Albéniz

Semega
Ajustaments

de
consolidació

Pressupost
consolidat

1 - Impostos directes 14.889.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.889.118,00

2 - Impostos indirectes 22.596.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.596.174,00

3 - Taxes, preus públics i altres 
ing.

425.498,00 223.029,00 6.714.000,00 459.250,00 191.249,00 0,00 8.013.026,00

4 - Transferències corrents 109.543.153,00 15.472.171,00 5.700.000,00 3.085.875,00 541.051,00 24.084.385,00 110.257.865,00

5 - Ingressos patrimonials 49.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.260,00

Operacions corrents 147.503.203,00 15.695.200,00 12.414.000,00 3.545.125,00 732.300,00 24.084.385,00 155.805.443,00

6 - Alienació d'inversions reals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Transferències de capital 2.321.797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.321.797,00

Operacions de capital 2.321.797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.321.797,00

8 - Actius financers 80.000,00 2.800,00 18.000,00 3.000,00 0,00 0,00 103.800,00

9 - Passius financers 4.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.570.000,00

Operacions financeres 4.650.000,00 2.800,00 18.000,00 3.000,00 0,00 0,00 4.673.800,00

TOTAL PRESSUPOST 
INGRESSOS

154.475.000,00 15.698.000,00 12.432.000,00 3.548.125,00 732.300,00 24.084.385,00 162.801.040,00

PRESSUPOST DE DESPESES Corporació Dipsalut Xaloc
Conservatori
Isaac Albéniz

Semega
Ajustaments

de
consolidació

Pressupost
consolidat

1 - Despeses de personal 22.032.067,00 3.017.602,00 7.743.312,00 3.122.445,00 511.620,94 0,00 36.427.046,94
2 - Despeses corrents en béns i 
serveis

17.346.154,00 6.119.498,00 4.418.188,00 350.830,00 220.679,06 0,00 28.455.349,06

3 - Despeses financeres 268.130,00 25.300,00 82.500,00 550,00 0,00 0,00 376.480,00

4 - Transferències corrents 68.142.350,00 5.588.400,00 0,00 10.700,00 0,00 24.084.385,00 49.657.065,00

5 - Fons de contingència 17.065.000,00 258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.323.000,00

Operacions corrents 124.853.701,00 15.008.800,00 12.244.000,00 3.484.525,00 732.300,00 24.084.385,00 132.238.941,00

6 - Inversions reals 8.675.887,00 191.200,00 152.000,00 60.600,00 0,00 0,00 9.079.687,00

7 - Transferències de capital 20.759.056,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.239.056,00

Operacions de capital 29.434.943,00 671.200,00 152.000,00 60.600,00 0,00 0,00 30.318.743,00

8 - Actius financers 132.000,00 18.000,00 36.000,00 3.000,00 0,00 0,00 189.000,00

9 - Passius financers 54.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.356,00

Operacions financeres 186.356,00 18.000,00 36.000,00 3.000,00 0,00 0,00 243.356,00

TOTAL PRESSUPOST  
DESPESES

154.475.000,00 15.698.000,00 12.432.000,00 3.548.125,00 732.300,00 24.084.385,00 162.801.040,00

TERCER. Aprovar inicialment els pressupostos per a l’exercici  2022 dels consorcis
adscrits a la Diputació de Girona, que formen part del pressupost d’acord amb l’article
122 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic:

1. Pressupost del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona equilibrat en els seus estats
d’ingressos  i  de  despeses  per  import  de  TRENTA-NOU MILIONS SIS-CENTS
QUINZE MIL EUROS (39.615.000,00 euros):
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PRESSUPOST D'INGRESSOS  PRESSUPOST DE DESPESES
Capítol Import  Capítol Import

1 Impostos directes 0,00  1 Despeses de personal 1.777.485,55
2 Impostos indirectes 0,00  2 Despeses corrents en béns i serveis 22.822.291,49
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 7.863.970,82  3 Despeses financeres 176.000,00
4 Transferències corrents 18.003.235,91  4 Transferències corrents 91.700,00
5 Ingressos patrimonials 6.825,40  5 Fons de contingència 0

Operacions corrents 25.874.032,13  Operacions corrents 24.867.477,04
6 Alienació d'inversions reals 0,00  6 Inversions reals 14.747.522,96
7 Transferències de capital 2.169.859,69  7 Transferències de capital 0,00

Operacions de capital 2.169.859,69  Operacions de capital 14.747.522,96
8 Actius financers 215.822,88  8 Actius financers 0,00
9 Passius financers 11.355.285,30  9 Passius financers 0,00

Operacions financeres 11.571.108,18  Operacions financeres 0,00
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 39.615.000,00  TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 39.615.000,00

2. Pressupost  del  Consorci  de les  Vies  Verdes de Girona,  equilibrat  en els  seus
estats  d’ingressos  i  de  despeses  per  import  de  CINC MILIONS CINC-CENTS
SEIXANTA-NOU MIL EUROS (5.569.000,00 euros):

PRESSUPOST D'INGRESSOS  PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol Import  Capítol Import

1 Impostos directes 0,00  1 Despeses de personal 728.870,00
2 Impostos indirectes 0,00  2 Despeses corrents en béns i serveis 474.130,00
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 4.300,00  3 Despeses financeres 3.000,00
4 Transferències corrents 1.203.600,00  4 Transferències corrents 1.000,00
5 Ingressos patrimonials 0,00  5 Fons de contingència 0,00

Operacions corrents 1.207.900,00  Operacions corrents 1.207.000,00
6 Alienació d'inversions reals 0,00  6 Inversions reals 4.345.900,00
7 Transferències de capital 2.075.099,00  7 Transferències de capital 0,00

Operacions de capital 2.075.099,00  Operacions de capital 4.345.900,00
8 Actius financers 16.100,00  8 Actius financers 16.100,00
9 Passius financers 2.269.901,00  9 Passius financers 0,00

Operacions financeres 2.286.001,00  Operacions financeres 16.100,00
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 5.569.000,00  TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 5.569.000,00

3. Pressupost del Consorci de les Gavarres, equilibrat en els seus estats d’ingressos
i de despeses per import de SIS-CENTS QUARANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS
VUITANTA-NOU EUROS (649.489,00 euros):

PRESSUPOST D'INGRESSOS  PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol Import  Capítol Import
1 Impostos directes 0,00  1 Despeses de personal 303.507,00
2 Impostos indirectes 0,00  2 Despeses corrents en béns i serveis 275.993,00
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 24.000,00  3 Despeses financeres 400,00
4 Transferències corrents 605.489,00  4 Transferències corrents 42.770,00
5 Ingressos patrimonials 0,00  5 Fons de contingència 0,00

Operacions corrents 629.489,00  Operacions corrents 622.670,00
6 Alienació d'inversions reals 0,00  6 Inversions reals 26.819,00
7 Transferències de capital 20.000,00  7 Transferències de capital 0,00

Operacions de capital 20.000,00  Operacions de capital 26.819,00
8 Actius financers 0,00  8 Actius financers 0,00
9 Passius financers 0,00  9 Passius financers 0,00

Operacions financeres 0,00  Operacions financeres 0,00

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 649.489,00  TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 649.489,00

QUART. Aprovar les bases que serviran per a l’execució dels  pressupostos de les
entitats  que  s’integren  en  el  pressupost  general  de  la  Diputació  de  Girona  i  dels
consorcis adscrits, i que s’integren a l’expedient.
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CINQUÈ.  Sotmetre  l'expedient  a  informació  pública  per  un  termini  de  quinze  dies
hàbils, mitjançant un edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona i en el tauler d’anuncis electrònic, de conformitat amb el que disposa l'article
169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.

SISÈ.  El  pressupost  general  de  la  Diputació  de  Girona  i  els  pressupostos  dels
consorcis adscrits s’entendran aprovats definitivament si no s’hi formula cap al·legació
o reclamació en el termini d’exposició pública, segons disposa l’article 169.1 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

SETÈ. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la
Generalitat de Catalunya.

VUITÈ.  El  pressupost  general  de  la  Diputació  de  Girona  i  els  pressupostos  dels
consorcis adscrits entraran en vigor una vegada publicat l’edicte, resumit per capítols,
de cadascun dels pressupostos que l’integren d’acord amb els pactes segon i tercer,
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

NOVÈ. Donar-se per assabentat de l’aprovació dels estats de previsió d’ingressos i
despeses  presentats de la resta d’ens dependents de la Diputació de Girona, segons
la sectorització efectuada per la Intervenció General de l’Estat d’acord amb la definició
i delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC):

1. Patronat  de  Turisme  Costa  Brava  Girona,  SA,  amb  un  estat  de  previsió
d’ingressos i despeses per import de CINC MILIONS VUIT-CENTS TRENTA-
QUATRE MIL CENT SEIXANTA-NOU EUROS (5.834.169,00 euros),  aprovat
pel Consell d’Administració de la societat en sessió de 9 de setembre de 2021. 

2. Sumar,  Serveis  Públics  d’Acció  Social  de  Catalunya,  SL,  amb un  estat  de
previsió  d’ingressos  per  import  de  VINT-I-TRES  MILIONS  NOU-CENTS
VUITANTA-TRES MIL TRES-CENTS SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS (23.983.307,64 euros)  i  de  despeses per  import  de VINT-I-TRES
MILIONS  NOU-CENTS  TRENTA-SIS  MIL  NOU-CENTS  VINT-I-UN  EUROS
AMB  SEIXANTA-QUATRE  CÈNTIMS  (23.936.921,64  euros),  aprovat  per  la
Junta General de la societat en sessió de 15 de setembre de 2021.

3. Fundació Casa de Cultura de Girona, amb un estat de previsió d’ingressos i
despeses per import de NOU-CENTS CINQUANTA-TRES MIL TRES-CENTS
SIS EUROS (953.306,00 euros), aprovat pel Patronat de la Fundació en sessió
de 28 de setembre de 2021.

DESÈ. Donar-se per assabentat de l’informe de la Intervenció de control permanent
sobre  l’avaluació  de  l’objectiu  d’estabilitat  pressupostària  i  del  límit  del  deute  en
l’aprovació del pressupost general de la Diputació de Girona per a l’exercici 2022, que
consta a l’expedient, i segons el qual compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària i el
nivell de deute públic.”

El senyor President, pren la paraula i manifesta: Benvinguts de nou. Anem a començar
aquesta sessió extraordinària del ple, que és l’aprovació del pressupost i de la plantilla
i  relació  de  llocs  de  treball  per  a  la  Diputació  de  Girona  i  els  seus  organismes
autònoms per a l’exercici del 2022. El primer punt de l’ordre del dia de la Comissió
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d’Hisenda,  Administració,  Promoció  Econòmica  i  Cooperació  Local  és  l’aprovació
inicial del pressupost general de la Diputació de Girona per a l’exercici del 2022. Té la
paraula a la vicepresidenta senyora Maria Àngels Planas.
La vicepresidenta  quarta i  diputada d’Hisenda  i  Serveis  Econòmics,  senyora Maria
Àngels Planas, pren la paraula i diu: Moltes gràcies, president. El pressupost que avui
presentem  de  la  Diputació,  el  pressupost  general  és  de  162.800.000  euros.  Està
format pel pressupost de la mateixa Diputació amb 154.500.000 d’euros. I també els
d’organismes autònoms i l’entitat pública empresarial Dipsalut en 15.700.000 euros, el
Xaloc amb 12.400.000, el Conservatori de Música 3.500.000, i Semega 732.000 euros.
El pressupost  de la Diputació i  dels organismes autònoms, i  també dels consorcis,
aquesta vegada s’ha elaborat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Som
la primera diputació catalana que ho fa i crec que és important remarcar-ho i això ens
permetrà avançar en polítiques que promouen el desenvolupament sostenible i també
el benestar en la demarcació de Girona. Si analitzem el pressupost de la corporació
també ha experimentat una evolució a l’alça en aquest període del 2019 al 2022 i que
es concreta en 20 milions d’euros,  5 milions en el suport  als ajuntaments per a la
prestació dels serveis i les subvencions i els projectes FEDER i 15 milions d’euros en
virtut de l’increment de l’aportació del 2022 a la participació dels tributs de l’Estat. Pel
que fa a la part d’ingressos, per posar-nos una mica en context, per tal de portar a
terme totes aquestes accions que tenim previstes, 140.000 euros d’ingressos vénen
derivats de la cessió d’impostos de les transferències de l’Estat que representen un
increment  de  19.700.000  euros  respecte  al  de  l’any  2022,  4.500.000  d’euros  en
transferències corrents i  de capital,  4.500.000 amb la previsió de la concertació de
noves operacions de préstec a llarg termini, és per a intervencions de la xarxa viària, i
la resta d’ingressos, el recàrrec de [...] i les taxes, preus públics i d’altres ingressos que
ascendeixen a 5 milions d’euros. 
Ara anem a la part de les despeses. Aquest pressupost, aquests 154 milions i mig
d’euros, com l'hem distribuït  per àrees. Pel que fa a l’àrea de Presidència,  són 41
milions d’euros. Representen un 27 % de la despesa total del pressupost. 43 milions
d’euros  a  l’àrea  d’Hisenda,  Administració,  Promoció  Econòmica  i  Cooperació,  que
representa  un 28 %.  Pel  que fa a l’àrea de Cultura,  Noves Tecnologies,  Esports  i
Educació,  són  26.800.000  euros,  un  17 %.  Pel  que  fa  a  Territori  i  Sostenibilitat,
26.600.000  euros,  un  17 % de  la  despesa  total,  i  17  milions  d’euros  del  fons  de
contingència.  La  dotació  d’aquest  fons  s’ha  determinat  bàsicament  a  partir  de  la
diferència  entre  els  ingressos definitius  de la  participació  dels  tributs  de l’Estat  de
l’exercici  2021  i  la  previsió  inicial  de  l’exercici  d’aquest  2022.  Com  hem  distribuït
aquestes  despeses  per  capítol?  Pel  que  fa  a  la  despesa  de  personal,  el  que
anomenem  el  capítol  1,  són  22.032.000  euros,  que  representa  un  increment
d’1.200.000 euros, un 14,9 %, i... un increment perdoneu, representa un 14,9 % del
pressupost global.  L’increment és d’un 6,2 %, que són aquest 1.200.000 euros. No
quadrarien els números, si ho faig d’aquesta manera. Pel que fa als béns corrents, en
aquest cas corresponen... Situem un 11 % del pressupost, en 17.300.000 euros. Pel
que fa a les transferències corrents i  de capital,  o sigui,  les subvencions,  una part
importantíssima, representen, en aquest cas, un 58 % del total del pressupost de la
corporació. Estem parlant d’un import de 88.900.000 euros. La meitat d’aquest import
es  destina  a  entitats  locals  gironines.  En  aquest  sentit,  les  entitats  locals  són  els
destinataris  d’aquest  51 %  de  les  transferències  de  subvencions  del  total  del
pressupost,  seguides  també  de  les  transferències,  en  aquest  cas,  a  organismes
autònoms i ens dependents de la Diputació, que representa un 37 %, són 32 milions i
mig d’euros, i les entitats no lucratives, un 12 %, són 11.300.000 euros. Algunes de les
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línies de subvencions a entitats locals importants que tenim: 1.900.000 euros per les
subvencions per promoció i foment de l’activitat física i de l’esport. Destacar un milió i
mig  d’euros  en  els  ajuts  de  projectes  d’especialització  i  competitivitat  territorial,  el
PECT. 1.400.000 euros els ajuts d’habitatge, 1.300.000 euros al Pla de monuments,
1.300.000 euros al Pla d’acció PALS, 900.000 euros en projectes educatius i també de
biblioteca,  700.000  euros  en  la  prevenció  d’incendis,  biomassa  i  xarxa  de  calor
municipal,  i  600.000  euros  en  subvencions  per  a  les  despeses  municipals
extraordinàries.

Pel que fa a la variació de la despesa per capítols interanual,  ha anat a l’alça. Cal
destacar, per exemple, aquesta alça de 10 .900.000 euros en el fons de contingència
per la previsió d’aquest any 2022, 4.300.000 euros en subvencions i en transferències,
dos milions i mig d’euros en béns corrents i serveis, motivats sobretot per l’augment de
les despeses del manteniment de la xarxa viària, i 1.300.000 euros en les despeses de
personal. Aquest és el segon punt, que el desglossarà la companya i diputada Roser.
Pel que fa a la baixa, tenim tres milions i mig d’euros en inversions reals i això és
degut a la finalització d’alguns projectes FEDER i la no previsió de dos milions i mig en
les infraestructures de telecomunicacions. Pel que fa per àrees, el desglossament del
pressupost per àrees, tenim l’àrea d’Hisenda, Administració i Promoció econòmica i
Cooperació local. L’objectiu d’aquesta corporació és mantenir i, en alguns casos, si és
possible, poder augmentar les subvencions o les ajudes econòmiques que es donen
als ajuntaments de la demarcació. La principal línia en aquest cas de subvenció de la
Diputació de Girona a les entitats locals és el fons de cooperació local,  sabeu que
ascendeix a 21.170.000 euros. Pel que fa al fons de subvenció, hi ha 16.570.000 euros
que correspon a l’assistència a municipis, 2.920.000 euros a cultura i, aquí sí que és
una novetat, que és un milió d’euros a ajuntaments petits en despeses de Secretaria i
Intervenció. És important remarcar aquest punt d’aquest milió d’euros. Pel que fa a la
resta, fa referència a ajuts de noves tecnologies, 370.000 euros o ajuts a arranjaments
de  camins,  301.000  euros.  També,  dins  d’aquesta  mateixa  àrea,  cal  destacar  el
compromís de les ajudes polítiques a polítiques socials d’habitatge.  En aquest  any
l’hem augmentat: el pressupost és de 2.740.000 euros. Així doncs, el pressupost de
l’habitatge  augmenta  gairebé  un  22,47 %.  Crec  que  també  és  important  destacar
aquest increment del 21,74 % en la participació ciutadana, de bon govern i també de
transparència, a partir de l'ampliació de la convocatòria del foment de la participació
ciutadana.  Una  altra  àrea  important  és  l’àrea  de  Cultura,  de  Noves  Tecnologies,
Esports i Educació. En la cultura, sabeu que estan molt presents les polítiques de la
Diputació  a l’àrea de Cultura.  Es continua també apostant  per  la  promoció,  per  la
difusió de la cultura, de l’arquitectura de les comarques gironines. Jo crec que és com
un actiu en la mateixa identitat de territori. És importantíssim per a nosaltres poder fer
aquestes  polítiques.  Enguany,  aquesta  subàrea  de  Cultura  s’ha  dotat  amb  un
pressupost  de  10  milions  i  mig  d’euros,  un  augment  d’un  5,71 %  respecte  l’any
anterior. I aquí també caldria destacar l’increment de partides d’ajuts a ajuntaments per
programes educatius, 120.000 euros, en total, al programa PuntCat, 70.000 euros, al
programa d’arts escèniques a les escoles, 75.000 euros, entre d’altres.
La Diputació també continua la seva aposta dedicada a la promoció a l’esport de les
comarques gironines, així com també a tots els esportistes, donant especialment una
atenció a l’esport femení, a l’esport escolar, a l’esport adaptat, i enguany es preveu un
pressupost total de 3 milions i mig d’euros que suposa un 7,28 % més respecte l’any
anterior. Pel que fa a les noves tecnologies, també tenen un increment d’un 12,89 %.
Destaca  l’augment  en  inversions  d’equips  i  en  aplicacions  informàtiques  per  als
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centres gestors que presten serveis i també en el suport al  blockchain de Catalunya.
L’àrea de Territori i Sostenibilitat: aquí pel que fa a la xarxa viària, el seu pressupost es
consolida  i  augmenta  lleugerament  en  un  1,27 %.  El  gruix  de  totes  aquestes
actuacions  té  a  veure  amb  manteniment  de  carreteres,  la  millora  del  ferm,
estabilització de talussos,  senyalització o sistemes de drenatge. Pel que fa a medi
ambient, continuem apostant per aquestes polítiques ambientals a través de diferents
campanyes de concurrència competitiva adreçades a entitats i també ajuntaments, de
manera  que  el  pressupost  creix  un  8,75 %  en  un  total  de  5  milions  d’euros.
Especialment,  també,  destacar  l’augment  de  les  previsions  pressupostàries  de  les
convocatòries públiques de subvencions dels PALS, 260.000 euros, la convocatòria
per a contractes agraris en la conservació de l’ecosistema, 85.000 euros, els ajuts per
als estudis i treballs tècnics en la redacció de plans dels serveis municipals, que són
40.000 euros. I, pel que fa als programes europeus, en aquest sí que ha baixat un
34,57 %. Això és degut al fet que projectes FEDER i el PEC que s’han anat executant i
han finalitzat o finalitzaran aquest any. 
Tenim  també  un  fons  de  contingència  que  es  destinarà  a  atendre  totes  aquelles
necessitats  ajornables  de  caràcter  no  discrecional  i  no  previsibles  en  aquest
pressupost inicial. Tenim 17.065.000 euros. Pel que fa a les inversions previstes per
aquest any 2022, es quantifiquen en 8.675.887 euros, representen un 5,6 % més del
total. Respecte de les inversions, cal diferenciar les inversions pròpies de la Diputació,
que ascendeixen a 7.300.000 euros per a aquest exercici 2022 i que han experimentat
un increment d’un 12,5 %, i les inversions a projectes que estan finançats amb els fons
FEDER, que pugen 1.400.000 euros en aquest 2022 i que han disminuït notablement
en els anys anteriors pel que he anat dient, per l’execució que s’ha anat fent ja de les
inversions. Les principals inversions previstes per a aquest any 2022: hi ha 5.300.000
euros en xarxa viària, 1.200.000 euros en equips d’aplicacions informàtiques, un milió
en calderes, xarxes de calor, eficiència energètica, enllumenat públic exterior i edificis i
entitats locals,  563.000 euros en edificis  i  altres construccions,  i  318.000 euros en
edificis per a la difusió d’espais naturals. Pel que fa, així ràpidament, a organismes
autònoms, Dipsalut continua apostant per aquelles polítiques de suport a l’assistència
tècnica en el món local en matèria de salut pública i ambiental, de benestar i qualitat
de vida, reforçant també d’una manera específica aquelles polítiques de caràcter més
social,  com  són  aspectes  clau  vinculats  de  manera  directa  a  la  salut  i  també  el
benestar  de  les  persones.  Ascendeix  a  17.700.000  euros,  augmenta  un  6,2 %
l’augment  per  la  contractació  de serveis  tècnics  professionals  com teleassistència,
projectes  Ecoor  i  el  programa  "Sigues  tu".  Tanmateix,  també  es  dota  un  fons  de
contingència  davant  la  incertesa,  com  hem  dit,  de  les  previsions  d’ingressos  del
projecte Observatori. Pel que fa a Xaloc, ascendeix a 12.400.000 euros. Aquí sí que hi
ha una petita disminució d’un 0,1, però és perquè el SAT ha passat a formar part de la
Diputació.  Quant  a  la  distribució  de  despeses,  una  part  important  és  el  capítol  1:
7.700.000 euros, que representen un 62 % pels serveis que dóna el Xaloc, 4.400.000
euros són béns corrents i serveis i 270.000 euros de despeses financeres. Pel que fa
al Conservatori de Música Isaac Albèniz, són tres milions i mig. Aquí sí que hi ha hagut
un increment d’un 8,6 % per poder continuar impulsant projectes per afavorir l’accés a
la formació musical a infants i joves gironins. Aquests recursos també han de servir per
augmentar  l’oferta  formativa  d’instruments  minoritaris  i  també  fomentar  l’educació
musical  de  la  ciutadania,  i  la  variació  més  important,  sobretot,  és  la  despesa  de
personal  motivada  per  la  creació  de  noves  places,  on  es  destina...  Evidentment,
també,  el  capítol  1 és un capítol  important:  un 88 % del  pressupost.  Pel  que fa a
SEMEGA, són 732.000 euros, disminueix un 2,1 %. El Consorci de la Costa Brava són
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39.600.000 euros.  En  aquest  cas,  hi  ha  un increment  important,  és  d’un 54,5 % i
aquest augment ve motivat per les inversions reals de 13.600.000 euros corresponents
bàsicament  al  servei  d’abastament.  Vies  verdes.  Consorci  de  Vies  Verdes.  El
pressupost ascendeix a 5.600.000 euros, és a dir, hi ha una disminució d’un 41 %,
també motivat per aquests set projectes del programa FEDER que s’havien iniciat el
2021  i  finalitzaran  aquest  2022.  Consorci  de  les  Gavarres  són  649.000  euros,  un
increment  del  0,54 %.  Patronat  de  Turisme,  5.800.000  euros.  Sumar,  23.236.000
euros, la Casa de Cultura preveu una despesa de 953.306 euros. I aquest és, una
mica  resumit,  el  pressupost  que  portem  nosaltres  a  aprovació.  Crec  que  és  un
pressupost  innovador  amb  un  remarcat  caire  social,  també  ambiental  i  també  de
prestació  de  serveis,  que  és  el  que  toca  a  la  Diputació,  i  el  que  pretenem  és
precisament  satisfer  les  demandes  dels  nostres  ens  locals,  que  per  nosaltres  és
importantíssim, i que ha estat elaborat també tenint en compte aquesta novetat que
hem  dit  dels  Objectius  de  Desenvolupament  ODS  i,  per  tant,  esperem  la  seva
aprovació. Moltíssimes gràcies.
El senyor President,  diu:  Moltes gràcies,  senyora Maria Àngels Planas.  Passaríem,
només perquè, ahir,  tampoc no sé si va quedar prou clar  a la roda de premsa. El
pressupost consolidat del grup institucional de la Diputació és de 229.428 euros, 162
milions  el  pressupost  de  la  Diputació  i  els  organismes  autònoms  i,  afegint-hi  els
consorcis que no són només participats cent per cent, puja una consolidació de 229
milions  d’euros  amb un increment  del  15,21 % del  total  i  un 10,67 % com deia  la
vicepresidenta Planas en el pressupost de la corporació i els organismes autònoms. 
Passaríem el torn ja,  un cop feta l’exhaustiva explicació de la senyora Planas. Així
doncs, em sembla que em va demanar la paraula senyora Gisela Saladich i el senyor
Carles Motas... Doncs vinga. 
El portaveu del grup Tots per l’Empordà, senyor Carles Motas, pren la paraula i diu:
Moltes gràcies, senyor president. Farem, els grups independents, dues intervencions,
cadascú en representació del seu del seu territori. Jo primer voldria agrair, en aquest
cas a l’equip de govern, la compartició d’informació que ha tingut amb nosaltres i la
predisposició a escoltar les nostres propostes i demandes. I el que avui ens trobem
aquí  crec  que  és  l’aprovació  d’uns  pressupostos  que  potser  tots  sempre  són
importants, però jo crec que aquests, tenint  en compte la situació d’on venim, són
realment importants per a la reactivació econòmica que han de comportar i la labor
que ha de fer la Diputació en aquesta reactivació. Em referiré bàsicament a dos punts.
Un és la inversió directa, com bé ha comentat la diputada, la inversió directa en el
territori, i l’altra, l’ajuda que des de la Diputació podem fer als ajuntaments. Amb la
inversió directa al territori, nosaltres estem molt contents que s’hagi pogut fer aquesta
inversió o aquest increment de la partida en xarxa viària, com bé es comentava: vora 5
milions d’euros d’inversió a la xarxa viària o continuar mantenint els gairebé 3 milions
d’euros en el  manteniment de la nostra xarxa viària,  la qual  gestiona la Diputació,
perquè això, al final, és una millora en els nostres municipis, sobretot en els accessos i
en la mobilitat dels ciutadans que hi habiten. També estem molt contents que es pugui
fer  aquesta  inversió  dels  13  milions  d’euros  en  el  Consorci  d’Aigües,  que  hi  hagi
aquest increment. De fet, això, també ens ajuda en aquesta importància que des de fa
molts anys està tenint el Consorci d’Aigües en la nostra demarcació per fer arribar un
bé bàsic com és l’aigua a tots els racons de la nostra demarcació. I pel que fa a les
ajudes  als  ajuntaments,  nosaltres  estem especialment  satisfets  amb  la  partida  de
l’assistència i cooperació als municipis, que s’acosta als 25 milions d’euros i que és
una partida que nosaltres hem vist que ha anat incrementant cada vegada que hem
tingut aquesta aprovació dels pressupostos, i creiem que això és important per l’ajuda
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que podem donar als ajuntaments de manera directa i crec que amb aquest increment
d’aquest 22 % que es comentava ara fa un moment, crec que és important, però no
només amb aquesta ajuda directa, com bé ha comentat la diputada amb el tema de les
ajudes que s’estan fent a l’habitatge i que hem tingut ocasió de parlar-ne també amb
les subvencions que s’aprovaven en el ple anterior.
Nosaltres, en aquesta partida d’ajuts als ajuntaments per inversió en polítiques socials
d’habitatge, aquests gairebé 700.000 euros, o els ajuts als ajuntaments per inversió en
l’adquisició dels municipis d’aquests 805.000 euros, crec que són ajudes necessàries
perquè  els  ajuntaments  puguin  realitzar  polítiques  d’habitatge  en  una  situació  que
realment és complicada,  sobretot pels municipis  més petits.  I  en aquesta línia dels
municipis petits, també creiem que és encertat el tema de la partida que s’ha destinat
de 350.000 euros per a les inversions en cementiris per donar ajudes sobretot  als
municipis  més  petits  que  tenen  aquestes  dificultats,  sobretot  a  l’hora  de  realitzar
inversions.  En  aquesta  ajuda  als  ajuntaments,  l’ajuda  que  preveiem  en  aquests
aproximadament tres milions d’euros en la partida del fons de cooperació cultural local,
creiem que també és una partida important, els 2.925.000 euros. Crec que aquesta
també ens ajuda a teixir territori en l’àmbit cultural, que crec que, en aquesta línia, la
nostra demarcació és una demarcació que excel·leix en totes les activitats culturals
que s’hi poden fer i en això, la Diputació, crec que hi ha d’estar al darrere, intentant
ajudar totes aquestes iniciatives que s’estan fent des dels municipis. No voldria deixar
de banda el tema de l’aportació al Patronat de Turisme. Crec que aquest any esdevé
especialment important en el fet que és un dels sectors que, a la nostra demarcació,
ha patit  més els efectes de la pandèmia i aquests 5.456.000 euros seran una molt
bona ajuda per iniciar o reiniciar aquesta bona línia que estava portant el Patronat des
de ja fa uns anys amb aquest objectiu final que és el d’una reactivació econòmica que
crec que, aquest any, esdevé essencial, bàsicament per a les nostres empreses, per a
les empreses de la demarcació que, en l’àmbit turístic, vostès saben que s’han vist
molt afectades, que de seguida que s’ha obert el mercat hem pogut... les empreses
han pogut viure del mercat intern, però que, si les coses funcionen amb normalitat,
hauríem de continuar la línia de la promoció a l’exterior, com veníem fent abans de la
pandèmia.  I  crec  que aquesta  ajuda  de la  Diputació,  aquesta  subvenció  dels  cinc
milions i mig d’euros, pot ser una gran ajuda, en aquest cas al Patronat de Turisme,
per fer aquesta activitat. 
Nosaltres creiem que aquest pressupost, que és expansiu, que en veritat creix, intenta
tocar totes les línies que puguin haver-hi en el nostre territori; per això creiem que és
positiu. Dins de les dificultats que puguin tenir, però en aquesta línia, jo crec que amb
la cooperació de tothom i tots els municipis que puguin tenir algun tipus d’ajuda per
part de la Diputació, serà benvinguda i, en aquesta línia, com li comentava, nosaltres
estarem a favor de votar aquests pressupostos i de donar-li el suport necessari. Moltes
gràcies, senyor president, res més. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Motas. Senyora Saladich.
La  portaveu  del  grup Independents  de  la  Selva,  senyora  Gisela  Saladich,  pren  la
paraula i diu: Gràcies, senyor president. Bé, els pressupostos d’enguany a la Diputació
mostren  senyals  de  seguir  recolzant  de  manera  adient  els  nostres  ajuntaments.
Nosaltres,  com a grup municipalista,  creiem que estan en la  línia  encertada,  amb
proximitat a la gent i als governs municipals gironins. S’han escoltat les peticions fetes
per aquests i demanem que aquest diàleg i aquesta proximitat continuïn. En contra del
que diuen alguns, s’ha escoltat tothom, sigui del color que sigui, i és important que
segueixi sent així. En aquest sentit, preservar els recursos de Presidència ens sembla
essencial.  La  preocupació  pels  efectes  de  la  pandèmia  també  s’han  recollit  en
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diferents partides de l’àrea social que no entrarem a desgranar una a una perquè les
ha especificades molt bé el senyor Carles Motas i no cal que hi tornem. En un clar
exemple del  que exposem, veiem com l’àrea de Cooperació,  que és de la  que es
nodreixen més directament els ajuntaments, ha anat creixent any a any amb recursos.
Quan vam arribar nosaltres a aquesta Diputació,  teníem 13 milions d’euros i,  a dia
d’avui, està prop dels 25 milions. És una àrea en què hem treballat molt i ens agrada
moltíssim aquest creixement, i esperem que tot continuï en la mateixa línia. Fer créixer
aquestes partides és estar al costat dels ajuntaments i anar consolidant la feina feta. A
part,  creiem  important  fer  esment  d'algunes  partides  com  és  la  d’habitatge,
biblioteques, xarxa viària i medi ambient, que creiem que el Pla d’Acció Local per a la
sostenibilitat  amb la sanció al suport  de les comunitats energètiques locals.  També
creiem que l’increment per superar la fi  de la pobresa és molt  important  i  que els
ajuntaments rebin les ajudes per a la compra de vivendes d’habitatge social, crec que
també  és  importantíssim.  Evidentment,  com  a  municipi  turístic  que  és  el  que  jo
represento també en aquesta sala, estem molt contents, com ha dit el nostre company,
de l’increment en el pressupost del Patronat. I al nostre grup, als Independents de la
Selva, se li han tingut en compte totes les aportacions a les diferents àrees i sempre
s’han mostrat receptius a les propostes. Per tant, el nostre vot serà afirmatiu. Moltes
gràcies. 
El senyor President, pren la paraula i respon: Moltíssimes gràcies, senyora Saladich i
senyor Motas per la seva intervenció i pel seu suport a aquests pressupostos, que és
voluntat, com no pot ser d’altra manera... <<Sí, faig la intervenció d’ells i després faig la
seva...>>  La  voluntat  d’aquesta  casa  sempre  és  la  de  fer  d’ajuntament  dels
ajuntaments  i,  per  tant  donar,  suport  als  ajuntaments,  que,  en definitiva,  és  donar
suport a totes aquelles polítiques que van destinades a la millora de la ciutadania, tot
allò que pugui millorar la qualitat de vida dels nostres habitants, dels nostres homes i
dones,  i  nens i  nenes i  joves,  que el  que fan és viure en els  diferents municipis  i
prestar-los els serveis de la millor qualitat possible. Evidentment, també amb un clar
objectiu, com és el fons de cooperació, que siguin els ajuntaments que destinin allà on
volen posar, allà on els convé més posar aquests diners. I avui, destacar aquest milió
addicional, que el que ha de fer és ajudar que les secretaries i intervencions tinguin
secretaries i intervencions [...] els micropobles i els ajuntaments més petits, que és la
voluntat  també  que  ha  de  ser  d’aquesta  Diputació,  ajudar  tots  els  ajuntaments  i
especialment els més petits. Evidentment que tot el que han dit vostès és important,
des  de la  xarxa viària,  el  Consorci  d’Aigües,  l’habitatge,  l’esport,  la  cooperació,  la
pobresa, evidentment, la pobresa, i els serveis socials, el Patronat de Turisme, tenia
raó el senyor Motas, com deia... i es va haver de fer aquest any 2021 i s’haurà de fer
l’any 2022, afegir recursos extres per l’ajuda per la promoció bàsica del territori, com
s’ha anat fent, com hem anat fent precisament també aquest any, molt superior als
anteriors anys, el que calia i de més proximitat. 
També la voluntat d’aquest govern i comptant amb la seva complicitat i la complicitat
de tots els diputats i diputades, és que hi ha un fons de contingència de més de 17
milions d’euros, cosa que no havia passat mai, però és perquè, a data d’avui, espero
que  a  data  d’avui  quedi  això  més  el  camí  ja  llliure,  ja  més  desbrossat,  si  m’ho
permeten, de l’aprovació definitiva dels pressupostos de l’Estat, que hi ha un increment
substancial de 1.600 milions d’euros per a les corporacions locals, més el pagament
de l’IVA de l’any 2017, que l’any 2017 recordin que, al mes de novembre, hi va haver
un increment d’IVA, que això encara no s’ha pagat a les corporacions locals, a través
de  la  cistella  d’impostos  de  l’Estat,  i  que,  a  més,  hi  ha  la  garantia,  en  aquests
pressupostos de l’Estat, d’afegir 3.500 milions d'euros per la compensació negativa de

