
Número: 214
Òrgan: Ple
Sessió: Ordinària, telemàtica i per videoconferència
Data: 18 de gener de 2022
Hora: 12:05
Lloc: Saló de Sessions
Document: Acta

Expedient: 2022/244

Hi assisteixen:

President Miquel Noguer i Planas
Vicepresidents Pau Presas i Bertran

Albert Piñeira i Brosel
Vicepresidentes Maria Puig i Ferrer

Maria Àngels Planas i Crous
Diputats/Diputades Jordi Camps i Vicente

Jaume Dulsat i Rodríguez
Roser Estañol i Torrent
Eduard Llorà i Cullet
Jordi Masquef i Creus
Montserrat Mindan i Cortada
Josep Sala i Leal
Jordi Xargay i Congost
Joaquim Ayats i Bartrina
Josep Maria Bagot i Belfort
Lluís Amat i Batalla
Maria Teresa Brunsó i Puigvert
Joan Fàbrega i Solé
Eva Viñolas i Marín
Pere Casellas i Borrell
Juli Fernández i Iruela
Víctor Puga i López
Beatriz Ventura i Navarro
Marta Guillaumes i Pibernat
Gisela Saladich i Parés
Carles Motas i López

Secretari general Jordi Batllori i Nouvilas
Interventora Núria Josa i Arbonès

Excusa l’assistència: Josep Piferrer i Puig

ORDRE DEL DIA

Punt d'ordre del dia Expedient

1 Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la
sessió anterior, que va tenir lloc el dia 21 de desembre de
2021

2022/A010101/244
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2 Decrets corresponents al mes de desembre de 2021 2022/A010101/244

3 Ratificació de les resolucions que ho requereixin.
 Decret número 2021/4287 de 17-12-2021. Aprovar

l'ocupació  efectiva  de  les  obres  que  consten
transcrites  a  l'informe  del  cap  del  centre  gestor
d'Enginyeria i plànols adjunts del lot 1a) FEDER -
Vies Verdes, i posar-les en servei d'ús públic

2021/X020304/9440

4 Informació de la Presidència

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES

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

5 Aprovació  del  Pla  d'Igualtat  de  la  Diputació  de  Girona
2022-2025 - Organització i Recursos Humans Corporatius

2021/D030102/9702

6 Aprovació  inicial  de  les  bases  reguladores  de  les
subvencions  per  a  projectes  de  gestió  de  documents  i
arxius dels ajuntaments de les comarques gironines 2022
- Servei d'Arxius i Gestió de Documents

2021/X020100/9701

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

2022/A030100/237

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ

8 Aprovació  inicial  del  Reglament  de la  Taula  de  l'Esport
Adaptat - Servei d'Esports

2021/A071200/8680

9 Aprovar  l'adhesió  d'INSPAI,  Centre  de  la  Imatge,  a
Photoconsortium - Inspai, Centre de la Imatge

2021/B050100/7877

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

10 Aprovació  inicial  de  les  bases  reguladores  per  a  la
concessió  de  subvencions  per  al  finançament  de  la
implementació  dels  objectius  de  desenvolupament
sostenible  de  l'Agenda  2030  als  municipis  de  més  de
5.000 habitants de la demarcació de Girona - Presidència

2021/X020100/9624

11 Aprovació  de  l'addenda  de  pròrroga  al  conveni  amb
l'Ajuntament  de  Vilablareix  pel  cofinançament  i  les
condicions  d'execució  del  projecte  de  millora  de
l'enllumenat  públic  exterior  del  municipi  -  Programes
europeus

2016/X020200/824

12 Aprovació  de  l'addenda  de  pròrroga  al  conveni  amb
l'Ajuntament  de  Sant  Julià  del  Llor  i  Bonmatí  pel
cofinançament  i  les  condiciona  d'execució  del  projecte
d'instal·lació  fotovoltaica  d'autoconsum  instantani  a  4
edificis municipals - Programes europeus

2018/X020200/5759

13 Aprovació  de  l'addenda  de  pròrroga  al  conveni  amb
l'Ajuntament de Celrà pel cofinançament i les condicions
d'execució  del  projecte  de  dues  instal·lacions

2018/X020200/5760
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fotovoltaiques a la piscina i fàbrica Pagans - Programes
europeus 

14 Aprovació  de  l'addenda  de  pròrroga  al  conveni  amb
l'Ajuntament  de  Palafrugell  pel  cofinançament  i  les
condicions  d'execució  del  projecte  d'instal·lació  de
plaques solars fotovoltaiques per autoconsum a la seu de
l'Ajuntament - Programes europeus