13

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



l’exercici del 2020. Tot això fa que hi hagi aquest increment al voltant de 17 milions
d’euros, cosa que no havia passat mai, o almenys els anys que jo porto en aquesta
corporació, que em cuidava dels temes econòmics, doncs poder de tenir un fons de
contingència. Si això realment es confirma, que jo crec que sí, i que després de la
votació d’esmenes avui segur que això tirarà per bon camí, doncs tindríem aquests 17
milions.  Aquests  17  milions  eixugarien...  permetrien  que  no  haguéssim  de  fer
l’operació de crèdit prevista de 4 milions d’euros, i saben que nosaltres no tenim cap
crèdit, a la Diputació, i que quedarien més de 13 milions, tretze milions i mig d’euros
aproximadament per destinar de manera molt ràpida, si això es confirmés el gener-
febrer i,  per tant,  podríem aplicar en altres polítiques, que veurem quines,  en cada
moment, són les que s’hauran d’anar aplicant, però que hi hauria una... a sobre d’això,
encara hi hauria una capacitat de desenvolupar altres projectes o d’incrementar altres
projectes  o  altres  partides  que  beneficiessin  sempre  els  ajuntaments  de  la  nostra
demarcació. Per tant, aquesta és la voluntat que vostès han expressat, però que jo, en
nom  del  Govern,  els  puc  expressar  que,  si  les  circumstàncies  anessin  bé  dels
números, podríem tenir, molt aviat, és a dir, tan bon punt entrés en vigor o entrés el
pressupost,  podríem  tenir,  addicionalment,  més  recursos  per  posar  o  per  poder
destinar a les polítiques que es cregués en cada moment i que segurament que tots
plegats ens ajudaran a fer-ho. Per tant, moltíssimes gràcies per les seves aportacions,
moltíssimes  gràcies  per  la  seva  confiança  i  pel  seu  vot  favorable  a  aquests
pressupostos. Senyora Guillaumes.
La portaveu del  grup de la  CUP, senyora Marta Guillaumes,  pren la paraula i  diu:
Gràcies, president. Bé, en primer lloc, dir que el que expressaré ara, diguéssim que
sóc una mica la  veu de totes les persones que ens van votar el  2019,  i  el  primer
aspecte que volem comentar sobre els pressupostos de la Diputació de Girona per
aquest 2022 és que ens ha sorprès, perquè al pressupost de despeses, tal com la
senyora diputada ha comentat a l’inici de l’exposició dels pressupostos, hi apareix per
primer cop el resum per Objectius del Desenvolupament Sostenible. Una gran fita i
també som capaços de felicitar i s’ha de felicitar, creiem, a tot l’ens, però especialment
el diputat que se n’encarrega, el diputat Joan Fàbrega, i voldríem també felicitar el cos
tècnic de la Diputació, i especialment l’àrea d’Intervenció, perquè darrere d’aquell full
on apareix l'alineació de pressupostos hi ha una feina, darrere, que no sé si tots els
diputats i diputades que són aquí presents en són conscients. Hi ha una gran feina i,
per  tant,  llancem  aquesta  felicitació  respecte  a  la  inclusió  d’aquestes  dades  amb
relació als ODS. És un pas important, ho valorem molt positivament, sens dubte, però,
més enllà d’observar aquesta alineació de les partides pressupostàries, els ODS, per
nosaltres caldrà veure, evidentment, com aterren aquestes dotacions pressupostàries
al territori i si responen a les necessitats de la ciutadania. I és en aquesta segona part
on  tenim  dubtes,  és  a  dir,  d’una  banda,  hi  ha  tot  un  formulat  i  una  declaració
d’intencions, i l’altra és com aterrarà això realment després al territori,  i dubtes que
hem formulat des de fa molts anys, primer Lluc Salellas i després la Laia Pèlach, i ara
em toca a mi.
De fet, hem formulat dubtes històricament i també, evidentment, discrepar del model
d’acció política que es porta a terme a la Diputació de Girona, i crec que no és cap
novetat ni per les diputades i els diputats que estem aquí ni per la gent que ens escolta
des de casa. Els nostres dubtes amb relació als ODS estan relacionats amb el fet que
temem que tot  quedi  en una mica d’operació  de màrqueting.  Digui-li  màrqueting o
digui-li  social  washing o  green washing,  tot  sigui dir-ho en anglès,  que sembla que
queda més... i que potser no serveixi realment per orientar les polítiques d’acord amb
aquests objectius globals de desenvolupament sostenible. De moment, analitzant, en
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un primer cop d’ull, fa una setmana que tenim els pressupostos a disposició, no ens
sembla  que vagin  per  aquí,  i  ara  intentarem,  amb tot  el  que aniré  dient,  justificar
perquè no ens sembla que van cap aquí.  De moment,  el  que veiem és un model
continuista i, en aquest sentit, m’agradaria, en aquest moment, llegir un fragment que
hem extret del document que es va publicar l’any passat del pressupost de 2021, que
certament va ser molt complicat, m’imagino, per la situació de pandèmia, i aquest text
deia: [...] resulta evident que la Diputació de Girona no podia... això de l’any passat...
no  podia  restar  insensible  a  la  realitat  d’una pandèmia  mundial  ocasionada  per  la
Covid-19  que  afecta  cada  cop  més  segments  més  amplis  de  la  població  a  la
demarcació i que incideix frontalment en aquest patrimoni universal que constitueix la
salut  pública.  A causa d’aquest  escenari  d’incertesa,  mitjançant  aquest  pressupost,
s’ha intentat apostar pel creixement econòmic i per la cohesió social. Això era el text
que hi havia l’any passat, que valdria per aquest any que ve, segurament, perquè la
pandèmia, ja veiem com la cosa no s’acaba d’arreglar, perquè torna a créixer. Ara ja
estem en punt de la sisena onada, sisena o setena, depèn de quin científic parlis. El
pressupost que hi havia consolidat de l’any 2021, que hi ha, és de 199 milions d’euros,
i el de la corporació d’aquest any és de 138,9 milions d’euros. I estem d’acord que era
un pressupost marcat per una situació d’incertesa, absolutament, i a més pensem que
va ser molt complicat, el disseny d’aquests pressupostos, però avui en dia la pandèmia
encara  no  ha  acabat  i  tampoc  veiem  canvis  substancials  de  l’orientació  dels
pressupostos  i  ara  ho  especificarem.  Sí  que  observem  augments  de  la  dotació
pressupostària, però com molt bé han dit el senyor president i també la diputada, ve
donat per l’augment dels tributs de part  de l’Estat.  Per tant,  per al proper 2022, el
pressupost passa, com s’ha dit ja abans, a més de 154 milions d’euros. Augmenta el
pressupost  uns 15,6 milions d’euros,  que està molt  bé,  però no acabem de veure
canvis substancials donat l’actual crisi de crisis, aquest concepte ja l’hem parlat, ja el
setembre en vaig parlar d’això, d’una crisi social, econòmica, ecològica i climàtica, i
una altra cosa que ens agradaria recordar, que des del 2019 ha entrat al Govern de la
Diputació Esquerra Republicana.  A nosaltres ens agradaria observar alguns canvis
més contundents  en l’orientació  de les  polítiques.  Sí  que vam veure  un canvi,  en
l’entrada d’Esquerra Republicana al govern de la Diputació de Girona, en l’increment
de l’estructura política: es van augmentar les estructures dels membres de govern, hi
ha fins i tot vint-i-dos càrrecs eventuals, vint-i-dos, i ara ja sé què em diran: vostès
també en tenen un, aquell discurs de vostès també en tenen un. Ja el sé, abans que
me'l diguin, ja el sé. Vint-i-dos, sí, ja el sabem, ja ho sabem i sabem tots els arguments
que  vindran.  Recordar  que  és  diner  públic,  que  es  paguen  amb els  impostos  de
tothom. I  també recordar  que n’hi  ha vint-i-dos,  de càrrecs eventuals,  i  que no es
veuen  massa  per  la  Diputació,  no  sé  si  és  perquè  fan  treball  telemàtic.  Tampoc
observem  que,  a  la  proposta  d’aquests  pressupostos,  Esquerra  Republicana
específicament hagi estat capaç de prioritzar aquestes àrees que va dir que defensaria
quan va entrar a la Diputació.
Entenem que el 2020 ja era molt just, ha passat el 2021. És veritat que hi ha la Covid,
però  el  2022...  I  per  què  diem  que  són  continuistes?  Doncs  perquè  continuem
observant que una part important dels pressupostos d’àrees com Presidència, Cultura i
Esports tenen uns recursos que es reparteixen a través de concessions de concessió
directa. I aquí és un tema que ja hem defensat moltes vegades amb una partitura. Dic
partitura perquè no sóc gaire del món de l’esport i no parlo de regles de joc, sinó que
parlo de partitura. És una partitura que força molts municipis i entitats a ballar una mica
aquesta música i a tocar a la porta de la Diputació per poder ballar un tipus de música.
Pensem que és una partitura clàssica. No vol dir que ser clàssics sigui dolent, perquè
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per exemple Bach és un clàssic i és un excel·lent músic, però nosaltres, com a grup
[...] des de fa temps que es canviï la partitura, les regles de joc, per entendre’ns. El
món ha canviat  i  les  partitures,  ens  sembla,  i  la  música també ha de canviar.  La
música que surt de la Diputació pensem que ha de canviar. No sé si és ja el moment
de començar a construir altres partitures més avançades i més modernes, senyores i
senyors de la Diputació. Potser, si ens esforcem entre tots, sonarà una altra música i
potser  tot  serà  una  mica  més  harmònic.  Continuem  observant  un  elevat  cost  de
l’estructura política, unes despeses de representació i protocol molt elevades sota el
nostre punt de vista, òbviament, i una despesa clarament insuficient en temes claus
com acció social i acció climàtica.
Continuem observant  que al  Fons de Cooperació  Econòmica  i  Cultural  encara cal
introduir-hi  més criteris  econòmics  i  socials  per  establir  el  repartiment  de recursos
equitatiu i just. Certament s’ha repetit molt que augmenta el pressupost, però insistim
que les línies polítiques no canvien massa. Aquesta, com bé sabeu, no és cap novetat,
no és el  nostre model i,  per tant,  hi  votarem en contra, però sí que ens agradaria
saltar... Hem fet una anàlisi macro i micro, és a dir, com a la vida, les coses des d’allò
global i després a allò concret. Dèiem que ha augmentat el pressupost. De fet, ahir ja
va sortir i avui ha sortit als mitjans de comunicació, aquest gran augment, però seguim
insistint en què les línies generals polítiques no canvien. El tant per cent de cada gran
àrea no representa cap modificació considerable respecte l’any anterior, l’any 2021.
Volíem fer els tres anys, no hem tingut temps de fer-ho, per ser més justos, perquè
evidentment, el 2021, en ple Covid, la situació era més complexa. Només els fons de
contingència  són els  que han augmentat  degut  a l’augment  de la  participació  dels
tributs  de  l’Estat  i,  si  fem  una  anàlisi  macro  dels  pressupostos,  trobem  que
Presidència, efectivament, tal com ha defensat la diputada, no ha augmentat, es manté
pràcticament  igual,  de  39  milions  passem  a  41, Hisenda,  administració,  etcètera,
disminueix lleument, Cultura, Noves tecnologies i Esports, respecte a l’any passat, es
manté bastant igual, de 25 milions passem a 26 milions, Territori i sostenibilitat, més o
menys igual, tot i que, si mirem el global, disminueix una mica. Evidentment quan vas
a l’anàlisi  macro-micro, ja es veu el  perquè, i  hem fet el  mateix amb els consorcis
adscrits dels ens que són dependents de la Diputació de Girona, i veiem, per exemple,
que Dipsalut,  respecte a l’any passat...  L’any passat es van dedicar uns 14 milions
d’euros. Aquest any s’hi han dedicat 15.000, a l’engròs. Ha augmentat 917.000 euros.
Aquí entraríem a debatre-ho, nosaltres pensem que encara estem en pandèmia i que
s’hauria d’haver fet un esforç més important per incrementar una mica més la partida,
per ser realistes i connectar amb el que està passant al territori. Xaloc ha tingut una
disminució, com deia la diputada, d'uns 15.000 euros. Conservatori, efectivament, han
augmentat uns 281.000 euros, un 8,6 %. Semega, una lleugera disminució. Hem vist
també, i a nosaltres sí que ens preocupa, ara em sap greu que no hi hagi el senyor
Matas, m'esperaré després a que hi sigui, perquè no es podrà defensar. El Consorci
de la Costa Brava augmenta 13.967.000 euros, un 54,4 %, és a dir, Dipsalut augmenta
uns 917.000 euros i el Consorci de la Costa Brava 13.967.000 euros per inversions
reals d’abastament. Nosaltres, això, ho explicaré, ens fa més por que una pedregada,
perquè ara ho justificaré. Vies verdes disminueix,  ja se’ns va explicar a comissions
informatives, degut al tancament de projectes FEDER, etcètera. El Consorci  de les
Gavarres  pràcticament  es  manté,  el  Patronat  de  Turisme,  efectivament,  com  han
comentat els diputats i diputades d’Independents, ha augmentat lleugerament i Sumar
augmenta molt, també, això ja ho comentarem, i la Casa de Cultura disminueix uns
31.000 euros. 
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Sobre Dipsalut, breu, augmenta, està be, positiu, però donada la situació de pandèmia,
considerem que encara hauria sigut interessant pujar una mica més. És positiu, molt
positiu,  trobem,  la  partida  a  la  Sopa  de  180.000  euros  o  100.000  euros  per  a  la
recerca, que també ens consta que la Diputació ara s’ha implicat molt en la recerca.
Però posarem el focus, perquè evidentment no podem parlar de tots els pressupostos i
tenim molt  poc temps per exposar el  nostre posicionament.  Aquesta setmana, que
justament el dia 25 de novembre, a part de ser el Dia contra la violència de gènere, és
també el Dia Mundial de les persones sense llar, amb relació a la partida dedicada al
Centre d’Acolliment de la Sopa, ens agradaria fer esment a un fet que justament ha
passat  aquest  cap  de  setmana.  Dilluns,  va  passar.  I  és  que  aquest  tema de  les
persones sense llar, aquesta problemàtica, ja s’havia posat sobre la taula per part de
la meva companya i diputada Laia Pèlach, a través d’una moció, es va presentar una
moció l’any 2020, l’any passat, el desembre del 2020, i que feia referència, aquesta
moció  del  sensellarisme,  feia  referència  a  l’impuls  d’una  xarxa  d’atenció  al
sensellarisme  a  les  comarques  gironines.  Doncs  ahir,  just  ahir,  quan  estàvem
repassant  el  pressupost,  ahir  apareixia  als  mitjans  de  comunicació  una  queixa  de
l’Ajuntament de Girona format per l’actual equip de govern, Esquerra Republicana i
Junts x Cat, amb relació al fet que la Sopa sigui l’únic centre d’acolliment de persones
sense  llar  a  la  demarcació.  Just  ahir,  recent,  ahir.  Cal  recordar  en  aquest  precís
moment  i  estem  parlant  de  pressupostos,  que  la  moció  presentada  per  la  CUP
precisament  es demanaven diverses qüestions  relacionades  amb això,  i  a  un dels
punts, al tercer punt,  es deia específicament:  inici  dels treballs de la creació d’una
xarxa  d’atenció  local  als  sense  sostre  a  la  demarcació  de  Girona  liderada  per  la
Diputació de Girona i en coordinació amb els serveis socials bàsics, els serveis actuals
d’atenció a les persones sense llar i el Departament de Treball, Afers socials, etcètera.
Aquesta xarxa ha de preveure... Tercer punt de la moció. És una llàstima que en el seu
punt  no  votessin  a  favor  d’aquesta  moció  que  justament  estava  parlant  d’aquesta
problemàtica. Contradiccions, que tots en tenim, però volíem aprofitar per posar de
relleu això, és a dir, quan a vegades es fa un treball al llarg de l’any de propostes és
per  atendre alguns  fenòmens que van passant.  Per  tant,  segurament,  si  s’hagués
aprovat la moció, potser s’hagués dedicat alguna partida a això, no ho sabem. 
També ens crida l’atenció el baix pressupost per al Fons Català del Desenvolupament,
així  com  el  pressupost  insuficient,  sota  el  nostre  punt  de  vista,  d’algunes  línies
d’actuació  de  Dipsalut.  Per  exemple,  dues  línies:  la  línia  de  condicions  de  vida  i
reducció  de desigualtats,  que és  una línia  extraordinària,  excel·lent,  trobem.  L’any
passat, en plena pandèmia, i evidentment sabem que és el context de pandèmia i es
van dedicar més esforços, i la senyora diputada que representa Dipsalut ens ho ha
comentat, es van dedicar 1.425.000 euros. Aquest any, la idea per al 2022 és que s’hi
dediquin  1.049.300  euros.  És  evident  que  hi  ha  hagut  una  disminució,  que
probablement la diputada ens ho va explicar. Hi ha alguna cosa que potser nosaltres
d’entrada  no  hem  vist,  però  així,  objectivament,  mirant  els  números,  hi  ha  una
disminució de 375.700 euros. Pensem que deu ser perquè l’any passat, tal com s’ha
explicat a Dipsalut, es van haver de fer incorporacions extraordinàries pel Covid. El
que  reclamaria  és  que  potser  aquestes  incorporacions  es  mantinguin,  perquè  és
evident que no hem acabat encara. Una altra línia de Dipsalut, la línia Estils de vida,
que als Pressupostos apareix sota el nom de programa Foment, condicions i estil de
vida, que aquí és on creiem que hi ha el programa Dipsalut. El 2021 s'hi van dedicar
800.000 euros i el 2022 s'hi dedicaran 850.000 euros. Han augmentat 50.000 euros tot
i  estar  en  un  context  de  pandèmia.  Llavors  tenim  més  temes.  Sobre  Xaloc  no

17

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



comentaré. Conservatori, per exemple, que sí, molt bé, ha augmentat un 8,6 %, uns
280.000 euros.
Vam comentar, ja en el ple d’octubre, que estem totalment d’acord amb el fet que s’ha
de fer realitat la reforma de la Casa de Cultura i que és un espai que podria donar més
servei del que està donant. El mes d’octubre es va aprovar una moció per unanimitat
amb relació a la reforma de la Casa de Cultura i el Conservatori, i en un dels acords
justament  es  parlava  d’això,  de  l’adequació  d’espais  concrets.  Això  encara  no  ha
quedat reflectit, suposo que quedarà reflectit en els pressupostos de l’any que ve o, si
més no, nosaltres no ho hem sabut trobar, perquè hem vist la partida d’inversions en
espais ocupats pel Conservatori  a Casa de cultura, hi  ha hagut una disminució de
30.000 euros. Sobre beques, per exemple, abans parlava la diputada senyora Maria
Àngels  Planas,  sobre  el  tema  de  l’atenció  als  alumnes.  Les  beques  que  hi  ha  o
almenys  les  partides  que  hi  ha  sobre  beques  del  Conservatori  s’han  mantingut
absolutament igual, tot i estar en un context... 8.500 euros el 2021 i 8.500 euros el
2022, exactament igual que l’any passat. Ja ho vam manifestar en aquell moment, que
el Conservatori acollia l’Escola, a part dels estudis professionals, l’Escola de Música, i
també vam comentar que potser hauríem de pensar si realment aquest servei arriba a
tota l’àrea i tota la població. Sobre el Consorci de la Costa Brava, i ara que també hi ha
el  senyor  Motas,  que ha comentat  que estava content  d’aquest  augment  d’aquest
pressupost, nosaltres, com a CUP, tenim dubtes sobre aquestes noves inversions, que
no neguem que s’hagin de fer. Tenim dubtes sobre si aquests 54 milions que... no,
perdó, 13, 54 %. Aquests 13 milions que suposa el Consorci de la Costa Brava, no sé
si  tot  el  territori  ho ha de sospesar.  Tenim dubtes sobre aquestes  infraestructures
hidràuliques. Ens temem que hi hagi, com hi ha, una previsió de més construccions,
més pisos, més habitatges, per tant, preparar tot això, que aquests diners serveixin per
preparar  l’abastament  de  totes  aquestes  noves  construccions.  Tenim  dubtes  i
expressem els nostres dubtes. I sobretot, perquè el gerent de la Costa Brava, quan va
assistir en una trobada que es deia Investagua, una trobada entre sector públic i privat,
va assegurar, en aquell moment, hi va fer unes declaracions que són públiques, que el
tema central  era invertir  en  l’aigua,  inversió.  Invertir  en  agua es  asegurar  nuestro
futuro. I explícitament va dir: tenemos que reforzar... ho dic en castellà perquè era una
trobada  que  estava  fora.  Tenemos  que  reforzar  el  servicio  de  alta  de  algunos
municipios con vulnerabilidad en los próximos años. No ens queda molt clar què passa
aquí. Són molts diners, són molts milions d’euros, i voldríem recordar una cosa. Estem
d’acord que els municipis de la costa tenen moltes necessitats i aigua, però aquesta
aigua surt del Ter, i del Ter vam aprovar una moció el mes de setembre, que la vam
aprovar per unanimitat, i  incrementar la despesa, l’extracció d’aigua cap a la Costa
Brava implicarà, abans no trobem una altra solució, implicarà més extracció de l’aigua
del Ter. Pensem. 
Més coses. Vaig ràpid i estic saltant coses. Sobre el Consorci de les Vies Verdes. Sí,
efectivament, ha disminuït, res a dir, perquè hi ha el tancament de diversos projectes
FEDER.  Considerem  que  cal  un  canvi  amb  relació  a  la  partida  pressupostària
dedicada a vies verdes. El que ens sembla és que no té massa sentit que cada any
s’hi  hagi  d’afegir  una partida extraordinària,  aquest  any era de 600.000 euros a la
partida de ordinària, que ja sabem que és estatutari, això. En tot cas, plantegem que
potser  repensem  estatuts.  Si  cada  any,  la  Diputació  ha  d’anar  fent  aportacions
extraordinàries, potser hem de repensar les aportacions fixes de la Diputació. I per què
defensem això? Doncs perquè com a CUP defensem que la xarxa de vies verdes és
una xarxa bàsica,  quasi  m’atreviria  dir  una estructura d’estat,  que ara està tan de
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moda, en la planificació supramunicipal, i creiem que caldria institucionalitzar molt més
les aportacions i fer que els recursos siguin estables.
Sobre el Patronat de Turisme, efectivament també hi ha un augment de 67.000 euros,
crec, si no ho hem mirat malament, però som una mica, ja ho saben, una mica crítics,
a vegades, amb el tema de les despeses destinades al màrqueting i la promoció del
turisme. Per exemple, i seré molt concreta, ens fa dubtar o critiquem que es dediquin
100.000 euros al golf. Hi ha una partida que diu 100.000 euros Golf. Club [...], 75.000
euros. Turisme de negocis, 135.000 euros, turisme de creuers, 25.000 euros, turisme
de iots i mega iots,  yatch ports, s’ha de dir en anglès perquè queda més bé, 11.000
euros,  despeses de celebració de la cinquanta sisena assemblea Med Cruise a la
Costa  Brava,  96.000  euros,  roadshows,  100.000  euros,  i  ara  la  sorpresa:  partida
destinada a turisme de destinació familiar. Saben quan hi dedica la Diputació? 15.000
euros. Pensem-hi.  Totes aquestes partides no estan, ens sembla, massa alineades
amb el desenvolupament sostenible, més aviat amb una visió de la Diputació que el
turisme ha de ser un turisme d’elit. És el nostre [...], evidentment discutible, i sembla
que no hagin après res des de la  crisi  del  2008.  El 2008,  la crisi  primera, n'anem
ajuntant  una  darrere  l’altra,  vam  sortir-ne  sobre  la  via  de  la  hiperespecialització
turística.  El  senyor  Dolcet  segurament  ens faria  una tesi  doctoral  sobre el  turisme
perquè ell i tota la gent viuen en el món del turisme, i si ara seguim aprofundint en
aquesta  hiperespecialització  turística,  creiem  que  les  properes  crisis  que  ens
enganxen,  ens  enganxaran  molt  dèbils  i  amb menys capacitat  de  resistència  i  de
diversificació.  El  col·lapse  del  turisme  internacional  ara  s’ha  produït  per  causa
sanitària, i això és evident. El mateix senyor, el diputat de Sant Feliu ha comentat que
s’estaven recuperant. S’ha produït per causa sanitària. Però qui diu que no tinguem,
d’aquí a quatre dies, una altra crisi energètica deguda a fenòmens climàtics extrems i
facin que el model no es pugui sustentar? Cal repensar a fons quin model de turisme
volem i això ho diem per les partides que es dediquen a segons quin tipus de turisme. I
cal decidir, potser col·lectivament, on volem destinar els recursos. Si volem apostar per
ampliacions  d’aeroport  i  per  seguir  pagant  polítiques  de  promoció  o  si  dediquem
aquests diners a un altre tipus de turisme més compatible amb l’actual context de crisi
ecològica i climàtica, i que potser ens permetin tenir més capacitat per fer front a les
crisis a les quals ens veurem abocats en el present. La Diputació de Girona valora el
turisme  de  congressos  i  el  turisme d'elit  com si  gaudir  d’espais  de  luxe  fos  molt
avançat,  i  aquesta  visió  de  l’avenç,  el  progrés,  és  aquest  turisme,  i  fer  rutes  de
senderisme o visitar entorns naturals no fos cultura. La lectura del turisme de qualitat,
no només aquesta Diputació, totes, es fa en termes de poder adquisitiu i no en com es
relaciona l’activitat turística amb el territori i les persones que l'integren. Es promou un
turisme perquè algú pagui  milers  d’euros per una nit  d’hotel,  una assistència a un
congrés, mentre la treballadora que neteja la seva habitació no cobra ni el salari mínim
interprofessional, tal com reclamen les Kellys, per exemple. I la pregunta que ens fem
és perquè aquest turisme es considera de qualitat. El turisme, per nosaltres, en cap
cas hauria d’anar associat a l’explotació. 
Més coses i ja en faig via. Ens sorprèn també, per exemple, que estudis per a la presa
de decisions estratègiques, 40.000 euros, que justament, com a CUP, pensem que
aquí  s’haurien  d’abocar  molts  diners.  Estudis  que  ens  facin  pensar  com  podem
projectar les línies polítiques del futur i  les considerem absolutament necessàries i,
justament, aquí, valorem que hi siguin i demanaríem que es reforcessin per repensar
el  turisme  en  un  context  d’emergència  climàtica,  perquè  de  Glòries  i  Filomenes,
desgraciadament en continuarem tenint, i cada vegada de forma més freqüent. 
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Sobre Sumar, serveis públics d’acció social. En aquest sentit ens agradaria, en aquest
punt, donar suport a les reivindicacions que ha fet el tercer sector en lluita. No sé si els
diputats i diputades van estar al cas que, el cap de setmana, nombroses persones es
van concentrar a Girona per un conveni social digne, per tant, de coses en passen.
Sobre Sumar, molt positiu que hi hagi aquest increment, però dir que potser és una
empresa de serveis i que no tots els municipis hi són, i que, per tant, els recursos no
es distribueixen,  potser,  de manera equitativa.  Has de ser  un municipi  que estigui
adscrit a Sumar, pel que tenim entès. 
Sobre la Casa de Cultura. Ha tingut una lleugera disminució, que ens van comentar a
informatives que era deguda a temes de personal i estem a l’espera de veure com
evoluciona la moció de la Casa de Cultura. 
Anàlisi micro ràpid, dos minuts. No sé, senyor president, si disposo de... Anàlisi micro.
Coses que per nosaltres, com a model, ja saben, nosaltres tenim un model diferent.
Les subvencions nominatives, algunes ens han cridat l’atenció, de projectes d'ajuts a
entitats  no  lucratives  d’àmbit  econòmic  de  Presidència,  150.000  euros,  estudis  i
treballs  tècnics  de  l’Oficina  de  Difusió,  119.000  euros,  comunicació  i  publicitat
institucional, 371.000 euros, per exemple. El gabinet de Presidència, que això no sóc
la primera que ho diu, ja anteriorment s’havia comentat, ens sembla, a diferència de la
senyora Saladich, comentava que sí, que li semblava bé que Presidència... Nosaltres
pensem  que  potser  Presidència  s’hauria  d’aprimar  al  pressupost  i  augmentar,  fer
derivar el  pressupost cap a altres àrees.  Al pressupost  per al  2022 del gabinet  de
Presidència hi ha un total de 37 milions d’euros, i ja sabem, són conscients que es fan
moltes coses,  però nosaltres només plantegem que potser s’hauria  de plantejar  el
pressupost  de  manera  diferent. Representa  un  24 %  del  pressupost.  Què  més?
Protocol, premsa i comunicació, un milió, en aquest pressupost per al 2022, 1.215.760
euros. 
Més coses. Una altra relativa a... Hi ha una partida que sí que no me’n puc estar de
comentar, que diu "despeses corrents per a nevades i glaçades", 200.000 euros. Va
ser molt útil, aquesta partida, quan va passar el Glòria i el Filomena, però proposta:
potser  l'hauríem d’ampliar  donat  el  previsible  augment  de  la  freqüència  d’aquests
fenòmens meteorològics extrems. Cal recordar que avui estem en ple Dana. És a dir,
això del Dana, aquestes pertorbacions, seran més comunes al Mediterrani,  i  penso
que seria interessant incrementar aquestes partides. No hem sabut trobar, tot i que
ens  consta  que  la  Diputació  de  Girona  hi  fa  feina,  partides  relacionades  amb
l’economia social i solidària, que ja ens consta. Hem vist el senyor Presas participant
en algun acte, però no ho hem sabut veure. 
Què  més?  El  programa PuntCat,  que  promou o  que  dóna  ajudes,  dóna  suport  a
programacions estables professionals, també seria interessant, ja sabem, el cas que hi
ha, que depèn de la Generalitat  i  és la Generalitat  mateixa qui  segurament hauria
d’augmentar les partides. En tot cas, treballar perquè això millori, que aquesta partida
del programa PuntCat a nivell  de teatre professional pugui incrementar-se. No hem
trobat... Una cosa que ens ha cridat l’atenció és que no hem trobat la partida del Fitag
suposo  que  deuen  ser  diferents  partides  a  diferents  llocs,  del  Festival  de  Teatre
Amateur. 
Biblioteques. Ens sorprèn que la senyora Saladich ha comentat que estaven contents
que  hi  hagués  un  pressupost  per  biblioteca.  Sí,  totalment  d’acord,  perquè  les
biblioteques són eines que posen la cultura a l’abast de tothom. Però ens sembla que
s’han de reforçar molt més. Més que reforçar festivals en els quals hi ha un petita part
de  la  població  que  hi  pot  accedir,  ens  sembla  interessant  fer  un  reforç  a  les
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biblioteques públiques per una cultura de la majoria.  Pensem que és un 1,4 % del
pressupost de la Diputació aquest any 2022. 1,2, perdó. 
Ja vaig  acabant.  També ens crida  l’atenció,  per  exemple,  que el  total  de  partides
destinades  al  Diplab  rep  un  conjunt  de  399.800  euros.  Sí  que  sabem  que  és  la
promoció de la gastronomia, però ens ha sorprès, vas ajuntant les partides i resulta
que  400.000  euros  són  per  a  això.  En  aquest  sentit,  penso  que  ara,  quan  fem
l’acabament,  veuran  per  què  ho  dic,  això.  És  de  promoció,  però  poc  de
desenvolupament de polítiques agràries. I el tema estrella, el tema de la xarxa viària, ja
ha sortit en alguns plens. Nosaltres saben que no compartim el model de xarxa viària.
S’hi destinen un munt de diners, 2-3 partides, que ens semblen d’expropiacions per
inversions i inversions en la xarxa viària. Sé què ens diran. S’ha d’invertir perquè hem
de millorar el ferm. Això ho sabem tots i hi estem d’acord. Estem parlant d’una altra
cosa. Estem parlant de només promoure el vehicle privat. En això no compartim la
idea, compartim la de millores, però no compartim la de projecte, perquè segueix un
model caduc i obsolet que no serveix per res les línies que marquen els ODS, ens sap
greu, no segueixen les línies. Les línies dels ODS no van cap aquí, amb relació al
transport  sostenible,  i  tornem  a  demanar,  aquí,  que  repensin,  tot  i  que  ja  l'estan
executant, el tema de la variant de Borrassà a Vilafant. Hi ha alternativa. Sempre hi ha
una alternativa. 
Esports, també ens agradaria que les polítiques s’orientessin més a l’esport de base i
no a la subvenció de clubs privats. Què més? A l’habitatge també celebrem que ja s’ha
augmentat, l’any passat es va augmentar el pressupost per habitatge i representava
l’any passat un 1,7 % del pressupost, aquest any representa l’1,8. Aquí és on dèiem
que esperàvem que la incorporació d’Esquerra Republicana al govern de la Diputació
generés un gir una mica més evident a les polítiques. Acabo. Vaig acabant, m’estic
saltant moltes coses. Dèiem... acabo, bé. En tot cas, en línies, eixos, la diputada Maria
Àngels  Planas  deia  aquests  pressupostos  tenen  un  caire  social  i  ambiental.  Bé,
nosaltres no ho acabem de veure que tinguin un caire ambiental, en tot cas discrepem
de la manera d’executar-ho. Nosaltres no voldríem que fos un caire sinó que fossin
realment ambientals i socials. Els eixos de salut creiem que s’han de reforçar. S’ha de
reforçar també l’eix social, dotar, dedicar més pressupostos per atendre la situació de
pobresa i desigualtat actual. Recordo que a Catalunya una de cada quatre persones
estan en situació de pobresa. Una de cada quatre.  És l’enquesta de vida de l’any
passat em presentava això, els pressupostos públics, el diner públic hauria d’anar a
revertir  això.  El  tema  ambiental  també  creiem  que  hi  hauria  de  dir  més  dotació
pressupostària,  per  exemple  en el  cas  del  CILMA que  té  uns 40.000  euros.  Aquí
òbviament demanaríem més dotació pressupostària. Vies Verdes ja ho he dit, augment
de  recursos  i  que  sigui  més  estables.  En  xarxa  viària,  retirada  de  projectes
especulatius  i  sobredimensionats.  En  cultura,  augmentar  les  subvencions  de
concurrència  competitiva  perquè  ens semblen  que  són  més justes  i  generen  més
equitat  i  també, que també s’ha comentat,  la  diputada Maria Àngels  Planas ho ha
comentat, que sabia que hi ha un esforç per treballar amb aquesta idea que es diu del
Govern Obert de millorar en transparència i participació i col·laboració, per a nosaltres
i  ja  ho hem expressat  en el  ple anterior,  al  ple ordinari,  cal  encara dotar  de més
pressupost en temes de participació ciutadana com també en l’àmbit  educatiu.  Per
nosaltres no són uns pressupostos que estiguin al costat de la gent, ens sembla a
nosaltres,  ni  ens  sembla  que estiguin  situats  per  a  la  majoria  de gent.  En aquest
context de crisi necessitem un gir copernicà a les polítiques públiques, ja m’entenen
què  vull  dir  copernicà,  180  graus  en  totes  les  polítiques  públiques  des  de  l’àmbit
municipal passant pel supramunicipal i fins arribar a les polítiques d’àmbit nacional. El
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que ens ocupa avui que és les polítiques que s’implementen des de la Diputació, cal
ser  conscient  que  aquest  context  de  crisi  recuperant  qui  som  i  d’on  venim.  La
comunitat  científica  fa anys que ens alerta de com estem.  I  aquí  també una altra
reflexió  per  acabar  quasi.  Quan  el  2020  vam  tenir  la  COVID,  bé  va  iniciar-se  la
pandèmia  COVID,  una  cosa  que  sorprèn  com l’espai  econòmic,  polític,  social,  va
creure en la comunitat científica, tothom va atendre el que deia la comunitat científica.
La reflexió que fem nosaltres és: com és que des del 1972 de l’Informe Meadows que
està dient que hem de canviar la manera de viure, com és que no estem escoltant el
que està dient la comunitat científica amb relació a això? És una cosa que també ens
sorprèn com és que s’està dient que hem de canviar  la forma de funcionar com a
societat... En el cas de la COVID vam escoltar i vam atendre el que deia... Com és
que, en aquest cas, no estem escoltant? No ho sé, hi ha d’haver morts sobre la taula?
Ens preguntem, no ho sabem. Dèiem, hem de canviar. I quan diem que és una situació
complexa també s’està dient des dels mitjans de comunicació i, concretament, des de
la premsa del sistema que diem, quan dic el sistema, capitalista. I ja s’està alertant de
la  complexitat  en  què  vivim.  Sense  anar  més  lluny  aquest  diumenge els  lectors  i
lectores de La Vanguardia, no és el meu cas, bé circumstancialment el llegeixo, és un
diari que és poc sospitós de seguir les tesis de la CUP, ha publicat i recomano la seva
lectura d’un article punyent sobre la relació entre la crisi climàtica i la crisi alimentària.
Hi apareixen algunes dades preocupants com ara que Catalunya és entre els països
amb  menys  terra  conreada  per  habitant  del  món.  Que  Catalunya  és  altament
dependent des del punt de vista alimentari. Fixin-se, i nosaltres parlant de Turisme i de
fer  venir  gent  quan no tenim sobirania  alimentària,  només es conrea un 26 % del
territori  que  cal  anar  cap  a  produccions  més  orgàniques,  més  respectuoses  amb
l’entorn i amb més capacitat per a la recaptació de carboni.
El senyor President, comenta: Anem acabant, senyora Guillaumes, si us plau.
La senyora Guillaumes, continua la seva intervenció: Sí, 30 segons. Més respectuosos
amb l’entorn amb una capacitat més important de carboni i que l’agricultura rendirà un
17 % menys del que feia fins ara. Aquest és un dels molts exemples que demostren
que el decreixement com deia abans no és una assignatura optativa. És un fet. Quan
diem que cal un gir copernicà en les polítiques implementades a la Diputació ho diem
perquè necessitem un canvi d’escala d’escala de valors i de principis. El gir copernicà
els  estem  aplicant  criteris  de  planificació,  regulació,  suficiència  i  repartiment  i
necessitem uns pressupostos realistes i connectats amb el territori. Per exemple 2,3
milions d’euros per a la variant de Borrassà a Vilafant, per a nosaltres és una autèntica
animalada i inacceptable,  des d’un punt de vista econòmic, ecològic i  climàtic.  Uns
pressupostos que impliquin treball multidisciplinar, interdisciplinar, que la proposta de
llistes crec que ja va en aquesta línia però això ho hem felicitat. Uns pressupostos que
siguin una eina per eradicar desigualtats i  no per mantenir privilegis.  I és important
com dèiem eradicar desigualtats perquè les desigualtats corquen la democràcia i això
és un factor importantíssim. I acabo amb les darreres idees que vaig exposar la meva
intervenció, el govern de la Diputació potser ha de començar a trepitjar la realitat  i
deixar  de  governar  de  forma  partidista.  Cal  que  deixi  de  ser  una  eina  per  al
manteniment  de  privilegis  i  esdevingui  realment  una  eina  orientada  al  bé  comú.  I
gràcies al senyor president.
El  senyor  President,  pren la  paraula  i  manifesta:  Moltes  gràcies.  Absolutament  en
contra del que acaba de dir en l’última, aquesta última intervenció que ha fet vostè,
d’aquesta llarga intervenció que jo la faré més breu amb tota seguretat. No és una eina
de privilegi, és una eina d’ajuda, senyora Guillaumes, i això no li puc permetre. És a dir
una eina de privilegis no ho ha sigut  mai aquesta casa, és una eina d’ajuda a les
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corporacions locals i, per tant, a través de les corporacions locals és una eina d’ajuda
a la gent, als ciutadans i a les ciutadanes de la nostra demarcació. I em diu vostè... és
clar, fixi’s bé vostè ens ha fet una dissertació que no sé si ha durat 20 o 25 minuts però
és igual per al cas, en la qual vostè bàsicament s’ha dedicat a criticar els pressupostos
de la Diputació. Que són pressupostos que ajudaran els municipis, a idees que són
continuistes, sí, tenen una continuïtat claríssima a ajudar els municipis de la nostra
demarcació. Aquesta és la continuïtat que tenen aquests pressupostos. Al cap i a la fi
que els pressupostos creixen en funció del que creix la participació dels  tributs de
l’Estat de la gent de Girona, per tant, és un retorn d’impostos que la gent de Girona
paga a l’Estat i que tornen perquè precisament es puguin repartir amb els ajuntaments
i  entitats  de  tots  tipus  que  hi  ha  a  la  demarcació  de  Girona,  per  tant,  una  cosa
absolutament lloable que sigui així perquè es retornen aquests impostos, no? Però, és
clar, voler tenir raó en tot és quan un es queda sol, o és que la resta de grups i la resta
de diputats som tots un desastre i només tenen raó vostès. Això, fixi’s bé que ho estan
pregonant en molts pressupostos i en moltes qüestions que estan passant últimament i
es queden sols també vostès, perquè després tot tira endavant, gràcies a Déu. És a
dir, perquè és clar si no tot quedaria anquilosat i,  per tant, hem d’avançar, aquesta
societat ha d’avançar encara que sigui per la millora de la crisi climàtica. Faltaria més.
O la millora social de la gent o la millora de la gent que passa penúries que, com vostè
ha dit, està en una situació complicada una de quatre persones en aquest país i, per
tant, aquesta demarcació no n’és aliena a això. Però és clar si no féssim res, si no
penséssim en res, seríem cada dia encara més pobres tots plegats. Per tant, home,
està clar que ho hem de fer però dir-nos que tots ens equivoquem i que vostè només
té raó. Bé, miri, no li diré que de mal gust perquè no ho és, però en tot cas s’ha de
mirar al final, un ha de fer un examen. Ens ha demanat que féssim una reflexió. Jo
també li demano a vostè que reflexioni si tots anem equivocats i només vostè té raó.
Això tampoc no pot ser. Nosaltres haurem de reflexionar sobre això que ens ha dit
vostè,  estic  d’acord,  hi  hem de  fer  una  reflexió.  Però  vostè  també ha  de  fer  una
reflexió, de dir, escolti, jo aquí m’he posat a criticar-ho tot quan la resta del plenari ho
veu bé. Bé, és que al final ho hem d’acceptar també en democràcia les coses com
són, no? I això és així. Aleshores, el que no es pot dir és criticar Esquerra Republicana
o qualsevol altre partit, no perquè estigui al govern i ara jo el vingui a defensar perquè
es poden defensar prou sols,  però Esquerra Republicana i tots els que estem aquí
tenen la mateixa o les mateixes condicions que té vostè. És a dir, si vostè tingués nou
diputats tindria nou assessors. O és que vostès dirien que no? No? És clar no, sí.
Vostè ha dit que n’hi ha vint i dos càrrecs eventuals. No, no, en tenen nou i vostè en té
un. Perquè vostè té una diputada i ells tenen nou diputats. I el Partit Socialista en té
quatre, i els Independents en tenen un i tots cobren el mateix, eh? Tant el de la CUP
com el d’Esquerra Republicana, ho dic perquè això és així i  perquè no diguem les
coses que no són. Aquí, per tant, és clar, a Esquerra Republicana «haurien de fer un
gir,  no  sé  què»,  escolti,  molt  bé  però  vostè  els  critica  i  diu:  «l’estructura  política,
Esquerra  Republicana  l’ha  incrementat»,  no. Esquerra  Republicana  pot  haver  fet
moltes altres coses, però l’estructura política és la mateixa per a tots igual. Un diputat,
un assessor. Si la llei canvia i diu que cada diputat, mig assessor, doncs serà mitja
assessor. Quan a vostès els hi tocava mitja, la primera legislatura, els hi varen donar
un,  i  vostès el  varen acceptar i  varen agrair-ho.  Però escolti  ara és un a un i  ara
criticarem a Esquerra i  perquè no els  criticarem...  La CUP també en fa ús de les
mateixes condicions que Esquerra Republicana i cobra el mateix un assessor de la
CUP i  un  d’Esquerra  Republicana.  Bé,  escolti,  persones  sense  llar,  competència?
Generalitat de Catalunya, contracte programa. Nosaltres hi afegim? Sí, amb molt de
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gust a més. Amb molt de gust, a més. Miri, La Sopa no només té un pressupost. L’any
passat que va ser un any complicat,  a La Sopa se li  va incrementar el pressupost
tantes vegades com varen caldre,  no només La Sopa,  sinó tota la  gent  que tenia
menjadors en aquest sentit  arreu del territori, Figueres i altres espais, i Olot, per la
Garrotxa,  etcètera.  Dipsalut,  és clar,  si  ens evolucionés d’una altra manera la  crisi
aquesta  sanitària,  evidentment  que  hauríem de  reordenar  els  recursos  que  tenim.
Dipsalut té un pressupost que a més li ve del que és l’aportació de tributs de l’Estat hi
ha un apartat  que és per als centres sanitaris,  per tant,  recursos té aquests. Però
Dipsalut  pot  generar,  sap  que  ha  generat  més  recursos,  precisament,  si  eren
necessaris.  L’any  passat  només  extraordinaris  si  no  m’equivoco,  senyora  Puig,
1.500.000 d’euros, eh? En les quals, en les polítiques que varen fer per el tema de la
COVID hi varen participar tots i cada un dels grups polítics d’aquí i totes les decisions
que  es  varen  prendre  es  varen  consensuar  en  aquesta  reunió  que  fèiem  cada
setmana,  com  si  calia  cada  setmana.  Bé,  ha  parlat  del  Conservatori,  és  que  el
Conservatori incrementa perquè l’increment del capítol 1. Gairebé tot el Conservatori
és capítol 1. Vies Verdes, és que les Vies Verdes no només és de la Diputació, les
Vies Verdes són tots els ajuntaments i, per tant, quan hem de fer un esforç econòmic
l’ha de fer tot. Per què hem fet un crèdit de 3 milions d’euros? Perquè no només és de
l’Ajuntament, Vies Verdes som tots i per tant tots haurem d’aportar, precisament, per
poder fer aquestes inversions i tornar a aquest crèdit. Vostè ha dit, SUMAR s’hi han
d’aportar més recursos... és que SUMAR és l’únic lloc que no hi aportem ni un raó, no
hi aportem ni un cèntim d’euro. SUMAR és una empresa pública perquè se li  facin
encomanes de gestió, quins són els seus socis, que són els ens locals associats o que
en són socis d’aquesta societat i aquests aporten els recursos o si no la Generalitat. I,
per tant, la Diputació, aquesta societat ens la vàrem quedar en el seu accionariat quan
varen desaparèixer amb [...], el Consorci d’Acció Social de Catalunya perquè no els
hauria de dissoldre aquesta societat que avui dona feina a uns 1.000 treballadors i
dona servei a molts ens locals del país i supralocals com són consells comarcals. Bé,
ha parlat del FITAG, que això està a la Casa de Cultura, ha parlat de biblioteques... de
biblioteques tenim un pacte amb la Generalitat que és molt clar, és a dir, el mateix que
hi aporta la Generalitat, hi aporta la Diputació per allò del terç, terç, terç, no serà però
bé ho serà almenys comparatiu en això per aminorar els dels ajuntaments. I el senyor
Piñeira i l’equip de Cultura tenim previstos i qualificats quines seran les biblioteques
que es faran l’any que ve perquè, com vostè sap, s’ajuda precisament a fer primer els
projectes i  per tant  anem sabent si  maduren els projectes amb quin pas farem en
aquest tema. Miri, el tema de les carreteres jo seré molt clar. Les carreteres s’han de
mantenir i les carreteres s’han de millorar. I si no, no tingui xarxa i aquesta Diputació
tenim 750 quilòmetres de carreteres i la nostra obligació és tenir les carreres en bon
estat i tenir les carreteres amb les amplituds que marqui la legislació.
I aquest és un esforç que hem d’anar fent per anar-les posant al dia cada dia i això
voldrà dir una inversió. Miri, si pogués ser de 20 milions el senyor Xargay i el seu equip
ho agrairia. Però pot ser de 10. Escolti i això, cada Diputació. Miri hi ha diputacions...
L’altre dia hi havia un president de diputació que deia que té 4.000 quilòmetres de
carreteres, sap quin pressupost n’han de tenir de carreteres? Deu ser quatre o cinc
vegades la nostra i una Diputació molt més petita que la nostra, més petita diguem-ne
amb població  i  probablement  amb menys recursos.  Doncs gastava molts  recursos
precisament en carreteres perquè la xarxa viària, escolti, l’hem de mantenir. Si ve algú
i ens diu escoltin passem tota aquesta xarxa viària allà? Nosaltres estarem encantats
de passar-los-hi. Perquè, escolti, volem millorar una cosa i tenim problemes cada dos
per tres però escolti la nostra obligació és aquesta. El CILMA, vostè sap que com a
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ens va desaparèixer i el CILMA només és una comissió de treball, eh? Clubs, parlant
de clubs privats. Jo no en conec cap, ai,  de clubs públics! De clubs públics no en
conec cap, clubs privats ho són tots, per tant, des d’aquí els ajudem. El Patronat...
Home...  ens  creiem  que  nosaltres  aquí,  el  turisme  és  important  per  la  nostra
demarcació, pel producte interior brut i que, per tant, hem de fer acuradament, però
hem de  fer  una  promoció  del  nostre  territori  i  millorar-lo?  Perquè  li  vull  posar-li...
almenys contestar-li i posar la en consideració que el turisme ha canviat molt i per a
bé, i per a bé, perquè abans era el turisme de sol i platja, i vinga pim pam, no, i ara ja
tenim un turisme gastronòmic, tenim un turisme cultural, tenim un turisme patrimonial,
tenim un turisme de congressos,  però tenim un turisme esportiu,  tenim un turisme
familiar, tenim un turisme de muntanya... tenim tot això i abans això no era així. Tenim
el turisme de la Ruta del Vi però és clar, si abans és que els últims 20 anys hem
passat de dos o tres cellers a 50 cellers, el que és la DO Empordà. Escolti, tot això que
la gent ha anat fent aquest esforç per millorar en qualitat i en sostenibilitat també, i en
aprofitament, al final, què hem de fer? No ajudar-los a fer promoció? És a dir, la gent
no ha de venir aquí? Faltaria més. Una altra cosa és que vostè digui «hi ha un conveni
de no sé quin sector que no està prou ben dotat», això és una altra cosa però no és
competència  nostra  ni  del  Patronat.  Però  que  nosaltres  no  hem  de  fer  promoció
turística de la demarcació en general? Abans sol i platja o muntanya, no, doncs ara
tenim un turisme d’interior, un turisme patrimonial, un turisme que se’n va a la Garrotxa
a veure els volcans... no ho sé, tot això ho hem de fer. El Museu Dalí, el Museu del
Joguet... Escolti, tot això ho hem de fer. Ara quan hi hagi el Thyssen a Sant Feliu de
Guíxols... Escolti, o no ho hem de fer? O no hem de vetllar doncs, per exemple, perquè
es  faci  una  jornada  de  creuers  a  la  demarcació  de  Girona  o  la  Costa  Brava,
precisament per fer un congrés de... O no ho hem de fer això? És a dir, o no. I hi ha
ara els clubs de turisme, i  que vetllen per la seva qualitat,  però és que aquest  és
l’esforç de la gent  dels nostres territoris.  És l’esforç que han fet per la qualitat  els
nostres industrials, els nostres comerciants, els nostres restauradors. I ara què fem?
Els deixem de la mà de Déu perquè nosaltres com que no volem que vingui tanta gent
doncs no cal que els hi promocionem? No, al contrari. Hem d’estar al seu costat amb
la promoció, amb més promoció que mai. Li puc ben assegurar que el Consorci de la
Costa Brava el  que no fa és portar aigua pels creixements,  al  contrari,  ni  per què
traurem més aigua del Ter. No és així, això. A més, això ha canviat i em sembla que jo
ho vaig explicar més d’una vegada, però ho torno a explicar molt resumidament. Aquí
hi ha, el Consorci de la Costa Brava té un pla d’inversions per als propers 10 anys
aproximadament  d’uns  40 milions  d’euros  amb recursos propis.  El  que passa que
teòricament el que no pots fer és començar a fer les inversions fins que hi hagi els
romanents  i  llavors  aplicar-ho,  comença  al  març  o  abril.  Doncs,  d’acord  amb
intervenció,  parlant-ne,  varen  considerar  que  havíem  de  posar  una  partida
d’endeutament pel mateix Consorci de 13 milions d’euros sabent que no la farem i, per
tant,  a  partir  l’1  de  gener  es  poden  començar  a  treballar  molts  projectes  perquè
s’executin. Què és la millora de l’eficiència de l’aigua en alta, com bé va dir el gerent,
com bé va dir el senyor Jordi Agustí, hem de gastar-nos diners per ser més eficients
amb l’aigua en alta. I aquesta és una responsabilitat del Consorci de la Costa Brava,
que li  recordo,  47 ajuntaments  més la  Diputació  de Girona.  El  que passa és  que
consolida aquí, però això és de 47 ajuntaments. Aquí la Diputació aquí no podem dir
en el ple: «miri, això no ho fem perquè no tenim cap atribució per fer això, cap». El
Consorci de la Costa Brava són uns 48 i tots tenim el mateix vot. L’única cosa que
consoliden  aquí  i  aquí  podem discutir-ho,  però això  són 47 ajuntaments. Per  tant,
nosaltres un vot més. Per tant, si es vol fer una cosa o fer una altra, el Consorci la
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Costa Brava no ho decideix,  ni  aquest  president,  ni  aquest  plenari.  Ho decideix  el
plenari  del  Consorci  d’Aigües  de  la  Costa  Brava  que  som 48  membres  i  jo,  que
represento  d’aquesta  casa,  un  més,  que  soc  el  president  però  un  més.  Per  tant,
aquesta és l’eficiència, la inversió, que els municipis de la Costa Brava d’acord amb el
Consorci  decideixen  fer  amb  la  seva  aigua  en  alta  d’acord  amb  les  necessitats
tècniques que es veu en cada moment. I en els propers deu anys per millorar aquesta
eficiència ens haurem de gastar al voltant entre 30 i 40 milions d’euros de recursos
propis que han anat pagant els ajuntaments no la Diputació perquè paguem zero. Per
tant, cuidado en segons què diem, atenció. És a dir, els recursos que els paguen uns
altres  nosaltres  els  direm  què  n’hem  de  fer,  no  ho  podem  fer  això.  Nosaltres
consolidem i tenim la secretaria i la intervenció que donen fe dels actes i jo que ho
presideixo, però els 47 decideixen, i com decideixen perquè hem de portar més aigua
del  Pasteral?  No,  hem  de...  i  tenim  recursos  hídrics  en  els  àmbits  de  pous,  de
sortidors, etcètera, que això ho anem aprofitant, que això els hem d’aprofitar, només
faltaria. Els aqüífers de cada municipi i es posen en un tot que després s’enxufa el que
és l’aigua que ve del Pasteral. I quanta menys hàgim de menester millor, però si no
tenim  els  recursos  hídrics  ben  aprofitats  en  necessitarem  més  del  Pasteral  però,
aquest és l’objectiu? No, li puc ben assegurar que no. I a part, hi ha el sanejament
aquí, que el sanejament el paga l’ACA i que, per tant, aquí no és motiu de discussió
però tant és important l’aigua neta com l’aigua bruta o més, bé l’aigua neta perquè la
necessitem, però l’aigua bruta perquè no podem empastifar les nostres platges. Per
tant, a partir d’aquí jo voldria dir-li que quan fem afirmacions d’un organisme que no hi
tenim res a dir-hi, o gairebé res a dir-hi, un vot sobre 48, un vot, i que no hi posem ni
un ral hem d’anar amb molta precaució. Com a mínim per respecte a les institucions. I,
per tant, escolti, jo li he intentat fer una síntesis molt més breu de la que vostè ha fet,
que  entenc  que  vostè  s’havia  d’explicar,  però  el  que  sí  que  és  cert  és  que  els
pressupostos són continuistes amb un objectiu que és l’ajuda, l’ajuda i l’ajuda en les
nostres ens locals i les nostres institucions perquè així repercuteix en la millora de la
qualitat de vida dels nostres veïns i de les nostres veïnes.
I em sembla que ja li he contestat, i el senyor Casellas voldrà tenir la seva intervenció,
eh? Vinga, gràcies. 
El president del grup del PSC, senyor Pere Casellas, pren la paraula i diu: Gràcies,
president.  Seré breu.  He detectat  alguna mirada inquieta i  inquietant  cap a aquest
portaveu abans d’intervenir. Primer de tot, sí permeti’m, permeti’m, doncs el fet que el
grup socialista hi  voti a favor doncs que ho pugui destacar.  Felicitar-los també per
aconseguir la unanimitat essent un govern amb una majoria tan sòlida. Això està bé,
generositat, però també és saber escoltar i saber governar i així els he de dir. També
en el context que estem és valentia política. I estic content doncs de les trobades que
hem tingut  amb vostè  mateix  president  i  amb el  vicepresident  en  què  hem pogut
treballar doncs aquest pressupost i al final estem aquí doncs tots plegats per treballar
pels gironins i les gironines especialment a través dels seus municipis. És evident que
hi votem a favor per responsabilitat? Sí, i més en una època de crisi com aquesta que
sortim sembla de la pandèmia però en tot cas els missatges d’acords avui són molt
importants. Aquest pressupost és segurament nosaltres no el faríem com vostès tot i
que tenim coses que els  hi  destacaré i  que fan que també per  a això aprovem. I
afegiria, no faríem com vostès fins a un punt, perquè un pressupost d’una corporació
com aquesta  és  el  que  és  i  ara  miro  la  interventora,  vull  dir,  invents  també  són
complicats  de  fer.  Però  nosaltres  el  que  avui  estem sobretot  satisfets  és  que  les
aportacions que hem anat fent sovint via moció que en alguna vegada hem dit, escoltin
no ens presentin això en una moció que té implicació pressupostària. Els hem pogut
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recollir  en aquesta negociació de pressupost.  Doncs molt  bé,  és igual,  encara que
alguna moció hagués estat rebutjada en el seu moment i avui podem més o menys a
donar-hi  contingut,  doncs està bé.  Dit  això i  per anar-ho abreujant  estem contents
nosaltres els demanàvem que es mantingués la despesa de Dipsalut, que es fes amb
habitatge i que es fes amb en relació a la pobresa energètica, al contrari, hi ha hagut
900.000 euros més. D’aquí he de destacar la feina que es fa des de Dipsalut, jo mateix
en formo part del consell, però sobretot l’aportació que hi fem el dia de la reunió és
una, però la feina del dia a dia és important. També els demanàvem el manteniment
dels  fons  de cooperació  econòmica  quan  en  realitat  han  augmentat,  per  tant,  [...]
especialment en aquesta qüestió de poder donar un cop de mà als ajuntaments que
han de tenir secretari, que els obliga la normativa i que des d’aquí no podem. Sobretot
els plans estratègics per a municipis de contingut econòmic, vam quedar que trobarem
la manera d’enfocar-ho,  això en sé que vostès volen donar-hi  un enfocament més
ampli que el mateix econòmic que nosaltres, però en tot cas ens donem per satisfets,
ens  emplacem  doncs  a  poder  trobar  aquests  camins.  I  jo  vaig  acabant,  també
especialment  soc  una mica pesat  en aquest  tema:  les  línies  de neteja  per  espais
comuns, que avui si agafem una bicicleta, si anem a peu, veurem que hi ha coses molt
brutes, que hem de donar un cop de mà als ajuntaments arreglar-ho i que a vegades
fa. Avui hem parlat molta estona dels ODS i de desenvolupament sostenible del medi,
n’hem parlat  molta estona,  però hem d’atacar  també les  coses més properes que
tenim que ens estan fent també mal. Dir també, aquí sempre, jo recordo que el senyor
Piñeira m’ha de fer arribar l’informe referit a Sant Grau i a [...], però en tot cas posem
2.500.000 més. Nosaltres estem d’acord amb l’afirmació que es fa que hem de millorar
la  seguretat  de  les  carreteres,  traieu  l’aglomerat  asfàltic  i,  per  tant,  està  bé.  Els
150.000 euros d’aquella moció que vam aprovar el Govern hi va respondre, també ens
fa estar prou satisfets i amb relació a l’esport doncs també estem satisfets en què hi ha
un increment en partides que tenen a veure amb l’esport femení i no són partides que
siguin expressament d’esport de base. Al contrari, són... Per què ho dic i perquè avui
m’estic congratulant jo que soc, nosaltres que som defensors tots de l’esport de base?
Doncs  per  què  contribuir  a  un  torneig  d’esport  d’elit  femení  significa  deixar
d’invisibilitzar l’esport femení perquè si no acabem que només es veu el dia dels Jocs
Olímpics. Si ensenyem que hi ha esport de molt alt nivell i ho fem aquí a la demarcació
ens ajudarà també a lluitar contra el que hem discutit en aquella moció fa molta estona
de manera indirecta. Per tant, nosaltres contents d’haver pogut participar en aquest
pressupost  i  a  veure si  l’any  que ve també podem aconseguir  doncs una pràctica
unanimitat en aquest ple per als gironins i per les gironines.
El senyor President, pren la paraula i respon: Bé, moltes gràcies. La veritat és que, a
l’igual que parlàvem també amb el grup d’independents, la veritat és que el diàleg ha
sigut cordial, correcte i constructiu, compartint moltes de les coses. Som partidaris de
què  hem  de  posar  aquest  fons  de  Cultura  perquè,  com  també  deia  la  senyora
Guillaumes ara fa un moment, de la qual encara no n’hem sortit del tot i encara podem
se’ns  tornarà  a  agreujar  i,  per  tant,  vés  a  saber  què  ens passarà  i  per  tant  hem
d’ajudar-ho.  L’esport  femení...  és  molt  important  l’esport  de  base,  però  és  molt
important la visibilització i, per tant, en això estem absolutament d’acord. I en la neteja
d’espais comuns, procurarem que a través del Fons de Cooperació també es pugui
incloure aquesta despesa si algun ajuntament la vol fer, com pot fer altres, però vull dir
que en tot cas, això ja li varen quedar tant el vicepresident com jo que això no hi hauria
cap entrebanc per posar-ho d’aquesta manera i que, per tant, en tot cas ens trobarem
amb aquestes qüestions. El pressupost cadascún el faria de la seva manera, hi estem
d’acord. Al final doncs ens trobaríem gairebé allà mateix perquè la Diputació, la finalitat
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no és un projecte X el qual de cada municipi, perquè hi ha vegades, sempre ho dic,
quan jo era alcalde d’un municipi molt petit amb un alcalde, sent un alcalde de [...]
mitjà,  a vegades no dones importància al  que un petit  li  dona molta importància a
l’altre. I aquesta és la veritat i la realitat i, per tant, la Diputació ha de ser sensible a les
dues i especialment als més petits. I bé, escolti, vostès saben que nosaltres intentem
sempre  o  amb concurrència  competitiva  o  en nominatives,  que són com si  fossin
concurrència  competitiva  perquè  alhora  és  la  legalitat  per  posar-los  això,  doncs
intentem poder aixoplugar tot això no. I només si hi hagués alguna emergència, doncs
hi ha aquest Fons de Cooperació de Presidència que són petits, molt petits davant de
160  milions  són  4  milions  d’euros,  però  en  definitiva  és  per  aquestes  situacions
d’emergència  i  tota  la  resta  estem  contents  que  pugui  anar  en  aquest  camí  que
quedarà. Moltes gràcies pel seu vot i per la seva explicació. Procedim a la votació dels
pressupostos. Per tant, entenc que hi ha un vot en contra que és el de la senyora
Guillaumes i tots els altres vots a favor. Per tant, vint-i-cinc vots a favor, un vot en
contra, queden aprovats inicialment els pressupostos de la Diputació per al 2022. 