2018/X020200/5559

15 Aprovació  de  l'addenda  de  pròrroga  al  conveni  amb
l'Ajuntament  de  St.  Joan  de  les  Abadesses  pel
cofinançament i les condicions d'execució del projecte de
millora  de  l'eficiència  de  l'enllumenat  públic  municipal  -
Programes europeus

2018/X020200/4223

16 Aprovació  de  l'addenda  de  pròrroga  al  conveni  amb
l'Ajuntament  de  Garrigàs  pel  cofinançament  i  les
condicions  d'execució  del  projecte  d'instal·lació  solar
fotovoltaica d'autoconsum al local sociocultural municipal -
Programes europeus

2018/X020200/5761

JUNTA DE PORTAVEUS

17 Moció del grup de la CUP de defensa del territori i rebuig
a la instal·lació d'una activitat extractiva al municipi d'Osor

2022/A040100/331

18 Moció del grup del PSC per a l'estudi de la signatura d'un
conveni de col·laboració amb el sector agroalimentari de
la demarcació de Girona, per fer una transició cap a la
producció de noves varietats agrícoles

2022/A040100/339

19 Mocions d'urgència

20 Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

El senyor President, Miquel Noguer, excusa el diputat senyor Josep Piferrer i Puig i
manifesta que anem a començar aquesta sessió plenària del mes de gener amb el
primer punt de l’ordre del dia. 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior,
que va tenir lloc el dia 21 de desembre de 2021

La  corporació  APROVA per  unanimitat  l’esborrany  de  l’acta  de  la  sessió  ordinària
anterior  que va tenir  lloc el  dia 21 de desembre de 2021,  prèviament  tramesa als
senyors diputats i a les senyores diputades.

2. Decrets corresponents al mes de desembre de 2021

S’informa dels decrets corresponents al mes de desembre de 2021, numerats del núm.
4073 al núm. 4424.

La diputada senyora Marta Guillaumes, intervé i diu: Disculpi, senyor president, tenia
una pregunta en relació a aquest punt. La formulo?
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El senyor President, respon: Sí, endavant. 
La diputada senyora Guillaumes, manifesta: Bon dia a tothom. I bon any. Era referent
al decret 2001/4369 que fa referència a la designació de representants de la taula
territorial del projecte de la candidatura als Jocs Olímpics Pirineus-Barcelona. I més
que  res  ens  agradaria  saber  si  després  d'aquesta  designació  s'ha  fet  ja  alguna
convocatòria,  si  hi  ha  alguna  convocatòria  de  reunió  i  si  hi  ha  establert  algun
mecanisme per fer públics els resultats d'aquestes reunions. Gràcies
El seyor President, respon: No, senyora Guillaumes, no n'hi ha hagut cap. N'hi ha una
el divendres d'aquesta setmana, si no recordo malament, i en tot cas tinc previst, si no
hi ha res de nou, assistir-hi. És telemàtica, però tinc previst assistir-hi. D'acord?
La senyora Guillaumes, diu: Molt bé. Gràcies.

3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin

 Decret número 2021/4287 de 17-12-2021. Aprovar l'ocupació efectiva
de les obres que consten transcrites a l'informe del cap del centre gestor
d'Enginyeria i plànols adjunts del lot 1a) FEDER - Vies Verdes, i posar-
les en servei d'ús public

Se sotmet a ratificació del Ple el decret número 2021/4287, de data 17 de desembre
de 2021, del contingut literal següent:

“Atès  que  és  necessari  procedir  a  la  RECEPCIÓ  PARCIAL de  l’OBRA -  Projecte
Ampliació de la Xarxa de vies verdes a les Comarques Gironines entre el Pirineu de
Girona i la Costa Brava ( Tram Sarrià de Ter- Banyoles-Serinyà) FEDER EXPEDIENT
1822/2020 Lot 1a- proveïdor HERCAL DIGGERS.
Donat que quedarà pendent de recepcionar l’obra en el tram Ripoll- Campdevànol i el
tram de Sant Julià de Ramis.
Atès el que disposen els articles 243.6 LCSP i 168 del RD 1098/2001 que permet per
casos excepcionals d’interès públic degudament motivats una ocupació efectiva de les
obres i posada en servei al ús públic, fent una acta de comprovació de les obres en els
termes de la LCSP I RD 1098/2001. 
Atès que aquesta decisió  d’ocupació  efectiva  i  posada en ús  pública  abans de la
recepció formal és competència de l’òrgan de contractació. 
Atès que l’òrgan de contractació és el Ple de la Corporació. 
Atès que d’acord amb l’informe del Cap del Centre Gestor d’enginyeria del dia 15 de
desembre de 2021,  concorren  supòsits  d’urgència,  de  futur  manteniment  i  atès  la
necessitat de posar-ho en servei per l’ús públic poder donar el servei als municipis de
la zona adjacent i pròxima, pel que no és possible esperar a la celebració del proper
Ple ordinari del dia 21 de desembre de 2021. 
Atès  que  la  legislació  de règim local  atribueix  a  les  diputacions  les  competències
d’assistència tècnica i cooperació tècnica als municipis, article 36.1 b) de la llei 7/85,
de 2 d’abril de bases del règim local , article 91.2b) del Decret Legislatiu 2/2003. 
De conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de règim local atribueix a la
presidència (art. 34 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local), 
RESOLC
Primer.- Aprovar l’ocupació efectiva de les obres que consten transcrites a l’informe del
Cap del Centre Gestor d’enginyeria i plànols adjunts del lot 1a) FEDER-Vies Verdes, i
posar-les en servei d’ús públic del Projecte Ampliació de la Xarxa de vies verdes a les
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Comarques Gironines entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava ( Tram Sarrià de Ter-
Banyoles-Serinyà).
Caldrà no obstant, aixecar la corresponent acta de comprovació de les obres, subscrita
pel  Cap del  Centre d’Enginyeria  (Martí  Sels),  el  contractista HERCAL DIGGERS, i
comunicant-se a la Intervenció General per si vol assistir de forma potestativa. 
Segon.- Ratificar aquest decret en el proper Ple ordinari.”

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

4. Informació de la Presidència

Assistència a actes representatius: 
- A Girona, a l’acte de presa de possessió del Dr. Quim Salvi com a rector de la

Universitat de Girona. 
- A Girona, a l’espectacle acrobàtic de Giang Brothers a les escales de la Catedral

de Girona, per aconseguir el rècord Guiness. 
- A Girona, al  partit  de Futbol Llegendes del Futbol Club Girona – Futbol Club

Barcelona Legends, a benefici per la lluita contra l’enfermetat ELA. 

Visites: 
- Hble. Sr. François Calvet, senador de França i Membre del Consell d’Europa i la

Sra. Armelle Revel-Fourcade, alcaldessa de Le Soler. 
- Amb l’alcaldessa de Begur. 
- Entitats i particulars: 24

Reunions de treball: 
- Comitè  Executiu  i  Patronat  de  la  Fundació  Auditori-Palau  de Congressos  de

Girona. 
- Juntes de Govern.
- Junta de Govern del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona. 
- Junta de Portaveus. 
- Reunions  setmanals  convocades  pel  Gabinet  Territorial  de  Coordinació

d’Emergències COVID-19.
- Reunió informativa i urgent en relació a la situació epidemiològica, convocada

per Presidència de la Generalitat, el mes de desembre. 
- Reunió  del  Departament  d’Educació  amb  els  presidents  de  les  Diputacions

catalanes i les Entitats Municipalistes.
- Entrevista amb TV GIRONA. 

PERSONAL EVENTUAL:

En compliment del que disposa l’article 104 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de règim local, s’informa al Ple que el nombre de
llocs de treball reservats a personal eventual de la Diputació de Girona a 1 de
gener de 2022 és de 27 places, i n’hi ha una de vacant.
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ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES

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

5. Aprovació  del  Pla  d'Igualtat  de  la  Diputació  de  Girona  2022-2025  -
Organització i Recursos Humans Corporatius

El Ple de la Corporació, en sessió de 15 de febrer de 2011, va aprovar el Pla d’Igualtat
de la Diputació de Girona, en el marc d’un conveni de col·laboració signat l’any 2008
entre la Diputació i el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, que tenia
per objectiu el desplegament en les comarques gironines de quinze agents d’igualtat
d’oportunitats en el treball. 

L’elaboració de plans d’igualtat a les organitzacions deriva de l’article 45 de la Llei
orgànica estatal 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (en
endavant, LOIEDH), que preveu que les empreses de cinquanta treballadors o més
han  de  contemplar  les  mesures  dirigides  a  evitar  qualsevol  tipus  de  discriminació
laboral entre dones i homes en el marc d’un Pla d’igualtat, el qual haurà de ser objecte
de negociació amb els representants dels treballadors. 