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 25 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona, Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 1 vot
en  contra  de  del  Grup  Polític  Grup  Candidatura  Unitat  Popular.  No  s'han  produït
abstencions. 

2. Aprovació de la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball per al 2022 de la 
Diputació de Girona i els seus OOAA - Organització i Recursos Humans 
Corporatius. 2021/G010105/7804

“DIPUTACIO DE GIRONA

La relació de llocs de treball es defineix com l'instrument tècnic a través del qual es
realitza  l'ordenació  del  personal  de les  Administracions  Públiques,  estructurant  la
seva organització, de forma que constin la denominació del lloc de treball, els grups
de classificació  professional,  els  cossos i  escales  dels  funcionaris,  el  sistema de
provisió dels llocs de treball, els requisits per ocupar els llocs de treball i les seves
retribucions complementàries. 

L'aprovació de la relació de llocs de treball no té caràcter exhaustiu, des d el punt de
vista  de  l'assignació  d'atribucions  dels  empleats,  atès  que  el  president  de  la
Corporació pot  atribuir  mitjançant  decret  funcions de caràcter  específic  quan això
sigui requerit per raons justificades de servei. 

La llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures de reforma de la funció pública estableix al
seu  article  15  que  aquestes  relacions  contindran  la  relació  detallada  dels  llocs
reservats a funcionaris, els que podran ser duts a terme per personal laboral, i el llocs
destinats al personal eventual. Des del punt de vista procedimental, l'elaboració de la
relació  de  llocs  de  treball  ha  de  sotmetre’s  a  criteris  de  racionalitat,  economia  i
eficàcia, i haurà de ser aprovada pel Ple de la Corporació, i està subjecta a publicitat.
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Mitjançant  les  relacions  de  llocs  de  treball  s'assignen  les  funcions,  atribucions  i
comeses que ha de realitzar el personal que ocupa els respectius llocs de treball, i es
determinen, en el cas de personal funcionari,  l'escala,  la subescala, la classe i la
categoria a què ha de pertànyer la persona que ocupa cada lloc de treball.
El  lloc de treball  constitueix la  unitat  mínima operativa que amb caràcter  objectiu
s'identifica en una estructura administrativa.
Per a cada lloc de treball s'han d'indicar, almenys:
a) La denominació del lloc i el seu enquadrament orgànic.
b)  Les  característiques  essencials  del  lloc,  incloent,  si  s'escau,  les  funcions
específiques atribuïdes.
c) Els requisits exigits per ocupar el lloc de treball.
d) El complement de destinació que tingui assignat i el seu nivell orgànic, com també,
si s'escau, el complement específic corresponent.
e) La forma de provisió del lloc.

Les relacions de llocs de treball són públiques i poden ser consultades en períodes
d'exposició pública del pressupost anual o de les seves modificacions, en la forma
que cada entitat local tingui establerta.

I pel que respecta a la plantilla de personal, es defineix com la relació detallada de
cossos, escales, sub-escales, classes i categories de les places en les que s'integren
els funcionaris, el personal laboral i el personal eventual de l'ens local,  indicant la
seva denominació, el nombre d'efectius, ocupats i vacants, i el grup de titulació al
qual pertanyen. La plantilla de personal s'aprova en la mateixa sessió en què s'aprovi
el pressupost corporatiu, atès que integra el propi pressupost. La plantilla de persona
l també està subjecta a la obligació de publicar-la íntegrament al Butlletí Oficial de la
Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i es remetrà una còpia de la
mateixa a l'Administració de l'Estat i la Generalitat. 

Cal  recordar  que  durant  l’any  2021,  la  Llei  11/2020,  de  30  de  desembre  de
Pressupostos Generals de l’Estat, que té caràcter bàsic per a tot el sector públic, va
determinar un augment del 0,9% de les retribucions del personal del sector públic
respecte del 2020.

Per  a  l’any  2022  encara  no  s’ha  aprovat  la  Llei  General  de  Pressupostos  que
estableixi l’augment de les retribucions del personal al servei del sector públic. Ara
bé, existeix  un projecte de Llei General de Pressupostos que disposa un augment
del 2% de les retribucions en el proper any, previsió que s’ha contemplat parcialment
en el pressupost de capítol 1, un 1,4% i la diferència fins al 2% a càrrec del fons de
contingència.

La plantilla de personal es pot modificar amb posterioritat a l'aprovació del pressupost
durant l'any de la seva vigència, per respondre a l'establiment de nous serveis, per
ampliar, suprimir o millorar els serveis existents que no admetin demora per al proper
exercici, així com per criteris d'organització administrativa interna. La modificació de
la  plantilla  durant  l'exercici  pressupostari  requereix  el  compliment  dels  mateixos
requisits existents per a la seva aprovació inicial. També cal tenir en compte el límit
pressupostari, de forma que l'ampliació de la plantilla haurà de ser compensada per
una  reducció  equivalent  de  la  despesa,  o  per  la  disponibilitat  de  consignacions
destinades a  llocs  vacants  que no es  pretenen proveir  durant  l'exercici,  o  caldrà
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aprovar necessàriament un expedient  de modificació de crèdit  del pressupost  per
finançar aquesta ampliació. 

Altres modificacions que es poden contemplar en la relació de llocs de treball i la
plantilla de la Corporació per a l'any 2022 responen al fet que s'han executat durant
el 2021 diversos processos de promoció interna de personal funcionari o laboral. Un
cop superat el corresponent concurs-oposició de torn restringit, els aspirants que han
superat  el  procés  han  pres  possessió  de  les  places  vacants  en  el  grup  de
classificació superior, de forma que per al 2022 s'han amortitzat les places del grup
inferior des del qual han concursat, per evitar així un increment de plantilla.

Altres canvis que s’han produït a la relació de llocs de treball i a la plantilla són els
derivats de la provisió de llocs de treball i  l’execució de l’oferta pública del 2019, en
relació a l’estabilització del personal que encara no s’havia realitzat.

L’art.  4  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril,  reguladora  de  les  Bases  de  règim  local
estableix que les Diputacions, com a administracions públiques de caràcter territorial,
gaudeixen  de la  potestat  d’autoorganització,  la  qual  es manifesta  en la  capacitat
d’ordenació del personal i de l’estructura organitzativa, per tal de servir els interessos
generals amb eficàcia, eficiència i coordinació. Aquesta potestat d’autoorganització
de la Diputació comporta la possibilitat  d’ordenar els mitjans personals i  materials
amb discrecionalitat tècnica per tal que compleixi millor amb les seves competències.

L’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic en la
seva  redacció  en  el  text  refós  5/2015,  de  30  d’octubre,  estableix  que  les
administracions públiques estructuraran la seva organització a través de relacions de
llocs de treball o altres instruments similars.

I vist allò que disposen l’article 25 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals així com
l’article 28 i següents del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre de refosa en funció
pública, es proposen els següents canvis:

OFICINA DE DIFUSIÓ

Les tasques de l’Oficina Difusió han anat augmentant, en tant que han crescut també
les activitats de la  pròpia  Diputació  de Girona i  dels  seus organismes autònoms,
veient ampliada la seva presència institucional tant interna com externa.

Per dur a terme els projectes i serveis de l’oficina de Difusió, és necessari dotar-se
d’un Tècnic d’administració general i és per això que cal la creació d’una plaça de
Tècnic  d’Administració  General  (A1),  de  l’escala  administració  general  i  del
corresponent lloc de treball a la Relació de Llocs de Treball. 

Aquesta  creació  no  suposa  augment  de  plantilla  en  tant  que  es  proveirà  amb
personal  propi per concurs-oposició de promoció interna.

Aquests augment de la presència institucional ha generat la necessitat de creació
d’una plaça i el corresponent lloc de treball de Tècnic d’administració general
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(Grup A1) ,a fi d’atendre eficaçment aquesta tasca,  per a què realitzi les següents
funcions:

Objectiu: Els objectius del lloc de treball són actuar com a referent de la seva 
especialitat,
derivant  del  seu  treball  coneixements  experiència,  criteris  i  directrius  globals
d’actuació  aplicables  a  la  Corporació.  Desenvolupar  processos  tècnics  en  el  seu
àmbit de competències en matèries d’elevat impacte per a l’organització.

Funcions genèriques
1. Supervisió tècnica dels diferents àmbits competencials de l’Oficina de Difusió; 
2. Coordinar les diferents línies de treball, criteris i marcs de referència dels quals

s’ocupa l’Oficina de Difusió en totes les seves vessants.
3. Analitzar informació i elaborar informes tècnics i propostes amb contingut tècnic

complex; gestionar i executar actuacions i programes; 
4. Coordinar, fer el seguiment i avaluar actuacions o programes en el seu àmbit de

treball.
5. Assessorar a l’Oficina i als altres tècnics del departament en les qüestions que

siguin objecte de la seva competència professional i  de la seva especialització
concreta

6. Desenvolupar o dirigir treballs tècnics i estudis de la seva especialitat.

Funcions específiques
1. Gestió integral del pressupost de l’Oficina de Difusió, elaboració, gestió i control

del pressupost i dels saldos de cadascuna de les aplicacions pressupostàries del
Servei, així com la tramitació de les modificacions de crèdit, si escau.

2. Mantenir els contactes necessaris amb tercers, entitats locals i altres institucions
i empreses, per a dur a terme les seves tasques.

3. Elaboració,  gestió  i  seguiment  dels  documents  vinculats  a  l’àmbit  de  la
contractació pública que es generen a l’Oficina de Difusió.

4. Realitzar  el  seguiment  de  la  normativa,  jurisprudència  i  doctrina  jurídica  que
pugui afectar la gestió dels serveis de difusió.

5. Preparar la documentació tècnico-jurídica que s’eleva a comissions, Junta de
Govern i/o ple

6. Elaborar,  tramitar  i  redactar  plecs  de  condicions  administratives,  decrets,
propostes de resolució,  convenis i  concerts, contractes i d’altra documentació
jurídica que sigui necessària pel desenvolupament dels servei.

7. Donar suport tècnic en matèria jurídica.
8. Elaboració  i  direcció  d’informes  administratius,  dictàmens  o  propostes  de

resolució d’elevada complexitat o impacte per a la Corporació.
9. Gestionar, tramitar i fer el seguiment de l’execució dels contractes i gestió de

facturació. 
10.Elaboració  i  redacció  dels  Plans  de  Difusió  de  les  diferents  campanyes  de
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publicitat i difusió de la Diputació de Girona.
11. Coordinació de les campanyes institucionals.
12.Altres de similars característiques.

D’altra  banda  s’escau  l’adscripció  a  aquesta  oficina  d’un  lloc  de  treball  de
subaltern/manteniment (Grup AP) que actualment es troba en dependència orgànica
de l’Oficina de Protocol, Premsa i Comunicació, atès que les funcions exercides per
aquest  lloc  de  treball  corresponen  en  la  seva  totalitat  al  desenvolupament  de  les
competències  pròpies  de  l’Oficina  de  Difusió,  atès  que  realitza  la  programació,
muntatge i desmuntatges d’estands i equipaments escènics que l’Oficina de Difusió
idea en els actes públics que es duen a terme a la Diputació.

L’Oficina de Difusió fa un treball transversal vinculat a la difusió de la tasca que s’està
fent a la Diputació de manera integral i a l’organització i desenvolupament dels actes
públics, fa que les feines que fa aquesta oficina s’emmarqui més enllà de la jornada
laboral ordinària, especialment per qui la dirigeix. En aquest sentit, és habitual el seu
requeriment més enllà de la jornada habitual ordinària i també en dies no feiners del
calendari  laboral,  com  a  conseqüència  d’activitats  prèviament  planificades  o
d’urgències que puguin sorgir, pel què és necessari l’assignació del factor de major
dedicació al lloc de Cap de Servei.

INTERVENCIÓ GENERAL

Per una adequada gestió de les competències i funcions assignades a la Intervenció
general  és necessari  realitzar  les  següents  modificacions  a la  Relació  de llocs  de
treball per l’exercici 2022.

D’una banda es modifica la  denominació  de d’Intervenció  per Intervenció  general  i
conseqüentment,  el  lloc  de  treball  Interventor  s’hauria  de  denominar  Interventor/a
general.  Aquest  canvi  de  denominació  no  implica  cap  canvi  de  funcions  ni  de
retribucions. 

El lloc de treball d’auxiliar administratiu/va adscrit a la Intervenció general ha d’assumir
les funcions de coordinació d’agendes del Vicepresident primer de la Diputació i la del
Diputat  d’habitatge,  assistència  als  municipis  i  serveis  generals.  Aquestes  funcions
inclouen la coordinació d’agendes, actes protocol·laris, signatures, coordinació amb els
corresponents organismes, ajuntaments i institucions, que requereixen una dedicació
superior  a  l’establerta  amb  caràcter  general  per  a  un  lloc  de  treball  d’auxiliar
administratiu/va, així com d’una disponibilitat per a la realització d’aquestes tasques.

Per  aquest  motiu  cal  assignar  a  aquest  lloc  de  treball  el  complement  de  major
dedicació per a aquesta categoria.

Pel què fa al  Servei de comptabilitat i pressupostos, cal dir que  la complexitat tècnica
de la  gestió  comptable  i  pressupostaria,  així  com el  procés d’adaptació  normativa
permanent requereix d’un elevat coneixement tècnic i específic en la matèria. 

El fet que aquesta normativa s’hagi d’aplicar tant a la Diputació de Girona com les
entitats dependents, suggereix la necessitat de centralitzar en la Intervenció general, a
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banda de les funcions ja previstes a l’article 4.2.d del RD 128/2018, les corresponents
al suport i assistència tècnica en matèria comptable i pressupostaria amb la creació
d’una Secció de coordinació comptable i pressupostaria d’entitats dependents dins del
Servei de Comptabilitat i pressupostos.

Per  aquest  motiu  cal  crear  el  lloc  de  treball  de  Cap  de  Secció  de  Coordinació
Comptable i Pressupostaria d’Entitats Dependents (A1-CD26) que actuarà com a
responsable  de  la  secció  i  tindrà,  sota  les  directrius  de  la  Cap  de  Servei  de
Comptabilitat  i  pressupostos,  la  responsabilitat  de  planificar,  dirigir  i  gestionar  els
diferents projectes de la Secció.

Aquest  nou  lloc  de  treball  no  suposarà  un  increment  del  nombre  d’efectius  de  la
plantilla de la corporació perquè es proveirà amb personal propi mitjançant concurs de
mèrits amb les següents funcions:

Objectiu: Coordinar i prestar assistència tècnica als equips de comptabilitat dels ens
dependents  del  sector  públic  de  la  Diputació  de  Girona,  d’acord  amb  els
procediments establerts a la Corporació, vetllant pel compliment de les exigències
legals, així com les prioritats i directius fixades per la Intervenció General.

Funcions genèriques
 1. Dissenyar i realitzar el desenvolupament de la programació de l‘equip en el marc
d’actuació fixat i sota les directrius de l‘òrgan superior on esta adscrit l’equip o centre
prestador de serveis.
• Coordinar els recursos humans adscrits al centre o equip, gestionar els recursos
econòmics assignats.
• Realitzar el seguiment i control de la prestació de serveis
2.  Integrar  totes  les  activitats  o  processos que constitueixen  una  funció  o  servei
complet.
Habitualment coordina un equip de persones amb perfil administratiu, requerint així
d’una alta capacitat de comunicació i influència per desenvolupar-lo i motivar-lo i d’un
coneixement especialitzat de la funció o servei.
3. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de supervisió i disposen de certa
de llibertat d’actuació. La coordinació es duu a terme mitjançant informes de gestió i
anàlisi d’indicadors o a través de les reunions periòdiques establertes.
4. Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen en un marc normatiu o de
processos estandarditzats.
5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb personal de la
Diputació de Girona o del Grup Institucional per informar-los o assistir-los sobre els
procediments, serveis i recursos que siguin competència de l’òrgan on presten els
seus  serveis.  De  la  mateixa  manera  es  requereix  de  la  relació  amb  proveïdors
externs i altres operadors per dur a terme el control de serveis fruit de contractes,
convenis  o  altres  sistemes  de  col·laboració.  Poden  representar  tècnicament  a  la
Corporació en les relacions amb entitats internes i externes.
6.  Aquest  lloc  de  treball  requereix  d’un  profund  coneixement  sobre  una  àmplia
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varietat de
procediments  i  poden  contribuir  a  la  seva  millora  a  través  de  propostes  i  de  la
competència tècnica d’una llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior o mitjana,
amb  coneixements  específics  en  els  processos  i  sistemàtica  de  treball.  El  lloc
requereix de capacitat de coordinació d’equips.

Funcions específiques
1. Coordinar la comptabilitat pressupostària i financera del sector públic de la
Diputació de
1. Girona mitjançant instruccions, circulars i formació.
2. Assessorar i  donar suport en matèria econòmica pressupostària als ens
del sector públic de la Diputació de Girona.
3. Dissenyar i  elaborar informes dels expedients econòmics pressupostaris
del sector públic de la Diputació de Girona.
4. Promoure,  difondre  i  potenciar  les  actuacions  derivades  de  la  gestió
econòmica i pressupostària
5. Establir i  aplicar procediments,  mètodes i principis comptables adequats
adreçats al sector públic de la Diputació de Girona.
6. Fer el seguiment del desenvolupament dels processos de treball i aquelles
actuacions que li siguin assignades.
7. Elaborar la proposta del pressupost de la Diputació de Girona així com
supervisar  l'execució  del  mateix,  elaborant  els  models  de  documentació
complementària i annexos del pressupost que siguin necessaris.
8. Establir models i circuits dels procediments de modificacions de crèdit de
la Diputació i el seus ens dependents amb pressupost limitatiu del sector públic de la
Diputació de Girona.
9. Analitzar i coordinar el càlcul de les regles fiscals del sector públic de la
Diputació de Girona.
10. Formular el contingut i realitzar el seguiment del Pla Econòmic Financer de
la Diputació de Girona en els casos d’incompliment de les regles fiscals, així com
també del Pla de Sanejament del sector públic de la Diputació de Girona.
11. Coordinar la formació de la liquidació del pressupost general i el compte
general de la Diputació de Girona.
12. Coordinar  les funcions comptables del  sector  públic  de la  Diputació  de
Girona, mitjançant l'emissió de les instruccions tècniques escaients i la inspecció de
la seva aplicació.
13. Elaborar la informació de l'execució del Pressupostos (art. 207 Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març) de les entitats amb pressupost limitatiu del sector
públic de la Diputació de Girona i la seva tramesa al Ple de la Corporació
14. Coordinar la gestió del registre comptable de factures en el sector públic
de la Diputació de Girona.
15. Establir processos de comunicació amb les entitats dependents per a la
remissió de la informació econòmica financera al Ministeri d'Hisenda, a la Sindicatura
de comptes, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i altres
organismes de conformitat amb la normativa vigent.
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16. Coordinar  i  participar  en  la  implementació  de  les  recomanacions  i/o
observacions  de  les  auditories  de  comptes,  auditoria  de  factures  i  control  de
l’existència d’obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts
sense imputació pressupostària (compte 413) del sector públic de la Diputació de
Girona.
17. . Impulsar i coordinar la integració de l’inventari comptable i jurídic de les
entitats integrants al sector públic de la Diputació de Girona.
18. Supervisar  la  publicació  en  el  termini  establert  de  tota  la  informació
econòmica i pressupostària del sector públic de la Diputació de Girona requerida per
la normativa de transparència.
19.  Actualitzar la Base de dades General d’Entitats Locals de la Diputació de
Girona.
20. Impulsar  el  disseny  i  el  manteniment  dels  procediments  administratius
aportant propostes de millora si s’escau.
21. Coordinar-se amb altres tècnics de l’Àrea o de la resta de la Diputació o
dels  seus  ens  dependents,  quan  sigui  necessari,  per  al  desenvolupament
d’actuacions, i la seva publicació i difusió.
22.  Gestió  i  desenvolupament  dels  programes  informàtics  utilitzats  pel
departament.
23. Elaborar  propostes  en els  diagnòstics  de  les  necessitats  formatives  de
l’equip de treball, dels centes gestors o entitats del grup institucional.
24. Col·laborar  i  assessorar  en  la  implementació  de  projectes  de
modernització i  millora organitzativa,  analitzant  els  processos i  les dinàmiques de
funcionament  intern  per  tal  d’incrementar  l’eficiència  i  l’eficàcia  de  l’estructura
organitzativa i millorar la qualitat del servei prestat per la Corporació.
25. En  general,  qualsevol  actuació  que  es  desprengui  de  la  legislació  i  de  la
normativa de control  intern de la Diputació de Girona vigent en cada moment,  i  totes
aquelles tasques de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

D’altra  banda  es  proposta  canviar  d’escala  la  plaça  de  Tècnic  d’Administració
General  (Grup  A1),  lloc  Tècnic  econòmic  Ajuntaments  (A1)  adscrit  al  Servei
d’assistència  als  òrgans  de  control  intern,  actualment  vacant,  al  Servei  de
comptabilitat  i  pressupostos  com  a  Tècnic/a  Superior  Econòmic  de  l’escala
d’administració especial, sub-escala tècnica, superior, així com la creació d’un
lloc de treball de Tècnic/a Superior Econòmic per la supressió del lloc Tècnic
econòmic Ajuntaments.

Atès que la transferència d’aquest lloc de treball procedeix d’un Servei dependent de la
mateixa Intervenció general  no suposarà un increment del  nombre d’efectius de la
plantilla.

Les funcions d’aquest lloc de treball seran les pròpies de Tècnic Superior econòmic en
relació  al  càlcul  del  cost  efectiu  dels  serveis  i  subministrament  dels  costos  de  la
prestació de serveis així com la justificació del rendiment dels serveis públics.
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Per la bona organització del Servei de Control intern és necessari adscriure el lloc
de treball d’Administratiu/iva (C1) actualment existent al Servei d’assistència als
òrgans de control intern.  

La Secció de Control financer es troba creada orgànicament  a la Relació de Llocs de
Treball  amb  la  finalitat  d’aglutinar  totes  les  funcions  assignades  a  la  Intervenció
general relatives al  control financer planificat,  ja sigui control permanent o auditoria
pública. 

Per aquest motiu, es proposa crear el lloc de treball de  Cap de Secció de Control
Financer (A1-CD26) que actuarà com a responsable de la secció i  tindrà, sota les
directrius  del  Vice-interventor,  la  responsabilitat  de  planificar,  dirigir  i  gestionar  els
diferents projectes de la Secció. Aquest nou lloc de treball no suposarà un increment
del nombre d’efectius de la plantilla de la corporació perquè es proveirà amb personal
propi mitjançant concurs de mèrits amb les següents funcions:

Objectiu: Coordinar i prestar assistència tècnica en control financer a la Diputació i als
ens  dependents  del  sector  públic  de  la  Diputació  de  Girona,  d’acord  amb  els
procediments establerts a la Corporació, vetllant pel compliment de les exigències legals,
així com les prioritats i directius fixades per la Intervenció General.

Funcions genèriques
1. Dissenyar i realitzar el desenvolupament de la programació de l‘equip en el marc
d’actuació  fixat  i  sota les directrius de l‘òrgan superior  on  esta  adscrit  l’equip  o
centre prestador de serveis.
• Coordinar els recursos humans adscrits al centre o equip, gestionar els recursos
econòmics assignats.
• Realitzar el seguiment i control de la prestació de serveis
2. Integrar totes les activitats o processos que constitueixen una funció o servei
complet.
Habitualment coordina un equip de persones amb perfil administratiu, requerint així
d’una
alta  capacitat  de comunicació i  influència per  desenvolupar-lo  i  motivar-lo  i  d’un
coneixement especialitzat de la funció o servei.
3. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de supervisió i disposen de certa
de llibertat d’actuació. La coordinació es duu a terme mitjançant informes de gestió i
anàlisi d’indicadors o a través de les reunions periòdiques establertes.
4. Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen en un marc normatiu o de
processos estandarditzats.
5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb personal de
la Diputació de Girona o del Grup Institucional per informar-los o assistir-los sobre
els procediments, serveis i recursos que siguin competència de l’òrgan on presten
els seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb proveïdors
externs i altres operadors per dur a terme el control de serveis fruit de contractes,
convenis o altres sistemes de col·laboració.  Poden representar tècnicament a la
Corporació en les relacions amb entitats internes i externes.
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6.  Aquest  lloc  de  treball  requereix  d’un  profund  coneixement  sobre  una  àmplia
varietat de
procediments  i  poden contribuir  a  la  seva millora a través de propostes  i  de  la
competència tècnica d’una llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior o mitjana,
amb  coneixements  específics  en  els  processos  i  sistemàtica  de  treball.  El  lloc
requereix de capacitat de
coordinació d’equips.

Funcions específiques
1. Assistir a la Intervenció General en l’exercici de les funcions de control financer
de conformitat amb els procediments establerts al RD 424/2017.
2. Col·laborar en l’elaboració del pla anual de control financer.
3. Elaborar i/o revisar les memòries de planificació i els programes de treball de les
actuacions incloses en el pla anual de control financer.
4. Executar i/o revisar les actuacions de control financer, ja sigui en la modalitat de
control
permanent, auditoria pública o control financer de subvencions, establertes en el Pla
anual  de  control  financer,  realitzant  les  verificacions  necessàries  que  permetin
obtenir una evidencia suficient per concloure amb les corresponents conclusions i
recomanacions.
5. Elaborar i/o revisar els informes, memoràndums i altres documents derivats de
les actuacions de control financer.
6.  Realitzar  el  seguiment  de  les  actuacions  contractades  a  firmes  privades
d’auditoria com a col·laboradors de la Intervenció.
7. Realitzar el seguiment, control i coordinació dels treballs realitzats pels membres
de l’equip de treball de la secció de control financer.
8. Impulsar el disseny i el manteniment dels procediments administratius aportant
propostes de millora si s’escau.
9. Coordinar-se amb altres tècnics de l’Àrea o de la resta de la Diputació o dels seus
ens dependents, quan sigui necessari,  per al desenvolupament d’actuacions, i  la
seva publicació i difusió.
10. Gestió i desenvolupament dels programes informàtics utilitzats pel departament.
11. Elaborar propostes en els diagnòstics de les necessitats formatives de l’equip de
treball, dels centes gestors o entitats del grup institucional.
12. Col·laborar i  assessorar en la implementació de projectes de modernització i
millora  organitzativa,  analitzant  els  processos  i  les  dinàmiques  de  funcionament
intern  per  tal  d’incrementar  l’eficiència  i  l’eficàcia  de  l’estructura  organitzativa  i
millorar la qualitat del servei prestat per la Corporació.
13.  En  general,  qualsevol  actuació  que  es  desprengui  de  la  legislació  i  de  la
normativa de control intern de la Diputació de Girona vigent en cada moment, i totes
aquelles tasques de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Ateses les necessitats estructurals de la secció de Control financer i amb la finalitat de
finalitzar en 2022 el  pla iniciat  el  2017 amb la progressiva substitució dels  treballs
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realitzats per firmes d’auditora (excepte els corresponents a l’auditoria financera) per
personal propi i donada la seva interconnexió amb el Servei d’assistència als òrgans
de control intern en quan a l’establiment de la metodologia necessària per a l’exercici
d’aquesta  modalitat  de  control,  així  com  el  suport  especialitzat  a  la  formació  del
personal de les entitats locals, es reclassifica una plaça de Tècnic/a d’Administració
General  (Grup  A1)  i  el  seu  corresponent  lloc  de  treball   de  Tècnic  comptable
ajuntaments  (A1)  existent  al  Servei  d’assistència  als  òrgans  de  control  intern,
actualment vacant, a la Secció de Control financer com a Tècnic/a mig econòmic de
l’escala  d’Administració  especial  (A2)  així  com la creació d’un lloc de treball  de
Tècnic/a mig d’administració especial  per la supressió del lloc Tècnic econòmic
Ajuntaments.

Atès que la transferència d’aquest lloc de treball procedeix d’un Servei dependent de la
mateixa Intervenció general  no suposarà un increment del  nombre d’efectius de la
plantilla.

En  el   Servei  d’assistència  als  òrgans  interventors  de les  entitats  locals  es  creen
quatre  llocs  de  treball  de  Tècnics  Superiors  Econòmics  (A1-CD-25) amb  les
funcions  que  corresponen  a  aquest  lloc  de  treball,  que  seran  proveïts  mitjançant
efectius interns mitjançant concurs de mèrits.

Tanmateix, es crea en aquest servei, una nova plaça  de Tècnic mig econòmic de
l’escala d’administració especial (Grup A2) i el seu corresponent lloc de treball
(A2-CD  22)  que  serà  proveït  per  efectius  interns  mitjançant  concurs  de  mèrits  i
promoció interna per a la modificació de règim jurídic, pel què no comporta augment
d’efectius,  atès  que  la  seva  provisió  comportarà  l’amortització  d’una  plaça  de  la
plantilla de laborals de la Corporació.

SECRETARIA GENERAL

El Ple de la Diputació de Girona ha aprovat durant aquest exercici, els dos plans de
serveis que regulen la prestació de l’assistència en matèria de secretaria-intervenció
(SASI)  i  l’assistència  i  assessorament  jurídic  municipal  (SAM),  i  s’ha  impulsat  la
creació  i  coordinació  del  Portal  d’Assistència  Municipal  (PAM)  que  engloba  els
diferents serveis d’assistència municipal que presta la Diputació de Girona.

Les  funcions  de  direcció  i  coordinació  del  SASI  les  ha  d’assumir  la  secretària-
interventora col·laboradora així com les funcions de Secretaria de l’EPE Semega, la
fundació Pública Casa de Cultura i l’organisme autònom, Conservatori de Música Isaac
Albèniz,  pel  què  requereix  una  dedicació  superior  a  l’establerta  com  a  dedicació
màxima  ordinària,  així  com  d’una  major  disponibilitat,  pel  què  cal  assignar  el
complement de major dedicació.

Tanmateix  les  funcions  de  direcció  i  coordinació  de  l’assessorament  i  assistència
jurídica municipal de la Diputació de Girona i del Portal d’Assistència Municipal de la
Diputació de Girona les ha d’assumir el Cap de Servei de Secretaria General i, per
aquest motiu, també s’escau  l’atribució del complement de major dedicació en tant
que,  de manera ordinària,  requereix  d’una  dedicació  superior  a  l’establerta  com a
dedicació màxima ordinària, així com d’una major disponibilitat.
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Actualment es presta el servei d’assessorament jurídic als municipis en matèries
com contractació, urbanisme i matèries jurídiques mitjançant tècnics jurídics i
un suport administratiu que foren transferits per XALOC.

Atès  que  aquest  suport  administratiu  (Grup  C1)  s’ha  adscrit  a  la  Direcció
Corporativa d’Organització i Recursos Humans, és necessari crear una plaça i el
seu  corresponent  lloc,  d’Auxiliar  administratiu/va  (Grup  C2)  de  l’Escala
d’Administració General.

En el  Servei d’assistència es crea   un lloc de treball de Tècnic Superior jurídic  (A1-  
CD-25) amb les funcions que corresponen a aquest lloc de treball, que serà proveït
mitjançant efectius interns per concurs de mèrits

DIRECCIÓ CORPORATIVA D’ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 

La complexitat tècnica de la gestió de recursos humans i de la seva administració,
derivada  de  la  producció  jurídica  i  les  demandes  dels  agents  socials,  en  la  seva
vessant econòmica -fiscal, social, organitzativa i  legal, així com el control derivat del
l’article 85 BIS de la LBRL respecte els recursos humans del grup institucional,  va
obligar a reestructurar durant l’exercici 2016 el servei d’organització i recursos humans
corporatius  ,  establint  els  següents  grups  de  funcions:  organització  i  direcció,
administració de personal i suport i control dels ens dependents , gestió econòmica i
pressupostari i assessorament jurídic.

Aquest  nou model organitzatiu fa necessari la creació d’un lloc de treball de Cap de
Secció  Econòmica  i  Pressupostària  Recursos  Humans   (A1-CD  26)  que  serà  
proveït mitjançant concurs de mèrits entre efectius interns.

Aquest lloc de treball tindrà les següents funcions:

Objectiu: Coordinar  i  prestar  assistència  tècnica  a  la  Diputació  i  als  equips  de
Recursos Humans dels ens dependents del sector públic de la Diputació de Girona,
d’acord amb els procediments establerts a la Corporació, vetllant pel compliment de
les exigències legals,  així  com les prioritats i  directius fixades per la Intervenció
General.

Funcions genèriques
1. Dissenyar i realitzar el desenvolupament de la programació de l‘equip en el marc
d’actuació  fixat  i  sota les directrius de l‘òrgan superior  on  esta  adscrit  l’equip  o
centre prestador de serveis.
• Coordinar els recursos humans adscrits al centre o equip, gestionar els recursos
econòmics assignats.
• Realitzar el seguiment i control de la prestació de serveis
2. Integrar totes les activitats o processos que constitueixen una funció o servei
complet.
Habitualment coordina un equip de persones amb perfil administratiu, requerint així
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d’una
alta  capacitat  de comunicació i  influència per  desenvolupar-lo  i  motivar-lo  i  d’un
coneixement especialitzat de la funció o servei.
3. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de supervisió i disposen de certa
de llibertat d’actuació. La coordinació es duu a terme mitjançant informes de gestió i
anàlisi d’indicadors o a través de les reunions periòdiques establertes.
4. Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen en un marc normatiu o de
processos estandarditzats.
5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb personal de
la Diputació de Girona o del Grup Institucional per informar-los o assistir-los sobre
els procediments, serveis i recursos que siguin competència de l’òrgan on presten
els seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb proveïdors
externs i altres operadors per dur a terme el control de serveis fruit de contractes,
convenis o altres sistemes de col·laboració.  Poden representar tècnicament a la
Corporació en les relacions amb entitats internes i externes.
6.  Aquest  lloc  de  treball  requereix  d’un  profund  coneixement  sobre  una  àmplia
varietat de
procediments  i  poden  contribuir  a  la  seva  millora  a  través  de  propostes  i  de  la
competència tècnica d’una llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior o mitjana,
amb coneixements específics en els processos i sistemàtica de treball. El lloc requereix
de capacitat de coordinació d’equips.

Funcions específiques
1. Coordinar la gestió integral econòmica del procés nòmina i seguretat social  del
sector públic de la Diputació de Girona mitjançant instruccions, circulars i formació.
2. Assessorar i donar suport en matèria econòmica pressupostària (Capítol 1) als
ens del sector públic de la Diputació de Girona.
3. Dissenyar i elaborar informes models dels expedients econòmics pressupostaris
(Capítol 1)  del sector públic de la Diputació de Girona.
4. Promoure, difondre i potenciar les actuacions derivades de la gestió econòmica i
pressupostària del seu àmbit
5.  Fer  el  seguiment  del  desenvolupament  dels  processos  de  treball  i  aquelles
actuacions que li siguin assignades.
6. Elaborar la proposta del pressupost Capítol 1 de la Diputació de Girona així com
supervisar  l'execució  del  mateix,  elaborant  els  models  de  documentació
complementària i annexos que siguin necessaris.
7. Establir processos de comunicació amb les entitats dependents per a la remissió
de la
informació  econòmica  financera  al  Ministeri  d'Hisenda,   i  altres  organismes  de
conformitat
amb la normativa vigent.
8. Impulsar el disseny i el manteniment dels procediments administratius aportant
propostes de
millora si s’escau.
9. Coordinar-se amb altres tècnics de l’Àrea o de la resta de la Diputació o dels seus
ens
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dependents, quan sigui necessari, per al desenvolupament d’actuacions, i la seva
publicació i difusió.
10. Gestió i desenvolupament dels programes informàtics utilitzats pel departament.
11. Elaborar propostes en els diagnòstics de les necessitats formatives de l’equip de
treball, dels centes gestors o entitats del grup institucional.
12. Col·laborar i  assessorar en la implementació de projectes de modernització i
millora
organitzativa, analitzant els processos i les dinàmiques de funcionament intern per
tal
d’incrementar l’eficiència i l’eficàcia de l’estructura organitzativa i millorar la qualitat
del
servei prestat per la Corporació.
13. En general, qualsevol actuació que es desprengui de la legislació vigent en cada
moment, i totes aquelles tasques de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

L’exercici   2021,  la  Diputació  de Girona va recuperar la  competència  transferida a
Xaloc,  d’assistència  a  les  entitats  locals  en  determinades  matèries  tècniques  als
municipis que formen part del servei.

Amb la  recuperació  del  servei,  la  Direcció   Corporativa  d’Organització  i  Recursos
Humans  de  la  Diputació  de  Girona  ha  de  prestar  servei  d’assistència  en  aquesta
matèria als ens locals respecte la resolució de consultes, assistències a tribunals de
selecció  i  instrucció  de procediments  disciplinaris  contra  treballadors  públics,  entre
altres.

Per realitzar aquestes funcions, l’any 2021 es van transferir dos efectius provinents de
XALOC, un tècnic mig i un suport administratiu del 50% de jornada.

Atès  l’increment  dels  serveis  a  prestar  als  municipis  tant  en  formació  com  en
assessorament tècnic així com la complexitat dels assumptes a tractar, i l’aparició del
RDL 14/2021, de 6 de juliol, amb l’obligació d’atendre a la selecció dels Ajuntaments,
és necessari reclassificar la plaça de Tècnic de gestió  de l’Escala d’administració
general (Grup A2), amb caràcter estructural, a Tècnic d’Administració General
(Grup A1)  i incorporar l’administrativa en règim laboral (C1- CD 15), que fins ara
realitza al servei el 50% de jornada, a jornada complerta 
Aquesta  creació  no  suposa  augment  de  despesa,  atès  que  la  subrogació  i  la
transferència de funcionaris va comportar la transferència de la despesa del capítol 1
del  servei  i   en  el  Servei  d’Intervenció  (  Secció  Control  Financer)  s’ha  realitzat
l’operació inversa (reclassificació d’A1 a A2).

Les funcions del  lloc de Tècnic d’Administració General (Grup A1), són les següents:

Objectiu: Actuar com a referent  de la seva especialitat,  derivant del  seu treball
coneixements  experiència,  criteris  i  directrius  globals  d’actuació  aplicables  a  la
corporació, i desenvolupant els processos tècnics del seu àmbit de competència en
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matèries considerades crítiques o d’elevat impacte per a l’organització

Funcions genèriques
1. Analitzar informació, elaborar informes tècnics, propostes amb contingut tècnic

complex, gestionar i executar actuacions i programes, coordinar, fer el seguiment
i avaluar actuacions o programes. 

2. Assessorar a la corporació  en les qüestions que siguin objecte de la seva família
professional o de la seva especialització concreta. 

3. Desenvolupar treballs tècnics i estudis de la seva especialitat. 
4. Elaborar o dirigir l’elaboració d’informes, dictàmens o propostes de resolució de

gran complexitat o impacte per a la Corporació. 
5. Assessorar a altres tècnics en la seva especialitat professional 
6. Dirigir  treballs  tècnics  i  estudis  de  la  seva  especialitat  sobre  les  matèries

competència de l’òrgan on presten els seus serveis. 
7. .Exercir  supervisió  tècnica si  s’escau,  establir  línies de treball,  criteris  i  marcs de

referència en l’àmbit per la transformació i millora dels serveis, processos i recursos
objecte de l’òrgan on presten els seus serveis .

Funcions específiques
1. Assistència a Tribunals de Selecció dels municipis adscrits al servei
2. Assistència a expedients disciplinaris dels municipis adscrits al servei
3. Assistència tècnica i assessorament en processos selectius
4. Elaborar modelatge per als procediments i expedients més sol·licitats en la gestió

de recursos humans
5. Gestionar i tramitar les consultes realitzades pel portal d’assistència
6. Gestionar els serveis que se li assignin de conformitat amb el catàleg de serveis
7. Altres que se li encomanin que siguin de la mateixa naturalesa 

Les  funcions  d’administració  de  personal  així  com  el  suport  i  control  als  ens
dependents assumides per la Cap d’Administració de Recursos Humans, requereixen
una dedicació superior a l’establerta com a dedicació màxima ordinària, així com d’una
major  disponibilitat,  atès  que  ha  estat  anomenada  també  Compliance  Officer  del
Patronat  de  Turisme  Costa  Brava,  pel  què  cal  assignar  el  complement  de  major
dedicació a aquest lloc de treball.

Pel què fa a la secció de Serveis Generals,  s’escau adscriure un lloc i plaça de
Graduat en Arquitectura i Edificació (Grup A1), que fins ara es trobava vacant en
el  Servei  de  Monuments  atès  que  aquestes  són  necessàries  per  al  bon
desenvolupament  i organització de la secció que ha assumit entre altres la gestió de
la  prevenció  de riscos  dels  ens dependents.  Aquesta  plaça es  proveirà  mitjançant
promoció interna entre els funcionaris de carrera que compleixin els requisits.
Amb la finalitat de complir amb els principis de progressió del personal i fomentar la
carrera  professional  a  l’Administració  Pública,  es  creen  en  aquest  servei  quatre
places  i  els  corresponents  llocs  de  treball  d’Administratius  de  l’escala
d’administració general (Grup C1) que seran reservades al torn de promoció interna
i s’adscriuran posteriorment al servei que correspongui.

SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
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El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, es un servei que està en
creixement continu. 

L’any 2018 s’impulsa des del servei de promoció econòmica el programa CO-CREIX
que és un programa d’emprenedoria impulsat per l’àrea de promoció econòmica,  i té
com a objectiu donar suport als ens locals en temes d’emprenedoria per ajudar a les
empreses i els  emprenedors del territori a posar la seva idea en pràctica i a potenciar
la innovació en els seus processos i en el seus productes. 

Aquest servei d’emprenedoria es vol prestar amb caràcter permanent pel què s’escau
la creació d’una plaça i el seu corresponent lloc, de Tècnic/a d’Emprenedoria, de
l’escala d’administració especial, comeses especials (Grup A2) en la Plantilla de
personal de la Diputació de Girona, atès que actualment consta en la plantilla de
personal  com a personal  conjuntural,  aquesta creació no comporta augment de
despesa.

Objectiu: Actuar  com a suport  de la  seva especialitat,  derivant  del  seu treball
coneixements experiència, criteris i directrius d’actuació aplicables a la corporació,
i desenvolupant els processos tècnics del seu àmbit de competència en matèries
considerades de mitjà impacte per a l’organització. Analitzar el teixit econòmic i
social  de  la  demarcació  per  a  la  identificació  de  les  necessitats  en  matèria
d’emprenedoria i, en base a aquestes i a les actuacions previstes en el programa
CO-CREIX,  dissenyar  i  implementar  les  actuacions  per  a  la  millora  de
l’emprenedoria,  d’acord  amb  la  normativa  vigent  i  les  directrius  del  superior
jeràrquic.

Funcions bàsiques: 
1.  Elaborar  informes  i  propostes  tècniques,  gestionar  i  executar  actuacions  i
programes, fer el seguiment de les actuacions o programes tot plegat dins l’àmbit
de treball.
2.Desenvolupar activitats de col·laboració en tasques administratives de gestió,
inspecció,  execució,  control  o  similars  i  tasques  de  caràcter  tècnic  que  no
corresponguin a titulats superiors.
3.Aplicació de normativa, proposta de resolució d’expedients normalitzats, estudis i
informes  que  no  corresponguin  a  tasques  de  nivell  superior  i  les  que
específicament li siguin atribuïdes per raó de la seva funció.

Funcions específiques:
1. Reconèixer, detectar i investigar els recursos i possibilitats de desenvolupament
econòmic especialment en l’àmbit de l’emprenedoria dels municipis. 
2. Analitza i estudia el teixit econòmic i social del municipi. 
3. Recopila informació i elabora indicadors sobre el mercat de treball municipal,
així  com  les  problemàtiques  dels  diferents  col·lectius  i  dels  diferents  sectors
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econòmics. 
4. Realitza prospeccions de projectes empresarials de promoció econòmica. 
5.  Analitza  i  fa  la  valoració  de  les  dinàmiques  i  metodologies  que  altres
organitzacions estan emprant en l’àmbit. 
6.  Emet  informes  d’anàlisi  i  elabora  treballs  d’ordre  tècnic  en  relació  a  les
necessitats municipals en  matèria de promoció econòmica. 
7. Impulsa i participa en la cerca de finançament extern per impulsar projectes i
actuacions en l’àmbit de la dinamització econòmica. 
8. Promocionar, difondre i estimular, en cooperació amb altres agents, programes i
mesures que afavoreixin la promoció econòmica i la dinamització empresarial del
municipi, cercant un creixement econòmic sostenible. 
9.  Dóna  suport  en  la  gestió  dels  expedients  de  sol·licitud  i  justificació  de
subvencions per tal de cofinançar les actuacions de la Corporació en matèria de
promoció econòmica, i emprenedoria. 
10. Facilita i impulsa la creació d’empreses innovadores i amb un important valor
afegit. 
11. Dissenya i confecciona campanyes de caràcter tècnic per a la promoció local
destinades a  promocionar  i  difondre  les  potencialitats  de  desenvolupament  del
territori  per  tal  de  generar  nova  activitat  econòmica,  crear  ocupació  i  atraure
inversions generadores de riquesa i ocupació. 
12.  Visita i  fa  divulgació en empreses per  a donar a conèixer els  programes i
accions que desenvolupa el servei de promoció econòmica municipal. 
13.Fomenta les relacions amb el teixit productiu i empresarial per trobar sinergies
complementaries entre el sector públic i el sector privat. 
14.Dinamitza  empreses  i  entitats  de  promoció  econòmica  amb vinculació  amb
l’emprenedoria
15.  Emet  informes  d’anàlisi  i  elabora  treballs  d’ordre  tècnic  en  relació  a  les
necessitats municipals en matèria d’emprenedoria i de foment de l’emprenedoria 
16. Desenvolupa de programes que impulsin l’emprenedoria,  en concret de les
diferents actuacions del programa CO-CREIX
17. Implementa i dissenya actuacions en l’àmbit de l’emprenedoria, la innovació i
la competitivitat.
18.  Desenvolupa  projectes  relacionats  amb  els  àmbits  tecnològics,  clústers,
centres d’empreses i centres tecnològics.
19. Dinamitza els vivers i espais de coworking de la demarcació
20. Impulsa i desenvolupa l’observatori de l’emprenedoria per a la implantació a la
pròpia Diputació i al servei dels ens locals i la ciutadania en general.
21. Realitza prospeccions de projectes empresarials de promoció econòmica.
22.  Analitza  i  fa  la  valoració  de  les  dinàmiques  i  metodologies  que  altres
organitzacions estan emprant en l’àmbit.
23. Facilita i impulsa la creació d’empreses innovadores i amb un important valor
afegit. 
24.Assessorar  i  donar  suport  tècnic  en  el  seu  àmbit,  tant  a  nivell  intern
(Corporació) com a nivell extern (ciutadans i empreses). 
25. Dóna pautes i aconsella sobre la viabilitat tècnica, econòmica i financera i, en
general, sobre els plans de llançament de les empreses. 
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26. Fa el guiatge tècnic i jurídic en la iniciació de projectes empresarials per a la
seva consolidació en  empreses generadores d’ocupació. 
27. Dóna pautes per l’adaptació del món empresarial i laboral a l’entorn productiu
canviant. 
28. Informa sobre les ajudes i subvencions disponibles en l’àmbit. 
29. Pauta i promociona projectes per a la consolidació de les empreses presents al
territori. 
30.  Col·labora  en  l’orientació  i  ajuda  al  desocupat  mitjançant  activitats
d’assessorament per a la recerca de feina posant en contacte als desocupats amb
les empreses que busquen personal. 
31. Participa en jornades, seminaris i intercanvis de coneixements i experiències
per tal d’afavorir el  desenvolupament local, la innovació i l’ocupació, la creació
d’activitat  econòmica,  la  implementació  de  plans  estratègics  o  d’acció  de
desenvolupament econòmic local, la difusió de les bones pràctiques i la cooperació
entre la iniciativa pública i la iniciativa privada en el marc local.

SERVEI DE COOPERACIÓ CULTURAL

El Ple de Cartipàs de la Diputació de Girona de l’any 2019 va constituir la Comissió de
Cultura, Esports, Noves Tecnologies i Educació. Des d’aquell moment, es van iniciar
els treballs per a desenvolupar projectes relacionats amb l’educació, en general, i en el
suport als municipis de les comarques gironines, en concret. 

Tanmateix, en aquests moments el servei no disposa de personal suficient per dur a
terme el projecte que hauria d’emmarcar totes les futures accions de la Diputació de
Girona en l’àmbit de l’Educació: l’Educació 360 i Ciutats Educadores. 
Tots els projectes ideats des del servei concorden amb la planificació estratègica de
Cooperació Cultural i Educació, el Pla Estratègic 2020-2023, i segons la qual un dels
objectius  principals  és  el  de  garantir  l’educació  inclusiva,  equitativa  i  de  qualitat  i
promoure aprenentatges al llarg de la vida de la ciutadania, d’acord amb l’Objectiu de
desenvolupament Sostenible, 2015-2030, número 4. 

Per aquest motiu cal la creació d’una plaça i el seu corresponent lloc de treball de
Tècnic  d’Educació  (A2),  escala  administració  especial.  Subescala  Serveis
Especials.  Classe  c)  Comeses  especials.  (A2-22),  que  serà  proveïda  per
funcionaris de carrera de la corporació mitjançant promoció interna.

Les funcions d’aquest nou lloc de treball són:

Objectiu: Actuar com a referent  de la seva especialitat,  derivant del  seu treball
coneixements  experiència,  criteris  i  directrius  globals  d’actuació  aplicables  a  la
corporació, i desenvolupant els processos tècnics del seu àmbit de competència en
matèries considerades de mitjà impacte per a l’organització

Funcions genèriques
1. Analitzar informació, elaborar informes tècnics, propostes amb contingut tècnic
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mitjà, gestionar i executar actuacions i programes, coordinar, fer el seguiment i
avaluar actuacions o programes. 

2. Assessorar a la corporació  en les qüestions que siguin objecte de la seva família
professional o de la seva especialització concreta. 

3. Desenvolupar treballs tècnics i estudis de la seva especialitat. 
4. Elaborar o dirigir l’elaboració d’informes, dictàmens o propostes de resolució 
5. Assessorar a altres tècnics en la seva especialitat professional 
6. Dirigir  treballs  tècnics  i  estudis  de  la  seva  especialitat  sobre  les  matèries

competència de l’òrgan on presten els seus serveis.
 

Funcions específiques
1. Programació,  organització  i  gestió  de  programes,  d’accions  de  foment  i

desplegament de línies de treball. 
2. Creació de xarxes i desenvolupament de convenis de cooperació de projectes

amb d’altres organitzacions, públiques, privades i d’iniciativa social. 
3. Realitzar la gestió tècnica en l’elaboració de plecs de condicions i de convenis de

col·laboració  amb  tercers  i  desenvolupar  sistemes  de  seguiment  dels
requeriments i dels acords establerts als plecs i convenis vigents. 

4. Elaboració, explotació i difusió d’estadístiques, estudis, dossiers i memòries. 
5. Recerca i innovació tecnològica. 
6. Creació d’eines de difusió d’activitats educatives locals 
7. Prestar assessorament a les administracions públiques, tercer sector i empreses.
8. Col·laboració  en  el  desenvolupament  d’estratègies  de  millora  de  l’eficàcia  i

l’eficiència de les seves actuacions. 
9. Assoliment dels objectius i compromisos adoptats pels òrgans de govern dins el

seu àmbit d’actuació. 
10.Suport  tècnic  a  la  cap  de  servei  i  seguiment  del  desenvolupament  de  nous

projectes. 
11. Totes  aquelles  que  li  siguin  atribuïdes  i  les  que  calgui  assumir  per  al  millor

desenvolupament de l’organització i que impliquin un coneixement específic de la
gestió educativa. 

SERVEI D’ARXIU i GESTIÓ DE DOCUMENTS

L’actual volum d’expedients, documents i fons documentals a gestionar, a tractar i a
ingressar al Servei d’Arxius i Gestió de Documents -procedents de la pròpia Diputació
(sobretot  documentació  electrònica)  però  també  tota  la  documentació  analògica  i
electrònica dels ens del sector públic institucional- i totes les tasques vinculades amb
la definició, implantació, ús i manteniment del Sistema de Gestió de Documental de la
Ddgi i el seu SPI fan que sigui necessària un reorganització del Servei d’Arxius i Gestió
de Documents.

Per  aquest  motiu  cal  reforçar  la  direcció  i  l’aplicació  de  la  definició,  implantació  i
manteniment del Sistema de Gestió Documental en fase activa tant a la Diputació de
Girona com al seu sector públic institucional, així com adaptar el nou escenari d’Arxiu
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Únic Electrònic  que necessàriament  ha de comportar,  d’una banda,  la  integració  a
l’Arxiu  General  de la  Diputació  de la  documentació  generada  electrònicament  pels
gestors d’expedients i documents en fase activa (Firmadoc, Sicalwin, Registre, òrgans
de Govern, etc.) i, de l’altra, la migració dels sistemes d’informació de l’Arxiu General
(Administratiu i Històric), a més de les transferències de la documentació analògica i
electrònica del SPI.

Per  aquest  motiu  es  creen  a  la  Relació  de  Llocs  de  Treball  dues  seccions
diferenciades i els seus corresponents llocs de treball de Caps de Secció (A1-CD 26)
una destinada  a  la  definició,  implantació  i  manteniment  del  Sistema de Gestió  de
Documents  i l’assistència  a  municipis  i  l’altra  que assumeixi  totes  les  funcions  de
l’Arxiu General entès com a fase semiactiva i inactiva del cicle vital dels documents en
el procés de gestió administrativa de la documentació i la informació per tal de garantir
la  conservació  i  difusió  del  patrimoni  documental  i,  sobretot,  garantir  l’accés  a  la
informació i documentació. Aquests llocs de treball es proveiran per efectius interns
mitjançant concurs de mèrits.

Les funcions d’aquests llocs de treball són:

Objectiu: Coordinar i prestar assistència tècnica a la Diputació i als equips d’arxiu
dels ens dependents del sector públic de la Diputació de Girona, d’acord amb els
procediments establerts a la Corporació, vetllant pel compliment de les exigències
legals, així com les prioritats i directius fixades per la Intervenció General.

Funcions genèriques
1. Dissenyar i realitzar el pla de desenvolupament de la programació de l‘equip en

el marc del Pla d’Actuació vigent del Servei d’Arxius i Gestió de Documents,
sota les directrius de l‘òrgan superior on esta adscrit l’equip o centre prestador
de serveis.

2. Coordinar  els  recursos  humans  adscrits  al  centre  o  equip,  gestionar  els
recursos econòmics assignats.

3. Realitzar el seguiment i control de la prestació de serveis.
4. Integrar totes les activitats o processos que constitueixen una funció o servei

complet.
5. Habitualment coordina un equip de persones amb perfil administratiu, requerint

així  d’una  alta  capacitat  de  comunicació  i  influència  per  desenvolupar-lo  i
motivar-lo i d’un coneixement especialitzat de la funció o servei.

6. Les tasques d’aquest lloc de treball disposen de llibertat d’actuació. No obstant,
mensualment  reportaran  al  Cap  de  Servei  informes  de  gestió,  anàlisi
d’indicadors  i  estat  de  les  feines  i  tasques  desenvolupades  en  relació  als
projectes que portin a terme.

7. Les tasques d’aquest  lloc de treball  es desenvolupen tant en el  marc de la
legalitat  vigent  en  matèria  d’arxius  i  gestió  de  documents,  procediment
administratiu, administració electrònica, transparència i accés a la informació,
protecció de dades personals, etc. així com en les normes pròpies de la Ddgi i
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SPI  i/o  els  estàndards  nacionals  o  internacionals  aplicables  en  el
desenvolupament dels projectes

8. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb altres caps
de servei  i  personal  de  la  Diputació  de  Girona o  del  Grup Institucional  per
informar-los o assistir-los sobre els procediments, serveis i recursos que siguin
competència de l’òrgan on presten els seus serveis o bé coordinar-se en el cas
de dur a terme projectes transversals compartits.

9. De la mateixa manera es requereix de la relació amb proveïdors externs i altres
operadors per dur a terme el control de serveis fruit de contractes, convenis o
altres sistemes de col·laboració. Poden representar tècnicament a la Corporació
en les relacions amb entitats internes i externes.

10. Aquests llocs de treball requereixen d’un ampli coneixement sobre Arxivística i
Gestió de Documents i d’Arxius, també requereix conèixer en profunditat tots
els  procediments  de  rebuda,  producció  i  tramitació  dels  documents  tant
analògics  com  electrònics  (simples  o  compostos)  produïts  o  rebuts  per  la
Diputació, el seu SPI i els ajuntaments o altres ens locals en l’exercici de les
funcions que els són pròpies.

11. Aquests llocs requereixen de capacitat de coordinació d’equips.

Funcions específiques

Cap  de  Secció  de  Sistema  de  de  Gestió  Documental,  Administració
electrònica i Assistència a Municipis
a. Direcció i gestió del Sistema de Gestió de Documents.
b. Definició, implantació i manteniment del Sistema de Gestió de Documents, Arxiu

i Accés a la Documentació aplicat a l’Administració electrònica de la Diputació i
Sector públic  institucional  en la fase activa i  fins al  tancament d’expedients i
transferència  d’expedients  i  documents  a  l’Arxiu  Únic  Electrònic.  Elaborar
directrius i normes a aplicar.

c. Sistema de descripció. Normalització de la descripció en fase activa
d. Sistema de classificació
e. Sistema d’avaluació – Conservació – eliminació
f. Sistema d’Accés a la informació i Documentació
g. Aplicació de polítiques de gestió de documents en fase semiactiva de documents

electrònics.
h. Gestió de l'expedient digital.
i. Registre General d'Expedients.
j. Registre General de Documents.
k. Codirecció i coordinació de la implantació de l’Arxiu Únic.  Arxiu Digital Segur.

Preservació de registres en bases de dades
l. Definició dels procediments de transferències de documents de Firmadoc i altres

gestors de documents en fase activa a Arxiu Únic Electrònic
m. Direcció i gestió de projectes vinculats al Sistema de Gestió de Documents.
n. Elaborar i fer seguiment de programes de formació en Gestió Documental i Arxiu

als Centres Gestors de la Ddgi i SPI.
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o. Elaboració,  manteniment,  desenvolupament  i  aplicació  de  les  polítiques  i
instruments derivats de la Política de Gestió Documental.

p. Auditories  internes i  externes  en  Gestió  de  documents  electrònics  i  sobre  la
implementació de la Política de Gestió Documental de la Ddgi, i el Sistema de
Gestió  Documental  al  programa  Firmadoc  i  a  d’altres  programes  de  gestió
administrativa en fase activa.

q. Proposar millores en la gestió i aplicació del Sistema de Gestió de Documents.
r. Coordinació amb la Secció d’Arxiu General atès que el Sistema de Gestió de la

Diputació  i  SPI  és únic,  des de la  fase activa fins a la  fase inactiva o arxiu
històric.

s. Elaborar  informes  tècnics  i  projectes  a  desenvolupar  en  el  marc  de
l’administració electrònica i la gestió i arxiu de documents electrònics.

t. En l’àmbit de l’assistència a municipis: Dirigir i supervisar els procediments de
subvencions en matèria Tractament d’Arxius i Gestió Documental. Propostes de
millora i la seva execució.

u. En l’àmbit  del  Programa ACTUAL (Actes Unificades de l’Administració  Local)
dirigir  i  supervisar  aquest  programa així  com elaborar  informes sobre  el  seu
desenvolupament, gestió i manteniment de les plataformes web que el suporten.
Propostes de dinamització i execució de les mateixes.

v. Participació en meses tècniques i  debats en matèria de Gestió Documental  i
Arxius.

w. Treballar coordinadament amb altres serveis per implementar a la Ddgi i SPI els
instruments  i  serveis  necessaris  per  a  fer  efectiu  l’accés  a  la  informació  i
documentació.

x. Elaboració d’indicadors sobre les feines realitzades, l’aplicació del Sistema de
Gestió de Documents, la formació etc. en la e-administració, a la Ddgi i al seu
SPI.

y. Elaboració memòria general del Servei d’Arxius i Gestió de Documents.
z. Participació  en  organismes  nacionals  i  internacionals  d’Arxius  i  Gestió  de

Documents.

Funcions específiques:

Cap de Secció de l’Arxiu General - Secció de Sistema de Gestió Documental
o Direcció, gestió i manteniment de l’Arxiu General de la Ddgi i el seu SPI.
o Definició i  aplicació del  Sistema de Gestió de Documents, Arxiu i  Accés a la

Documentació Sistema de Gestió de documents en fase semiactiva i inactiva.
o Sistema de descripció: normalització de la descripció
o Sistema de classificació
o Sistema d’avaluació – Conservació – eliminació
o Sistema d’Accés a la informació i Documentació
o Tractament  de  la  documentació.  Organització,  classificació,  descripció  i

instal·lació de fons de la Ddgi i del seu SPI.
o Control  de  les  bases de dades descriptives  dels  documents  i  de  les  eines i

instruments informàtics de treball  de l’Arxiu  General  tant  de l’històric  com de
l’administratiu  i  de la  gestió  dels  recursos materials  i  personals per  a  assolir
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aquestes funcions.
o Coordinació amb la Secció del Sistema de Gestió de Documents de la Diputació

i SPI, ja que aquest és únic, des de la fase activa fins a la fase inactiva o arxiu
històric

o Elaboració,  manteniment,  desenvolupament  i  aplicació  de  polítiques  de
conservació i preservació del Patrimoni Documental de la Diputació i SPI.

o Difusió, divulgació i comunicació pública: gestió i manteniment de la pàgina web
de l’Arxiu General,  conferències, seminaris,  publicacions,  etc.  i,  especialment,
del patrimoni documental de la Diputació.

o Codirecció i coordinació de la implantació de l’Arxiu Únic.  Arxiu Digital Segur.
Preservació de registres en bases de dades.

o Definició  dels  procediments  d’acceptació  de  transferències  a  l’Arxiu  General
(Sistema  d’Arxiu  Únic)  de  documentació  electrònica  i  de  documentació
analògica.

o Direcció, implementació i gestió de projectes vinculats a l’Arxiu General
o Planificació i execució del Pla director d’actuació arxivística de la documentació

de  Beneficència,  informes  i  propostes  anuals  d’actuació  sobre  els  fons  de
l’Arxiu General de la Diputació de Girona.

o Participació en meses tècniques i debats en matèria de Gestió Documental i
Arxius.

o Elaboració d’indicadors sobre les feines realitzades , aplicació del Sistema de
Gestió de Documents, formació, dret d’accés a la documentació i informació de
l’Arxiu General.

o Elaboració memòria general del Servei d’Arxius i Gestió de Documents
o Gestió i manteniment de les instal·lacions
o Pla de seguretat
o Formació interna (Ddgi i SPI)
o Arxiu  General.  Tractament  de  documentació.  Fons de l’Arxiu  General  de  la

Diputació.
o Tractament  i  accés  a  la  documentació  i  a  la  informació.  Bases  de  dades

informatives existents i futures:
o instruments de descripció i accés als fons de l’Arxiu General (Multinivell: del

fons al document, del document a la informació),
o Acords Ple i Junta de Govern Ddg
o Actes Mancomunitat de Catalunya
o Represaliats de la Guerra Civil
o BOP històric
o Decrets
o Biblioteca interna (publicacions Diputació / comarques gironines)
o Difusió, divulgació i comunicació pública: gestió i manteniment de la pàgina web

de l’Arxiu General, conferències, seminaris, publicacions, etc.
o Participació  en  organismes  nacionals  i  internacionals  d’Arxius  i  Gestió  de

Documents

SERVEI D’ARQUITECTURA
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En els dos últims anys ha augmentat considerablement les sol·licituds d’assistència a
municipis pel finançament en PUOSC i FEDERS que reben els municipis.

Tanmateix  s’ha  posat  de  manifest  la  necessitat  de  fer  inversions  en  el  patrimoni
d’edificis titularitat de la Diputació atès que molts d’ells són edificis antics i amb dèficits
subsanables.

També cal fer altres funcions com l’assistència als serveis de Xarxa Viària Local (amb
redacció i direcció de projectes d’obra), assistència al servei de Gestió de Cementiris,
assistència  tècnica  a  valoracions  de  subvencions,  assistència  tècnica  als  serveis
jurídics o al  Consorci  Vies  Verdes,  altres projectes menors a edificis  del  patrimoni
corporatiu, i altres de la mateixa naturalesa. 

En relació al correcte funcionament i dimensionament del Servei d’Arquitectura de la
Diputació de Girona, i  per tal de donar el servei d’assistència als municipis que ho
sol·liciten (supervisió de projectes) i assumir la responsabilitat de la millora dels edificis
de titularitat  de la pròpia Diputació de Girona i  dels seus ens dependents que són
inversions  i  actuacions  complexes  (Casa  de  Cultura,  Bernardes...)  pel  què  és
necessari la creació d’una plaça i el corresponent lloc d’Arquitecte/a tècnic (A2)
de  l’Escala  d’Administració  Especial,  sub-escala  tècnica,  atès  que  amb  els
recursos humans existents no és suficient per a la prestació d’aquests serveis.

SERVEI DE COOPERACIÓ MUNICIPAL 

En  la  relació  de  llocs  de  treball   per  a  l’any  2019  es  va  crear  dins  el  servei
d’Assistència  i  Cooperació  als  Municipis  un  lloc  de  treball  de  “Tècnic  en  matèria
d’habitatge”. La creació d’aquest lloc estava motivada  per la posada en funcionament
per part  de la  secció d’habitatge del nou  “Programa d’Estalvi  Energètic  i  Pobresa
Energètica”.

Des de la creació d’aquell lloc de treball la secció d’habitatge també ha desenvolupat i
gestionat els diferents serveis d’intermediació en habitatge desplegats en el territori  i
s’han introduït o ampliat les seves línies de subvenció que s’han consolidat.

Per tot l’anterior, s’escau la creació  d’un lloc de treball i de la seva corresponent
plaça de 
Tècnic  d’Habitatge,  de  l’Escala  d’Administració  Especial,  Comeses  Especials
(Grup A2) amb caràcter estructural i permanent.

Aquesta creació no comporta ni augment de despesa ni d’efectius atès que existia un
lloc de treball conjuntural que realitzava aquestes funcions.

Les funcions del lloc de treball són:

Objectiu: Actuar  com a  suport  de  la  seva  especialitat,  derivant  del  seu  treball
coneixements experiència, criteris i directrius d’actuació aplicables a la corporació, i
desenvolupant  els processos tècnics del  seu àmbit  de competència en matèries
considerades de mitjà  impacte per  a  l’organització.  Analitzar  el  teixit  econòmic i
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social  de  la  demarcació  per  a  la  identificació  de  les  necessitats  en  matèria
d’emprenedoria i, en base a aquestes i a les actuacions previstes en el programa
CO-CREIX,  dissenyar  i  implementar  les  actuacions  per  a  la  millora  de
l’emprenedoria,  d’acord  amb  la  normativa  vigent  i  les  directrius  del  superior
jeràrquic.

Funcions bàsiques: 
1. Elaborar  informes  i  propostes  tècniques,  gestionar  i  executar  actuacions  i

programes,  fer  el  seguiment  de  les  actuacions o  programes tot  plegat  dins
l’àmbit de treball.

2. .Desenvolupar activitats de col·laboració en tasques administratives de gestió,
inspecció,  execució,  control  o  similars  i  tasques  de  caràcter  tècnic  que  no
corresponguin a titulats superiors.

3. .Aplicació  de  normativa,  proposta  de  resolució  d’expedients  normalitzats,
estudis i informes que no corresponguin a tasques de nivell superior i les que
específicament li siguin atribuïdes per raó de la seva funció.

Funcions específiques:
1. Elaboració  de  les  diferent  bases  de  subvencions  atorgades  en  l’àmbit  de

l’habitatge i  direcció de la gestió administrativa que se’n deriva: tramitació de
bases,   aprovació  de  les  convocatòries  corresponents,  concessions  de  les
subvencions, justificacions, requeriments, revocacions, etc.) 

2. Gestió del Servei d’intermediació en l’àmbit  de l’habitatge (SIH), especialment
preparació dels expedients de contractació

3. Seguiment  de  l’execució  dels  diferents  contractes.Coordinació  dels  diferents
eixos que formen part del “Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica” de
la  secció  d’Habitatge:  comunicacions  amb  els  diferents  centres  gestors
territorials,  elaboració  dels  expedients  de  contractació  i  control,  seguiment  i
avaluació del Programa.

4. Col·laborar amb l’assessorament jurídic que en l’àmbit de l’habitatge s’ofereix als
ens locals d’acord amb les previsions del Pla de Serveis en matèria d’Habitatge

5. Participar  en la  redacció  dels  informes i  models d’expedients que s’ofereixen
Participar i col·laborar en les  accions formatives que s’organitzen per la secció
d’Habitatge.

6. Tramitació i  preparació de la documentació i resolucions de la concessió dels
diversos recursos del pla de serveis en Habitatge.

Tanmateix el Servei vol impulsar una nova línia d’assessorament a municipis petits pel
què  s’escau  crear una  plaça  de  Tècnic  d’Habitatge   (Grup  A2)  de  caràcter
conjuntural.

SERVEI DE MEDI AMBIENT  
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El pla de govern 2019-2023 preveu reforçar l’acció de la diputació en els àmbits de
mitigació i  d’adaptació al canvi climàtic així  com proposar estratègies i donar suport
tècnic i econòmic a les següents accions: 

- Protegir, conservar i incrementar els espais naturals i les zones verdes dels municipis.
- Reduir els residus per tendir a la dinàmica mundial de residu zero i incidir en l’ús dels
plàstics en tots els àmbits locals. 
-  Buscar  recursos  en  les  institucions  europees  per  seguir  implementant  polítiques
decidides de transició energètica. 
- Fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica i facilitar la implantació d’energies 100 %
renovables, com la solar i la biomassa, de forma més immediata. 
- Desenvolupar iniciatives per impulsar mesures en àmbits que considerem prioritaris
com l’educació ambiental, l’agricultura i l’economia circular basada en el concepte “KM
0”. 
-  Promoure la mobilitat  sostenible per interactuar amb els  entorns urbans i  naturals
d’una forma saludable i respectuosa. 
- Fer que la Diputació sigui carboni neutre en la seva actuació, amb mesures en la
contractació pública i la creació del fons de carboni per compensar les emissions amb
inversions en eficiència energètica i renovables 

La Diputació de Girona treballa de fa més de deu anys per donar suport als ens locals
en matèria de medi natural  i,  específicament en el  control  d’espècies invasores i  la
compatibilització  de  l’ús  socioeconòmic  del  medi  natural  amb  la  conservació  dels
elements que el fan valuós i apreciat. 

Al llarg d’aquests anys s’ha posat de manifest la importància que té que la Diputació
continuï  oferint  i  potenciï  aquesta assistència tècnica i  econòmica als  ens locals  de
comarques gironines. 

El medi natural és un recurs de primer ordre per a les comarques gironines i l’acció des
de l’administració local permet fer actuacions adaptades a les necessitats del territori
que garanteixen la qualitat del medi ambient. Per altra banda, les espècies invasores
presenten una problemàtica difícil  d’abordar des dels ajuntaments sense ajuda i,  en
canvi, generen greus problemes de gestió del seu territori, amb importants despeses
econòmiques per intentar disminuir els efectes que aquestes tenen sobre aspectes de
gestió municipal i salut pública.

La  consolidació  d’aquestes  línies  de  treball  requereix  disposar  de  personal  tècnic
qualificat per poder donar l’assistència amb la màxima qualitat i per aquest motiu és
necessari crear  una plaça i el seu corresponent lloc de Tècnic Superior de Medi
Ambient (Grup A1), de l’Escala d’Administració Especial, sub-escala superior així
com un lloc i plaça de Graduat en Arquitectura i Edificació (Grup A1) de  l’Escala
d’Administració Especial,  sub-escala superior que es proveirà reglamentàriament
amb efectius interns mitjançant promoció interna.

Les funcions del lloc de treball de Tècnic Superior de Medi Ambient són:

Objectiu: Actuar  com a  referent  de  la  seva  especialitat,  derivant  del  seu
treball  coneixements  experiència,  criteris  i  directrius  globals  d’actuació
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aplicables a la corporació,  i  desenvolupant els processos tècnics del seu
àmbit de competència en matèries considerades crítiques o d’elevat impacte
per a l’organització.

Funcions genèriques
1. Analitzar informació, elaborar informes tècnics, propostes amb contingut tècnic

complex,  gestionar  i  executar  actuacions  i  programes,  coordinar,  fer  el
seguiment i avaluar actuacions o programes.

2. Assessorar a la corporació  en les qüestions que siguin objecte de la seva
família professional o de la seva especialització concreta.

3. Desenvolupar treballs tècnics i estudis de la seva especialitat.
4. Elaborar o dirigir l’elaboració d’informes, dictàmens o propostes de resolució de

gran complexitat o impacte per a la Corporació. 
5. Assessorar a altres tècnics en la seva especialitat professional
6. Dirigir  treballs  tècnics  i  estudis  de  la  seva  especialitat  sobre  les  matèries

competència de l’òrgan on presten els seus serveis.
7. Exercir supervisió tècnica si s’escau, establir línies de treball, criteris i marcs de

referència en l’àmbit  per  la  transformació i  millora dels  serveis,  processos i
recursos objecte de l’òrgan on presten els seus serveis .

8.

Funcions específiques
1. Assistència tècnica als ajuntaments i consorcis per a la redacció de memòries i

projectes de millora del medi
2. Proposta i redacció d’estratègies de conservació de la biodiversitat en l’àmbit

d’acció de la diputació.
3. Seguiment  tècnic  i  supervisió  tècnica  ambiental  d’actuacions  de  millora  del

medi encarregades per la Diputació de Girona en el marc del Pla de serveis
d’assistència als ajuntaments

4. Seguiment  dels  estudis  i  treballs  de  tècnics  (recerca,  seguiment,  gestió,
avaluació) per a la conservació del medi

5. Instrucció dels expedients de subvencions per actuacions de millora del medi
6. Seguiment tècnic i supervisió de les actuacions de control d’espècies invasores

encarregades  per  la  Diputació  de  Girona  en  el  marc  del  Pla  de  serveis
d’assistència als ajuntaments o en finques rústiques de propietat de la diputació

7. Redacció  de  memòries  i  projectes  tècnics  executius  de  conservació  i
recuperació  d’hàbitats  naturals  /tàxons/  processos  (exemples:  “Recuperació
d’hàbitats naturals a l’illa de Portlligat” ;  “Actuacions de prevenció d’incendis
forestals a l’àrea estratègica de la zona de Puig Tifell- coll del Llop fase 2”).

8. Direcció tècnica de treballs executius
9. Coordinació de diverses obres i treballs de manteniment de forma simultània en

el  temps  i  en  diversos  punts  del  territori  (contractes  (tot  el  procés  de
contractació), supervisar execució en el temps previst in situ, qualitats materials
i tasques, facturacions i pagaments).

10.Coordinar, per un mateix projecte, diversos industrials al mateix temps per a
que  les  tasques  previstes  puguin  dur-se  a  terme  i  de  forma  efectiva  (pe
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exemple, coordinar la col·locació de captadors de sorra amb el suport d’una
retroexcavadora,  tenir  les  autoritzacions  del  Parc  natural,  coordinar-se  amb
tècnics municipals i de la Generalitat, etc.)

11. Redacció de material divulgatiu amb contingut tècnic /especialista (exemples:
tríptic  pampa  del  Caucas  i  cartellera  associada,  amb  contingut  tècnic
d’especialista sobre flora invasora, tríptic de la gestió de l’illa de Portlligat; entre
d’altres).

12.Redacció  de  documentació  tècnica  per  a  municipis  i  altres  ens  públics
(exemples: protocols de gestió de flora exòtica invasora/ protocol de gestió de
dunes ).

13.Redacció i coordinació, en col·laboració amb altres administracions públiques,
d’estratègies  i  projectes  per  abordar  problemàtiques  comunes  (exemple:
coordinació amb GENCAT –CAR  per abordar problemàtica pampa del Caucas,
inclòs assessorament que els hem donat per a que puguin seguir abordant la
problemàtica fora de les CCGI; redacció de projectes Europeus per aconseguir
finançament i abordar aquestes problemàtiques).

14.Assessorament tècnic als municipis en matèria de flora invasora, alternatives a
l’ús d’herbicides i fitocides, així com ajudar-los a sol·licitar ajuts a GENCAT o
fins i tot a interlocutor amb l’ACA.

15. .Coordinació  de  jornades  de  formació  a  tècnics  de  l’administració  local
(exemples: jornades de formació per a la gestió de FEI; Jornades d’alternatives
a l’ús del glifosat; Jornada per a la gestió de platges).

16.Participació  (sovint  com  a  ponent),  en  representació  del  servei  de  Medi
Ambient, a workshops, tallers, seminaris, i jornades diverses sobre patrimoni
natural (exemples: jornades Europarc, Jornades FEMP presentant els nostres
estudis d’invasores amb l’obtenció d’un premi de millor pràctica en la gestió de
l’illa  de  Portlligat,  Congrés  EEI  presentant  protocols,  Formar  part  del  grup
d’experts en EEI de la FEMP en representació de la DDGI, etc.).

17. .Redacció i  seguiment  de convenis de col·laboració (i  actuacions derivades)
subscrits entre la DDGI i altres entitats (exemples: UdG, CCTFC, municipis).

18.Redacció de bases i convocatòria de campanyes de subvencions, i posterior
avaluació  i  seguiments  d’aquestes  campanyes  (exemples:  Patrimoni  natural
municipis i consorcis, Patrimoni natural ONL).

19.Redacció del Pla de Serveis de Patrimoni Natural, i posterior avaluació de les
sol·licituds,  atorgaments,  redacció  i/o  contractació  del  serveis  atorgats  i
seguiment de la seva execució.

20.Co-Redacció  de  projectes  europeus  (exemples:  LIFE  Beyondwater,  Life
Invaflor, Life Agroforestal, LIFE Invasores Cap de Creus).

21.Propostes de noves línies estratègiques de conservació del patrimoni natural
en l’àmbit municipal i provincial de la demarcació de Girona (exemples: Plans
d’infraestructura verda municipal; diagnosi i proposta de gestió del litoral gironí;
Pla Estratègic de gestió de la flora exòtica invasora a les comarques gironines;
Estat de conservació dels espais naturals protegits de les comarques gironines
sense òrgan de gestió; sobre-freqüentació de gorgs i altres espais aquàtics a
les  comarques  gironines).  Redacció  de  notes  de  premsa i  col·laboració  en
d’altres accions de comunicació (xarxes socials, TV, ràdio, anuncis, etc.)

55

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



22.Altres tasques tècniques dins els àmbits de treball del Servei de Medi Ambient
de la Diputació de Girona

Les funcions del lloc de treball Graduat/da en Arquitectura i Edificació són:

Objectiu:     Actuar com a referent de la seva especialitat,  derivant del seu
treball  coneixements  experiència,  criteris  i  directrius  globals  d’actuació
aplicables a la corporació, i desenvolupant els processos tècnics del seu
àmbit  de  competència  en  matèries  considerades  crítiques  o  d’elevat
impacte per a l’organització.

Funcions genèriques
1. Analitzar  informació,  elaborar  informes  tècnics,  propostes  amb  contingut

tècnic complex, gestionar i executar actuacions i programes, coordinar, fer el
seguiment i avaluar actuacions o programes.

2. Assessorar a la corporació  en les qüestions que siguin objecte de la seva
família professional o de la seva especialització concreta.

3. Desenvolupar treballs tècnics i estudis de la seva especialitat.
4. Elaborar o dirigir l’elaboració d’informes, dictàmens o propostes de resolució

de gran complexitat o impacte per a la Corporació. 
5. Assessorar a altres tècnics en la seva especialitat professional
6. .Dirigir  treballs tècnics i estudis de la seva especialitat sobre les matèries

competència de l’òrgan on presten els seus serveis.
7. Exercir supervisió tècnica si s’escau, establir línies de treball, criteris i marcs

de referència en l’àmbit per la transformació i millora dels serveis, processos
i recursos objecte de l’òrgan on presten els seus serveis .

Funcions específiques
1. Redacció d’informes preceptius sobre obres i/o planejaments urbanístics en

aplicació del Pla especial del Parc Natural del Montseny.
2. Coordinació  tècnica  de  criteris  i  accions  en  relació  al  planejament  en

coordinació amb la Diputació de Barcelona dins del  marc del  conveni  de
col·laboració de les dues diputacions.

3. Interlocució  tècnica  amb  els  serveis  tècnics  dels  Departament  de  la
Vicepresidència  i  de  Polítiques  Digitals  i  Territori  (Direcció  General
d'Ordenació  del  Territori  i  Urbanisme)  i  Departament  d'Acció  Climàtica,
Alimentació  i  Agenda  Rural  (Direcció  General  de  Polítiques  Ambientals  i
Medi Natural).

4. Participació en la redacció de planejament del Parc Natural (PNM) i Reserva
de la Biosfera del Montseny (RBM).

5. Interlocució  tècnica  amb  els  ajuntaments  del  Parc  Natural  del  Montseny
respecte a temes urbanístics i de la xarxa de camins.

6. Instrucció de la campanya de subvencions a projectes dins del PNM i RBM.
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7. Redacció de material divulgatiu de la campanya de subvencions a projectes
dins del PNM i RBM.

8. .Certificacions de subvencions d’obres.
9. .Coordinació d’obres i treballs de manteniment a desenvolupar pel personal

de manteniment i  guardes del parc dins l’àmbit gironí de Parc Natural del
Montseny.

10. .Supervisió d’obres en camins executades o subvencionades per la diputació
de Girona al Parc Natural del Montseny.

11. .Proposta  i  coordinació  d’actuacions  d'assistència  tècnica  a  municipis  en
actuacions sobre el territori dins l’àmbit del PNM.

12. .Execució de projectes d’actuacions dins la xarxa viària i dotacions publiques
en l’àmbit del PNM.

13.Direcció  tècnica  d’obres  i  d’actuacions  dins  la  xarxa  viària  i  dotacions
publiques en l’àmbit del PNM.

14. .Seguiment  tècnic  ambiental  d’obres  d’especial  incidència  en  l’àmbit  del
Parc, com va ser el cas de l’ampliació de l’Eix transversal.

15. Inspeccions d’actuacions urbanístiques i d’obres desenvolupades en l’àmbit
del PNM.

16. .Valoracions de bens immobles.
17. .Participació en la Junta del Patronat del Castell de Montsoriu.
18. .Participació a la ponència tècnica del Montseny per a la redacció del Pla de

protecció del medi natural i del Paisatge del Parc Natural del Montseny.
19. .Proposta d’estudis tècnics en matèria de construcció i sostenibilitat.
20. .Redacció de plecs tècnics.
21. .Seguiment de contractes.
22. .Organització de jornades tècniques relacionades amb estudis i accions dins

l’àmbit del PNM.
23. .Altres  tasques  tècniques  dins  els  àmbits  de  treball  del  Servei  de  Medi

Ambient de la Diputació de Girona.

També és necessari la creació d’una  plaça d’enginyer superior de forest en
l’escala d’administració especial,  escala superior,  i  el  corresponent  lloc de
treball  de  la  Diputació  de  Girona  (Grup  de  Classificació  A1)  a  fi  d’atendre
eficaçment  aquesta  tasca   i  que  es  reserva  a  promoció  interna  amb efectius
interns de la pròpia Diputació.

Objectiu: Actuar com a referent de la seva especialitat, derivant del seu
treball coneixements experiència, criteris i directrius globals d’actuació
aplicables a la corporació, i desenvolupant els processos tècnics del seu
àmbit  de  competència  en  matèries  considerades  crítiques  o  d’elevat
impacte per a l’organització

Funcions genèriques
.Analitzar informació, elaborar informes tècnics, propostes amb contingut tècnic
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complex,  gestionar  i  executar  actuacions  i  programes,  coordinar,  fer  el
seguiment i avaluar actuacions o programes.

.Assessorar  a  la  corporació  en  les  qüestions que siguin  objecte  de la  seva
família professional o de la seva especialització concreta.

Desenvolupar treballs tècnics i estudis de la seva especialitat.
.Elaborar o dirigir l’elaboració d’informes, dictàmens o propostes de resolució de

gran complexitat o impacte per a la Corporació. 
Assessorar a altres tècnics en la seva especialitat professional
.Dirigir  treballs  tècnics  i  estudis  de  la  seva  especialitat  sobre  les  matèries

competència e l’òrgan on presten els seus serveis.
.Exercir supervisió tècnica si s’escau, establir línies de treball, criteris i marcs de

referència en l’àmbit per la transformació i millora dels serveis, processos i
recursos objecte de l’òrgan on presten els seus serveis .

Funcions específiques
1. Coordinació d’equips tècnics per a la redacció i execució d’estudis i projectes

d’àmbit forestal i, en especial, de prevenció d’incendis forestals.
2. .Execució d’accions en projectes europeus d’abast transfronterer en què hi

participa la diputació de Girona.
3. .Lideratge i coordinació amb d’altres administracions de l’estratègia conjunta

de la prevenció d’incendis en zones d’interfase urbano-forestal.
4. .Disseny  i  planificació  d’actuacions  de  defensa  contra  incendis  a  nivell

municipal i supramunicipal, verificant la seva inclusió, si és el cas, en plans i
projectes de la mateixa índole i d’abast més general.

5. .Assistència tècnica a municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals.
6. .Disseny, projecció i  direcció d’obra en treballs de defensa contra incendis

forestals.
7. Càlcul  i  dimensionat  tècnic  d’infraestructures  de  protecció  d’altres

infraestructures i béns contra els incendis forestals.
8. .Definició i càlcul d’eines econòmiques i financeres per a la gestió municipal

de la prevenció d’incendis forestals.
9. .Valoració  econòmica de terrenys rústics  amb les  justificacions adients  que

permetin defensar a tots el nivells, inclòs el judicial, dites valoracions.
10. .Contrast  i  defensa de criteris  d’actuació  davant  d’altres  sectors  i  persones

implicades en la defensa contra incendis forestals.
11. .Participació en fòrums i congressos nacionals i internacionals sobre temàtica

forestal i, en especial, sobre prevenció d’incendis forestals
12. .Altres tasques tècniques dins els àmbits de treball del Servei de Medi Ambient

de la Diputació de Girona.

SERVEI DE SISTEMES I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

L’especialització  del  servei  de  Sistemes  i  Tecnologies  de  la  Informació  respecte  a
unitats funcionals com el Padró Municipal i  el servei AOC,  fa necessari crear una
nova estructura amb la creació de dos llocs de treball de Responsable del servei
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de  Padró  Municipal  (C1-CD  22)  i  de   Responsable  d’AOC   (C1-CD  22  ), que
comporten funcions pròpies d’una especialització concreta i amb la responsabilització
d’un procés tècnic concret així com la supervisió dels equips especialitats.

Aquests dos llocs de treball seran proveïts mitjançant efectius interns per concurs de
mèrits.

Les funcions d’aquests dos llocs de treball són:

Objectiu: Supervisió  d’equips especialitzats que es responsabilitzen d’un o més
programes i processos tècnics d’un servei integrat, d’acord amb les directrius del
cap, la normativa establerta i les necessitats plantejades per tal de d’aconseguir
l’adequat desplegament i  resolució d’aquests programes i  processos en termes
d’eficàcia i qualitat.

Funcions genèriques
1. Dissenyar i realitzar el desenvolupament de la programació de l‘equip en el

marc d’actuació fixat i sota les directrius de l‘òrgan superior on esta adscrit
l’equip o centre prestador de serveis. 

2. Supervisar  els  recursos  humans  adscrits  al  centre  o  equip,  gestionar  els
recursos econòmics assignats.

3. Realitzar el seguiment i control de la prestació de serveis 
4. Integra totes les activitats o processos que constitueixen una funció o servei

complet. 
5. Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen en un marc normatiu o

de processos estandarditzats.
6. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb personal

de la Diputació de Girona o del Grup Institucional per informar-los o assistir-
los  sobre  els  procediments,  serveis  i  recursos que  siguin  competència  de
l’òrgan on presten els seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la
relació amb proveïdors externs i altres operadors per dur a terme el control de
serveis fruit de contractes, convenis o altres sistemes de col·laboració. Poden
representar tècnicament a la Corporació en les relacions amb entitats internes
i externes.

Funcions específiques

Responsable Padró

1. Gestionar i coordinar l’assistència tècnica i suport als municipis en matèria de
Padró d’habitants Municipal.

2. Gestionar  en  representació  del  ajuntaments  les  relacions  d’aquest  amb
l’Institut Nacional d’Estadística  en la matèria de la seva competència.

3. Assessorar i gestionar l’aplicació de Padró als ajuntaments. 
4. Dirigir i administrar l’aplicació de Padró i vetllar per la seva evolució i millora.
5. Responsable del programa Padró Municipal
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6. Resoldre les consultes dels municipis en la matèria
7. Qualsevol altra que estigui relacionada amb les funcions anteriors.

Responsable AOC

1. Gestiona els  usuaris  i  fa  de d’interlocutor  de  totes les aplicacions d’altres
administracions com AOC, Govern Central,  Seguretat  Social  i  Generalitat,
que utilitza Diputació de Girona.

2. Gestió EACAT i registre d’entrada
3. Gestiona custòdies els dispositius mòbils, memòries USB i certificats digitals i

inventaris.
4. Gestionar íntegrament els usuaris interns i externs dels sistemes de Diputació

de  Girona,  entre  altres  altes,  baixes  i  modificacions  dels  usuaris  interns  i
externs a les aplicacions i sistemes de la Diputació de Girona.

5. Qualsevol altra que estigui relacionada amb les funcions anteriors.

L’assumpció del servei d’assessorament a municipis per part de la Diputació de Girona
també ha  comportat  la  creació d’una  plaça  de  caràcter  conjuntural  d’Operador
(Grup C1) per tal de gestionar el programa de gestió d’incidències (ISOLVER) i les
problemàtiques sorgides per un entorn web propi (ESAF)

El  Pla  de  Serveis  d'Assistència  en  Administració  Electrònica  als  Ens  Locals  es  va
aprovar en el Ple del 21 de juliol de 2020. 

El Pla específica les condicions del servei de Gestor d'Administració Electrònica pels
consells comarcals, el qual inclou la possibilitat d'executar un pla pilot per a definir un
model  estàndard  pels  propis  consells  en  el  cas  de  disposar  de  disponibilitat
pressupostària i de recursos materials i humans. 

Per  aquest  motiu  cal  crear  una  plaça  de  caràcter  conjuntural  de  Tècnic
d’Administració Electrònica (Grup A2)  per  tal  d’executar  el  programa Assistència
Administració Electrònica als Consells Comarcals.

SERVEI DE XARXA VIÀRIA LOCAL

La  secció  de  conservació  de  carreteres,  que  gestiona  contractes  de  serveis  i
subministraments, brigades i contractes menors ha augmentat considerablement el seu
pressupost en més d’un 37% des de l’any 2018, així com els quilòmetres de ferm a
conservar i gestionar.

Des del servei de Xarxa Viària s’ha desplegat un programa de gestió de conservació de
carreteres,  que  es  preveu  finançar  amb  fons  europeus  Next  Generation  on  hi  ha
prevista inversió tant pel que fa a projectes de conservació de ferm com millora de la
seguretat viària.

Per aquest motiu cal crear una plaça d’ETOP (Grup A2) de caràcter conjuntural per
assumir aquest programa de conservació de ferms. 
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A la relació de llocs de treball, al servei de Xarxa Viària, consten els llocs de treball de
Cap de Secció d’Obres i Projectes i el de Cap de Secció de Planificació i Seguretat. 
Els dos llocs de treball  estan classificats com a Grup A1 i tenen assignat  el mateix
complement específic però respecte el complement de destí, el lloc de Cap de Secció
d’Obres i Projectes té un nivell de destí 27 i el lloc Cap de Planificació i Seguretat, té
assignat un nivell de destí 26. 
Vist  que  els  dos  llocs  de  treball  tenen  funcions  idèntiques  així  com  la  mateixa
especialització, dificultat tècnica i responsabilitat s’escau l’adequació singular del lloc de
treball  Cap de Planificació i Seguretat, i assignar-li un nivell de destí 27. 

En resum. els canvis que s'han introduït a la relació de llocs de treball i la plantilla per al
proper any 2022,  derivats de mesures internes d’organització i  adaptació als canvis
sobrevinguts són els següents:

Plantilla:

1. Es  creen  quatre  places  d’Administratiu/va  de  l’escala  d’Administració
General,  (grup C1),  que estaran adscrites  a   Recursos Humans,  per  posteriorment
adscriure als serveis on el seleccionat té el lloc de treball. Aquestes places es reserven
al torn de promoció interna.
2. Es crea una plaça de tècnic mig  de l’Escala d’Administració Especial, (Grup
A2) que es reservarà al sistema de promoció interna que estarà adscrita a Assistència a
Control Intern derivada de funcionarització d’una plaça de Tècnic en Assessorament de
caràcter laboral.
3. Es reclassifica una plaça de Tècnic/a d’Administració General de l’escala
d’Administració General (Grup A1) en una plaça de Tècnic d’Administració Especial,
tècnic mig (Grup A2) adscrita a la Secció de Control Financer.
4. Es reclassifica una plaça de Tècnic d’Administració General (Grup A1) que
es  troba  vacant  a  una  plaça  de  Tènic  Superior  Econòmic  (Grup  A1)  de  l’escala
d’Administració Especial, que s’adcriu al Servei de Comptabilitat. 
5. Es  crea  una  plaça  d’Auxiliar  Administratiu/va,  (Grup  C2)  de  l’escala
d’Administració General, sub-escala auxiliar, adscrita a Secretaria General.
6. Es  crea  una  plaça  de  Tècnic/a  d’habitatge  (Grup  A2)  de  l’escala
d’Administració Especial, Comeses Especials, que fins ara tenia caràcter conjuntural al
servei de Cooperació Municipal.
7. Es  crea  una  plaça  de  Tècnic/a  d’Emprenedoria  (Grup  A2)  de  l’escala
d’Administració Especial, Comeses Especials, que fins ara tenia caràcter conjuntural al
servei de Promoció Econòmica.
8. Es reclassifica una plaça de la plantilla  de laborals  d’Administratiu/va del
CILMA (Grup C1)  a una plaça d’Auxiliar  Administratiu/va de l’escala d’Administració
General, sub-escala auxiliar, (Grup C2) adscrita al servei de Medi Ambient.
9. Es reclassifica una plaça de Tècnic de Gestió, escala general, sots-escala
tècnica,  (Grup A2)  a  una plaça de de Tècnic/a  d’Administració  General  de l’escala
d’Administració General (Grup A1)  adscrita a la Direcció Corporativa d’Organització i
Recursos Humans.
10. Es  crea  una  plaça  d’Enginyer  Superior  Forestal  (Grup  A1)  de  l’escala
d’administració  especial,  sub-escala  tècnica,  titulats  superiors,  que  es  reservarà  al
sistema de promoció interna adscrita adscrita a Medi Ambient.
11. Es  crea  una  plaça  de  Tècnic  Superior  de  Medi  Ambient  (Grup  A1)  de
l’escala d’administració especial, sub-escala tècnica, titulats superiors, que es reservarà
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al sistema de promoció interna adscrita adscrita a Medi Ambient.
12. Es crea una plaça de Graduat/da en arquitectura i edificació (Grup A1) de
l’escala d’administració especial,  sub-escala tècnica, titulats superiors (jornada 57%),
que es reservarà al sistema de promoció interna adscrita adscrita a Medi Ambient.
13. Es  crea  una  plaça  de  Tècnic/a  d’Administració  General,  de  l’escala
d’Administració General, sub-escala superior (Grup A1) que es reservarà al sistema de
promoció interna adscrita adscrita a Difusió.
14. crea una plaça de Tècnic/a d’Educació, de l’escala d’Administració Especial,
sub-escala Comeses Especials  (Grup A2) que es reservarà al  sistema de promoció
interna adscrita adscrita a Cooperació Cultural.
15. Es crea una plaça d’Arquitecte Tècnic (Grup A2), de l’escala d’Administració
Especial, sub-escala tècnica, adscrita al Servei d’Arquitectura
16. Es  reclassifica  una  plaça  d’Administratiu/va  de  l’escala  d’Administració
General, (Grup C1) en una plaça d’Auxiliar Administratiu/va de l’escala d’Administració
General (Grup C2) perquè la seva titular ha perdut el dret a reserva, adscrita al Servei
de Tresoreria.
17. S’amortitza una plaça de Sobreestant (Grup C1) de la Plantilla de Laborals.
18. Es creen diferents programes i obres i servei determinats a la plantilla de
conjunturals  que  consten  a  l’annex  1,  motivats  per  la  creació  de  proves  pilots  o
programes temporals i finançats per a l’inici del 2022 així com la incorporació d’aquells
que s’han creat durant l’exercici 2021 i que no estaven pressupostats.

Relació de llocs de treball:

1. Es crea un lloc de treball de Responsable Padró (C1 22)que es proveirà
amb efectius interns mitjançant concurs de mèrits, adscrit a Sistemes i Tecnologies de
la Informació.
2. Es crea un lloc de treball de Responsable AOC (C1 22) que es proveirà
amb efectius interns mitjançant concurs de mèrits, adscrit a Sistemes i Tecnologies de
la Informació.
3. Es creen quatre llocs  de Tècnics  Superiors  Econòmics  (A1 25)  que es
proveiran  amb  efectius  interns  mitjançant  concurs  de  mèrits  adscrits  al  Servei
d’Assistència a Control Intern.
4. Es crea un lloc de Tècnic  superior  jurídic (A1 25) que es proveirà amb
efectius interns mitjançant concurs de mèrits adscrit al Servei de Secretaria General.
5. Es creen cinc  llocs  de  Caps de Secció  (A1 26)  adscrits  a la  Direcció
Corporativa d’Organització i Recursos Humans, dos a la Intervenció General i dos al
Servei d’Arxiu i Gestió Documental.
6. Es  crea  un  llocs  de  Tècnic/a  Mig  (A2 22)  d’Administració  Especial  per
supressió d’un lloc de Tècnic/a econòmic Ajuntaments adscrit a la Secció de Control
Financer.
7. Es crea un lloc de Tècnic Superior Econòmic (A1 25) per supressió d’un
lloc de tècnic/a ajuntaments vacant. 
8. S’assigna el  complement de localització a un lloc enginyer/a d’eficiència
energètic adscrit a Medi Ambient.
9. S’assigna  un  complement  de  major  dedicació  als  llocs  de  treball  de
Secretaria-Intervenció  (lloc  de  col·laboració),   Cap  de  Secretaria  General,  Cap  de
l’Oficina de Difusió, Cap d’Administració de Recursos Humans i auxiliar administratiu
adscrit a la Intervenció General.
10. Es modifica singularment el complement de destí del lloc de treball de Cap
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de Secció de Planificació i Seguretat, passant d’un nivell de destí 26 a un nivell 27-
11. Es modifica la denominació de la Intervenció com a Intervenció General i
conseqüentment la denominació del lloc d’Interventor/a com a Interventor/a General.
12. Es crea un lloc d’Arquitecte Tècnic (A2 24), adscrit al Servei d’Arquitectura
13. Es crea un lloc de treball de Tècnic Superior d’Assessorament i Assistència
Recursos Humans a Ajuntaments (A1 25)  adscrit  a  la  Direcció  d’Organització  i  de
Recursos Humans Corporatiu.
14. Es  creen  els  llocs  corresponents  als  programes  i  obres  i  serveis
determinats  creats  per  a  l’any  2022  o  incorporats  durant  l’exercici  2021  que  no
constaven creats a l’inici de l’exercici.
15. Es creen tres llocs de treball d’Auxiliar Administratiu/va (C2 14) adscrits al
Servei de Medi Ambient, Tresoreria i a la Secretaria General.
16. Es  crea  un  lloc  de  Tècnic  d’Habitatge  (A2  22)  adscrit  al  servei  de
Cooperació Municipal, fins ara conjuntural
17. Es crea un lloc  de Tècnic  d’Emprenedoria  (A2 22)  adscrit  al  servei  de
Promoció Econòmica, fins ara conjuntural
18. S’amortitza  un lloc  de  Sobreestant  (C1 20),  adscrit  al  Servei  de  Xarxa
Viària.
19. S’adscriu  un  efectiu  de  l’Oficina  de  Protocol  Premsa  i  Comunicació
(Subaltern/manteniment AP 13) a l’Oficina de Difusió
20. S’adscriu  un  efectiu  del  Servei  d’Assistència  a  Control  Intern
(Administrativa C1 15) al Servei de Control Intern.

PROMOCIONS INTERNES

En quant als canvis produïts a la relació de llocs de treball per promoció interna cal
diferenciar  que  la  promoció  interna  és  un  procés  selectiu  d’accés  restringit  que
garanteix el compliment dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat, dirigit als funcionaris
de  carrera  que  tinguin  almenys  dos  anys  d’antiguitat  en  el  grup  de  classificació
immediatament  inferior  al  qual  s’accedeix,  i  que estan en possessió  de la  titulació
requerida i superen unes proves selectives convocades a l’efecte. Tant l’article 22 de
la llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, com
l’article 18.4 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableixen que les Administracions
Públiques  facilitaran  les  mesures  que  incentivin  la  participació  del  personal  en
processos selectius de promoció interna i la progressió en la carrera professional. 
Els  processos  de  promoció  interna  s’emmarquen  dins  de  la  capacitat
d’autoorganització dels mitjans personals de les administracions. 

També resulta  necessari  ressaltar  que  a  efectes  legals,  l’article  20.1  de  la  llei  de
pressupostos generals  de l’Estat  per  al  2021 (vigent  actualment)  estableix  que les
places que es convoquen per a ser proveïdes per processos de promoció interna no
computen dins del límit màxim de places derivades de la taxa de reposició d’efectius.
Aquesta  previsió  legals  significa  que  la  promoció  interna  no  està  limitada  per  la
normativa pressupostària perquè s’exclou de la prohibició d’incorporar nou personal a
les administracions públiques mitjançant ofertes públiques d’ocupació. 

Lògicament, aquesta interpretació comporta que s’amortitzin de forma correlativa les
places que quedaran vacants quan el funcionari de carrera que hagi superat el procés
selectiu de promoció interna prengui possessió de la plaça pertanyent al grup superior
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de classificació. D’aquesta manera, el nombre d’efectius totals es manté igual,  però
varia qualitativament. 

En aquest marc doncs es preveuen per l’exercici 2022 les següents creacions de llocs
de treball:

1. Es  creen  quatre  llocs  administratiu/va,  (C1  15),  que  estaran  adscrits  a
Recursos Humans, per posteriorment adscriure als serveis on el seleccionat té el lloc
de treball. Aquests llocs es reserven al torn de promoció interna.
2. Es crea un lloc d’Enginyer Superior Forestal ( A1 25) que es reservarà al
sistema de promoció interna  adscrit a Medi Ambient.
3. Es  crea  un  lloc  de  Tècnic  Superior  de  Medi  Ambient  (A1  25)  que  es
reservarà al sistema de promoció interna adscrit a Medi Ambient.
4. Es crea un lloc  de Graduat/da en Arquitectura i  Edificació   (A1 25)  de
jornada  parcial,  que  es  reservarà  al  sistema  de  promoció  interna  adscrit  a  Medi
Ambient Arquitecte
5. Es crea un lloc de Tècnic d’Educació (A2 22) que es reservarà al sistema
de promoció interna adscrit a Cooperació Cultural.
6. Es crea un lloc de Tècnic d’Administració General (A1 25) que es reservarà
al sistema de promoció interna adscrit a l’Oficina de Difusió.
7. Es crea  un  lloc  de Tècnic  A2  d’Administració  Especial  (A2 22)  que  es
reserva al torn de promoció interna i funcionarització, adscrit al servei d’Assistència i
Control Intern.

PREVISIÓ AUGMENT RETRIBUCIONS SECTOR PÚBLIC

El  context  polític  actual  fa  difícil  conèixer  quin  serà  el  resultat  de  l’aplicació  dels
pressupostos generals  de l’estat  per al  2022 en l’increment  de les retribucions del
sector públic, malgrat el projecte de pressupostos ha anunciat un increment del màxim
del 2% en les retribucions del personal del sector públic.

Per tant, actuant amb criteris de prudència i davant la incertesa normativa sobre un
eventual augment de les retribucions per part del Govern, es dota el pressupost amb
l’import corresponent a un augment de les retribucions dels empleats públics en  un
1,40% de la massa salarial així com es dota per la diferència per arribar al 2% el fons
de contingència per fer front a l’eventual increment de la futura llei de Pressupostos
Generals de l’Estat.

Vist que l’òrgan competent per a l’aprovació de les retribucions complementàries és el
Ple de la Diputació de Girona, amb aquest acord s’autoritza expressament l’augment
màxim possible de les retribucions complementàries per l’any 2022 de conformitat amb
les  previsions  actuals  un  cop  s’aprovin  les  disposicions  legals  corresponents  que
determinin l’augment de retribucions dels empleats públics.

En aquest acord el Ple, autoritza al President a executar de conformitat amb el sostre
màxim previst, l’acord que determini l’augment de les retribucions establertes per les
corresponents lleis de pressupostos o normativa que la substitueixi en relació a les
retribucions dels empleats públics.
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En el  moment en què el  marc normatiu sigui  clar  concís i  determinat  en relació a
l’augment  de les  retribucions per  l’exercici  2022,  es dictarà resolució  expressa del
President en el sentit que calgui.

En compliment  dels  tràmits  del  procediment  d'aprovació  de la  Relació  de llocs  de
treball  i  de la plantilla de personal de la Diputació de Girona, s’atorga audiència al
Comitè d'Empresa i a la Junta de Personal de la Diputació de Girona, d'acord amb els
atribucions que els confereixen respectivament l'art. 64.5 de l'Estatut dels Treballadors,
i  l'art.  40.1  de  l'Estatut  Bàsic  de  l'Empleat  Pública,  del  projecte  d'aquests  dos
instruments reguladors de la política de personal de la Corporació per a l'any 2022, per
tal que hi facin les aportacions i comentaris que creguin convenients i així consti en
l'expedient d'aprovació.

CONSERVATORI

El Consell Rector de Conservatori de Música Isaac Albèniz, va aprova, en la sessió
ordinària de 14 d’octubre de 2021, l’acord d’elevació al Ple de la Diputació de Girona
de la plantilla i de la relació de llocs de treball (RLT) per al 2022 amb els canvis que
consten en l’annex 4 i 5-

DIPSALUT

“El Consell Rector de Dipsalut aprova, en la sessió ordinària de 15 de setembre de
2020, l’acord d’elevació al Ple de la Diputació de Girona de la plantilla i de la relació de
llocs de treball (RLT) de Dipsalut per al 2021, que s’aproven al Ple de la Diputació de
Girona en sessió del 24 de novembre de 2020 i es publiquen al BOP 20/249 de 29 de
desembre de 2020.
Posteriorment,  el  Consell  Rector  de  Dipsalut  aprova,  en  la  sessió  ordinària  núm.
2021/1, de 19 de gener de 2021, la modificació de la RLT de Dipsalut per al 2021.

Per últim, el Ple de la Diputació aprova la modificació de la RLT, en la sessió del 16 de
febrer de 2021, i es publicada al BOP núm. 65 de 7 d’abril de 2021 i al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya (DOGC), núm. 8389 de 19 d’abril de 2021.

És  competència  del  Consell  Rector,  d’acord  amb  l’article  10.6)  dels  Estatuts  de
l’Organisme, l’aprovació de la política de personal, la plantilla, la relació de llocs de
treball  i  el  règim retributiu dins dels límits legals,  a proposta de la Presidència.  No
obstant això, atès que la plantilla i la relació de llocs de treball estan condicionats per
la dotació econòmica que recull el pressupost anual de Dipsalut, el Consell Rector, de
conformitat amb l’article 168 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, les eleva al Ple de
la Diputació de Girona per a la seva aprovació definitiva juntament amb el pressupost
de cada exercici.

La  Gerència  i  els  Serveis  Jurídics,  Econòmics  i  d’Organització  de  l’Organisme
proposen a aquesta Presidència, en data 7 de setembre de 2020 que el Consell Rector
elevi al Ple de la Diputació l’aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball que
es reprodueixen com a annexos 1 i 2.

En aquest informe-proposta s’exposa que:
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[...]  La  proposta  segueix  les  línies  marcades  pels  acords  precedents  d’aprovació
consecutiva de les plantilles i les relacions de llocs de treball, tot aplicant-hi previsions
en matèria d’increments retributius que pugui establir la propera Llei de pressupostos
generals de l’Estat, amb una previsió per import de 39.616,00 €.

Així mateix, inclou la plantilla de Dipsalut per a l’any 2022, instrument amb una funció
quantitativa a efectes pressupostaris, com a annex 1, i la relació de llocs de treball
(RLT), eina organitzativa que descriu les unitats orgàniques amb els llocs de treball
concrets que les conformen, com a annex 2.

La plantilla de Dipsalut per al 2022 és d’una plaça de personal directiu, 55 places en
règim  de  funcionari  (5  de  les  quals  s’amortitzaran  un  cop  finalitzada  la  promoció
interna  prevista),  3  places  en  règim  laboral  (les  quals  es  preveu  que  s’extingiran
progressivament  en  la  seva  totalitat  durant  els  propers  anys)  i  6  places  de  caire
conjuntural,  el  qual  en total  sumen 57 places efectives (sense tenir  en compte les
places previstes a extingir i/o amortitzar).

Tanmateix, es reflecteix la recta final del procés de funcionarització de la plantilla que va
permetre l’amortització prevista per a 2020 de 30 places de personal laboral i, encara
deixa un valor residual de 3 places de personal funcionari pendents de funcionarització i,
per tant, 3 places de personal laboral a amortitzar. [...]”

XALOC
La relació de llocs de treball (RLLT) es defineix com l'instrument tècnic a través del
qual es realitza l'ordenació del personal de les Administracions Públiques, estructurant
la seva organització, de forma que consti la denominació del lloc de treball, els grups
de  classificació  professional,  els  cossos  i  escales  dels  funcionaris,  el  sistema  de
provisió dels llocs de treball,  els requisits per ocupar els llocs de treball i les seves
retribucions complementàries. 

La  llei  30/1984,  de  2  d'agost,  de  mesures  per  a  la  reforma de  la  funció  pública,
estableix en el seu article 15 que aquestes relacions contindran la relació detallada
dels llocs reservats a funcionaris, els que podran ser duts a terme per personal laboral
i  els  llocs  destinats  al  personal  eventual.  Des  del  punt  de  vista  procedimental,
l'elaboració de la relació de llocs de treball ha de sotmetre’s a criteris de racionalitat,
economia i eficàcia, i haurà de ser aprovada pel Ple de la Corporació i està subjecta a
publicitat. 

Pel que respecta a la plantilla  de personal,  es defineix com la relació detallada de
cossos, escales, subescales, classes i categories de les places en les quals s'integren
els funcionaris, el personal laboral i el personal eventual de l'ens local, indicant la seva
denominació,  el  nombre d'efectius,  ocupats i  vacants,  i  el  grup de titulació  al  qual
pertanyen. La plantilla de personal s'aprova en la mateixa sessió en què s'aprovi el
pressupost, atès que integra el mateix. La plantilla de personal també està subjecta a
la obligació de publicar-la íntegrament al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial
de  la  Generalitat  de  Catalunya,  i  s’ha  de  remetrà  una  còpia  de  la  mateixa  a
l'Administració de l'Estat i la Generalitat. 
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La Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2021,
preveu que durant el 2021 les retribucions del personal al servei del sector públic no
podran experimentar un increment global superior al 0,9% respecte de les vigents a 31
de desembre de 2020, en termes d’homogeneïtat  per als dos períodes de comparació,
tant  pel  que fa a efectius de personal  com a la seva antiguitat.  En igual  sentit  es
pronuncia respecte del percentatge màxim que es pot incrementar la massa salarial
del personal laboral. Tot això, sense perjudici de les adequacions retributives que, amb
caràcter  singular  i  excepcional  resultin  imprescindibles  pel  contingut  dels  llocs  de
treball, per la variació del nombre d'efectius assignats a cada programa o pel grau de
consecució dels objectius fixats pels programes d'actuació (id. article 18).

En matèria d'incorporació d'efectius, l'article 19.Ú del mateix text legal disposa que la
incorporació de personal de nou ingrés amb una relació indefinida en el sector públic
es  subjectarà  a  una  taxa  de  reposició  d’efectius  del  110  per  cent  en  els  sectors
prioritaris  i  del  100  per  cent  en  la  resta,  i  que  les  entitats  locals  que  tinguessin
amortitzat el seu deute financer a 31 de desembre de l’exercici anterior tindran un 110
per cent de taxa en tots els sectors. Entre els sectors prioritaris que preveu la LPGE de
2021,  a  efecte  de  reposició  d’efectius  està,  entre  d’altres,  la  gestió  dels  recursos
públics i el personal que presti serveis en l’àrea de les tecnologies de la informació i
les comunicacions. (art. 19.Ú.3, apartats E i S).

La  taxa  de  reposició  d'efectius  ve  definida  com  la  diferència  entre  el  nombre
d'empleats  fixos  que,  durant  l’exercici  pressupostari  anterior  van deixar  de prestar
serveis i els empleats fixos que s’incorporen en el mateix exercici, per qualsevol causa,
llevat els procedents d’ofertes d’ocupació pública o reingrés des de situacions que no
comporten la reserva de llocs de treball. Pel que fa concretament a XALOC, la taxa de
reposició  és d’una (1) plaça amb motiu d’una baixa per excedència voluntària sense
reserva de lloc de treball d’una treballadora de categoria administrativa, ja que la resta
de baixes produïdes o bé s’amortitzen o bé són substituïdes per personal interí per
afectar a sectors prioritaris o serveis públics essencials, segons acord adoptat pel Ple
de la Diputació el dia 18 de desembre de 2012, com a continuació s'exposa. 

Quant a la contractació de personal temporal, així com al nomenament de funcionaris
interins, l’article  19.Quatre de la LPGE per a 2021 esmentada –també amb caràcter
bàsic- estableix amb caràcter general la seva prohibició, llevat de casos excepcionals i
per  cobrir  necessitats  urgències  i  inajornables.  En  el  marc  d’aquesta  habilitació
excepcional que en els últims anys han contemplat les diferents lleis pressupostàries,
respecte  de  la  possibilitat  d’incorporar  personal  temporal  per  motius  de  la  seva
urgència  i  que  no  es  poden  ajornar  en  el  temps,  per  donar  cobertura  a  sectors,
funcions i categories professionals considerats prioritaris o que afectessin a serveis
públics essencials, el Ple de la Diputació de Girona va acordar en sessió de 18 de de
desembre de 2012, ratificar l’acord del Consell Rector de XALOC, en virtut del qual
s’aproven com a funcions prioritàries i essencials, a més de les necessàries a les quals
fa referència la disposició addicional segona de l’EBEP, aquelles que es presten en
matèria de gestió, liquidació, inspecció i recaptació tributària i  a l’assistència en els
àmbits, fiscal, econòmic, comptable, jurídic, d’organització i de recursos humans. En
aquest sentit, i amb motiu de l’ampliació de les delegacions que s’han efectuat per part
dels ens locals de la demarcació de Girona, XALOC s’ha trobat en la necessitat de
dotar de més recursos humans els serveis que gestiona contractant personal temporal
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i/o nomenant funcionaris interins, per estar considerats dits serveis sectors i funcions
prioritàries i essencials, de conformitat amb l’acord plenari anteriorment esmentat.

Això ha determinat que la plantilla de XALOC, relativament jove perquè l’organisme va
iniciar la seva activitat de prestació de serveis a finals del 2005- pateixi un alt índex
d’ocupació  temporal,  agreujat  en  els  últims  anys  per  les  limitacions  que  les  lleis
generals pressupostàries han imposat en matèria d’accés a l’ocupació pública, i que
en  aquests  moments  s’estiguin  executant  processos  d’estabilització  de  l’ocupació
temporal,  d’acord  amb  les  ofertes  d’ocupació  pública  per  a  2019,  2020  i  2021
aprovades, a l’empara de les LPGE  per als anys 2017 i 2018, que autoritzen una taxa
addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal que inclou places de naturalesa
estructural que, estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma
temporal  i  ininterrompudament  almenys  en  els  tres  anys  anteriors  en  determinats
sectors, previsió que s’ha complementat recentment amb el Reial decret llei 14/2021,
de 7 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació
pública.

La LPGE de cada exercici estableix una regla general fixant l’increment màxim de les
retribucions de tots els empleats públics i del personal de les entitats del sector públic,
però  també  preveu  unes  excepcions  que  permeten  superar  el  límit  anterior  i
compatibilitzar la contenció de la despesa amb les necessitats canviants dels serveis i
activitats de l’Administració pública. Concretament, la limitació d’increment de la massa
salarial  establerta  per  la  LGPE no té  caràcter  absolut,  perquè la  comparació  s’ha
d'efectuar  en  termes  d’homogeneïtat  per  als  dos  exercicis  pressupostaris  en
comparació.  L’exigència  legal  que la  comparació es faci  en termes d’homogeneïtat
comporta que s’hagin de deixar al marge de la comparació les variacions d’efectius de
personal,  atès  que  amb  l’ampliació  del  nombre  de  llocs  de  treball  es  trencaria
l’homogeneïtat.  Variacions  d’efectius  ocasionades,  entre  d'altres  circumstàncies
possibles,  amb  motiu  de  la  modificació  dels  serveis  o  activitats  que  presta  una
administració. Per atendre doncs aquests serveis, es pot recórrer a una ampliació de
les places de la plantilla, la qual cosa comporta deixar fora del terme de comparació
l’increment de la massa salarial generada amb motiu d’aquesta ampliació. Per tant,
restaria justificat un increment d’efectius per fer front a les noves necessitats fruit de
l’evolució de l’organisme.

En aquest marc legal, el Consell Rector de XALOC, en sessió del dia 30 d’abril  de
2019, va acordar elevar al Ple de la Diputació de Girona la modificació de l'estructura
orgànica de l'organisme continguda en un projecte de re-estructuració organitzativa, en
funció d'un nou organigrama amb nous nivells orgànics en què divideix l'estructura, i la
conseqüent modificació de la Relació de Llocs de Treball, que fou aprovada en sessió
plenària de la Corporació  de 7 de maig de 2019. Aquesta reorganització administrativa
contempla les noves denominacions dels àmbits, serveis, seccions, unitats, negociats i
llocs de treball, així com els grups i nivells de destinació i imports dels complements
específics, acompanyada de les corresponents fitxes descriptives dels nous llocs de
treball amb noves i diferents funcions, per promoure i assolir, entre d'altres, l'objectiu
d'adaptar  els  llocs  de  treball  a  l'evolució  de  les  seves  funcions  i  equiparar  les
condicions  retributives  de  la  Diputació,  en  compliment   del  Pla  d'Ordenació  de
Recursos Humans de la Diputació de Girona, aprovat per acord de la Junta de Govern
Local en sessió de data 15 de novembre de 2016. 
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Com ja recollia la Memòria justificativa d’aquesta reordenació organitzativa (punt 5.3
de la Memòria), l'actual RLLT reflexa la convivència de dos organigrames superposats,
de forma que durant la seva primera fase d'execució és faci un trànsit ordenat a la
nova estructuració administrativa, mitjançant l’execució dels processos prioritaris que
s'hi especifiquen, i que són els següents:

- estabilització de l'ocupació temporal i reposició d'efectius
- processos de provisió de llocs, ja estabilitzats (funcionarització addicional)
- processos de promoció interna horitzontal
- processos de promoció interna vertical

Quant a l'estabilització de l'ocupació temporal i reposició d'efectius, XALOC ha aprovat
les  ofertes  d'ocupació  pública  de  2019,  2020  i  2021;  ha  estabilitzat  bona  part  de
l’ocupació temporal corresponents als subgrups C2, C1, A2 i A1 (aquells que reunia
els requisits legals per fer-ho) i, actualment, està portant a terme processos de provisió
de  diferents  llocs  de  treball  de  la  nova  reordenació  administrativa,  la  qual  cosa
comporta l’extinció dels llocs de treball d’origen de l’anterior estructuració organitzativa
declarats a extingir, com són els llocs codi 1001, 1012, 1200, 2000, 2002, 4000, 4010,
4013, 4100, 4101, 4102, 4200, 4204, 5000 i 5002.

Així mateix, durant el 2021 s’ha procedit a la convocatòria de provisió dels llocs de
treball (els corresponents als llocs codi 10101, 10102, 10103, 10200, 20106, 20203,
20112, 20113, 20300, 20400, 30101, 30112, 30113 i  30300) i  també processos de
promoció interna previstos en la RLLT. (A efectes legals -article  19.Ú.6.b) de la Llei
11/2020, de 30 de desembre- les places que es convoquen per ser proveïdes per
processos de promoció interna no computen dins del límit màxim de places derivades
de la taxa de reposició d’efectius. Aquesta previsió legals significa que la promoció
interna no està limitada per la normativa pressupostària, doncs el nombre d’efectius
totals  es manté igual,  però varia qualitativament.  Lògicament,  aquesta interpretació
comporta que s’amortitzin de forma correlativa les places que quedarien vacants quan
el personal que hagi superat el procés selectiu de promoció interna prengui possessió
de la plaça pertanyent al grup superior de classificació o, en el seu cas, de canvi de
règim  jurídic.  D’aquesta  manera,  el  nombre  d’efectius  totals  es  manté  igual,  tot  i
aquesta variació qualitativa).

Atesos  els  arguments  exposats,  s’ha  efectuat  la  corresponent  negociació  amb els
òrgans de representació del personal de XALOC, d’acord amb el que estableix l’article
37.1.b) i c) del Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, segons s’acredita en
l’acta que consta a l’expedient. 

Així mateix, en compliment de les Instruccions en matèria de recursos humans per als
ens dependents de la Diputació de Girona, aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació, en sessió de 15 de novembre de 2016, el Servei d’Organització i Recursos
Humans  corporatius  ha  emès  informe  preceptiu,  en  relació  amb  la  proposta  de
modificació d’aquests instruments de gestió (plantilla i RLLT) de l’organisme XALOC.

Finalment,  seguint  els  criteris  del  grup institucional,  el  capítol  1  del  pressupost  de
l’organisme per a l’exercici 2022 contempla les mateixes retribucions que 2021, sense
perjudici de la previsió d’un 1,4% en l’aplicació pressupostària 101.569,33€, a efecte
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de dotar  el  pressupost  dels  recursos adients cobrint  l’eventualitat  de que s’hagués
d’executar. 

Per tot això, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i
Cooperació  Local,  hi  dictamina favorablement  i  eleva al  Ple  l’adopció  de l’ACORD
següent: 

PRIMER. Declarar essencials les reclassificacions i les places de nova creació que
s’esmenta en aquesta memòria, d'acord amb la llei 11/2020, de 30 de desembre, de
pressupostos generals de l'Estat pel 2021.

SEGON. Aprovar  la  plantilla  del  personal  al  servei  de la  Diputació  de Girona que
s'adjunta en l'annex 1, i la relació de llocs de treball de la Corporació, que s'adjunta en
l'annex 2 i l'annex 3, així com la creació de les fitxes dels nous llocs de treball  no
existents a la Corporació que es creen.

TERCER.  Aprovar  la  plantilla  del  personal  al  servei  de  l’organisme  autònom
Conservatori  de Música Isaac Albèniz  de la Diputació  de Girona,  que s’adjunta en
l’annex 4, i la relació de llocs de treball del mateix, que s’adjunta en l’annex 5.

QUART. Aprovar la plantilla del personal al servei de l’organisme autònom de Salut
Pública -Dipsalut de la Diputació de Girona, que s’adjunta en l’annex 6, i la relació de
llocs de treball del mateix, que s’adjunta en l’annex 7.

CINQUÈ. Aprovar  la  plantilla  del  personal  al  servei  de l’organisme autònom Xarxa
Local de Municipis Xaloc de la Diputació de Girona, que s’adjunta en l’annex 8, i la
relació de llocs de treball del mateix, que s’adjunta en l’annex 9. 

SISÈ. Autoritzar al President de la Corporació executar l’acord que determini l’augment
de les retribucions establertes per les corresponents lleis de pressupostos o normativa
que la substitueixi en relació a les retribucions dels empleats públics, en tant que el Ple
acorda  l’aprovació  del  sostre  màxim  de  les  retribucions  complementàries  de
conformitat amb les previsions del projecte de pressupostos de l’any 2022.

SETÈ.- Ordenar la publicació íntegra de la plantilla i la relació de llocs de treball de la
Diputació de Girona i els seus organismes autònoms al Butlletí Oficial de la Província
de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el termini de trenta dies
des de la seva aprovació, i trametre'n una còpia al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat, en compliment de l'article 28 del
Reglament del personal al servei de les entitats locals.”

El senyor President comenta que ens queda un punt que és l’aprovació de la plantilla.
Senyora Estañol, ja sé que li toca l’última en aquest cas però vostè ens faci l’explicació
si és tan amable. Gràcies.
La diputada delegada de Recursos Humans, senyora Roser Estañol, pren la paraula i
diu:  Gràcies,  president.  Portem  a  aprovació  la  relació  dels  llocs  de  treball  de  la
Diputació  i  dels  seus  organismes  autònoms.  Estem parlant  de  401  persones  a  la
Diputació, 81 al Conservatori, 57 a Dipsalut, i 179 a Xaloc. I referent al pressupost del
personal de la Diputació pel que fa a les retribucions i la Seguretat Social, com molt bé
ha dit la vicepresidenta, hi ha un increment del 6,2 % vers el 2021 i llavors el que faré
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és anomenar una mica d’on surten aquests diners. Tenim un increment del 0,9 del
pressupost inicial del 2021, que aquest el marca l’Estat, que això ja són els 181.073.
La  creació  de  noves  places  són  174.693,45.  També  tenim  contemplades  unes
indemnitzacions en casos de extincions de contracte de 75.000 euros. Promocions
internes són 49.627,45. Les previsions de llocs de treball 57.011,27. Altres canvis com
són  major  dedicació,  als  canvis  de  destins,  equiparació  d’interins,  complements,
45.663,95. Llavors, tenim també els canvis no pressupostats del 2021 que vénen de
programes d’obres i serveis determinats i  d’acumulació de tasques el 2021 que es
mantindran  aquest  2022  i  que  puja  516.501,39.  L’increment  vegetatiu  que  són
33.037,38 i  la  previsió  de  l’increment  de l’1,4  % que  el  regula  la  Llei  General  de
Pressupostos per les retribucions del personal del servei del sector públic  que són
294.318,34.  I  tot  això  fa aquest  augment  d’1.270.062 que ja  ens havia  explicat  la
vicepresidenta, res més. Gràcies
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyora Estañol. Per part dels independents
hi ha alguna qüestió? No? Per part de la CUP hi ha alguna qüestió? S’abstindran en
aquest punt. Per part dels socialistes alguna intervenció? Per tant, entenc que cap vot
en contra, una abstenció. Vint-i-cinc vots a favor, queda aprovada la plantilla i la relació
de llocs de treball per al 2022 de la Diputació i els seus organismes autònoms. 

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 25 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. 

Tot  seguit,  el  senyor  President  manifesta  que  sent  un  ple  extraordinari  no  hi  ha
d’haver-hi  precs  i  preguntes,  que  ja  ho  hem  fet  en  el  ple  ordinari  abans.  Doncs
quedaria aixecada la sessió. I moltíssimes gràcies a tothom.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 15:35 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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