D’acord  amb  l’article  46  LOIEDH,  els  Plans  d’igualtat  són  un  conjunt  ordenat  de
mesures,  adoptades  després  de  realitzar  un  diagnòstic  de  la  situació,  tendents  a
assolir  la igualtat  de tracte i  d’oportunitats,  per eliminar la discriminació per raó de
sexe.  Els  Plans  d’igualtat  han  de  fixar  els  objectius  concrets  d’igualtat  que  s’han
d’assolir, les estratègies i pràctiques que s’han d’adoptar per a la seva consecució, així
com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats. 

I en l’àmbit més concret dels empleats de les Administracions Públiques, també cal
destacar  que la  disposició  addicional  7a del  Reial  Decret  Legislatiu  5/2015,  de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, obliga a
les Administracions Públiques a adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de
discriminació laboral entre dones i homes, i hauran d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat,
en els termes que hagi previst el conveni col·lectiu o acord de condicions de treball del
personal funcionari que sigui aplicable. 

També cal  tenir  present  l’article  15.2 de la  Llei  17/2015,  del  21 de juliol,  d’igualtat
efectiva de dones i  homes del Parlament de Catalunya,  que estableix que els ens
locals  que tenen òrgans específics de representació del  personal  a llur  servei  han
d’aprovar  un  pla  d’igualtat  de  dones  i  homes,  que  s’ha  de  definir  en  el  conveni
col·lectiu o en el pacte o acord de condicions de treball.

Des de l’any 2011 i fins a l’actualitat, s’han complert alguns dels objectius previstos en
el pla d’acció del Pla d’Igualtat de la Diputació, especialment en matèria de conciliació
de  la  vida  personal,  familiar  i  laboral,  gràcies  a  la  negociació  col·lectiva  amb els
representants dels treballadors. S’ha aprovat un protocol contra l’assetjament sexual i/
o per raó de sexe, i s’han previst criteris sobre ús d’un llenguatge no sexista en el
Manual d’estil de la Diputació de Girona, entre d’altres mesures com les accions de
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formació dirigides al personal de les administracions locals amb temàtica relativa a la
igualtat de gènere. 

Per acord de Ple de 27 de novembre de 2018 es va modificar l’estructura encarregada
del seguiment del Pla d’Igualtat i es van redefinir les funcions de de la Comissió de
Seguiment  del  Pla  d’Igualtat,  i  es  va  actualitzar  la  seva  composició  i  regles  de
convocatòria i funcionament. 

El Reial Decret 901/2020, de 13 d'octubre, que desenvolupa el Reial Decret llei 6/2019
d'1 de març, realitza una important remodelació dels plans d’igualtat, modificant el seu
contingut àmpliament.  En la disposició transitòria única d’aquesta norma s’estableix
que els plans d'igualtat vigents en el moment de l'entrada en vigor del present reial
decret han d'adaptar-se en un termini màxim de dotze mesos a la nova regulació, a
comptar des de l'entrada en vigor del reial decret, previ procés negociador. Per tant,
aquest període de temps màxim per a adaptar els Plans d'Igualtat finalitza el 14 de
gener de 2022.

En la Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat de 21 d’abril de 2021 es van aprovar el
grup de treball,  la  proposta  de treball  i  el  calendari  per  a  realitzar  la  diagnosi  de
situació prèvia a l’actualització del Pla d’Igualtat de la Diputació de Girona.  Amb data
17  de  novembre  de  2021  la  Comissió  de  Seguiment  va  aprovar  definitivament  el
document de diagnosi prèvia de la situació per aprovar el proper Pla d’Igualtat, i es va
iniciar  la  negociació  de  les  accions  concretes  que  s’inclouran  en  el  Pla.  Aquesta
negociació va finalitzar amb acord en la sessió de Comissió de Seguiment del 14 de
desembre,  i  el  dia  22  de  desembre  de  2021  la  Mesa  General  de  negociació  de
matèries comunes de personal laboral i funcionari de la Diputació de Girona va aprovar
el text del segon Pla d’Igualtat de la Diputació de Girona. 

L’article 38.3 del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic s’estableix que els
Acords  que  prenguin  les  Administracions  Públiques  amb  la  representació  de  les
organitzacions sindicals legitimades, en aquelles matèries que siguin competència del
Ple,  hauran  de  ser  aprovats  de  forma  expressa  i  formal  pels  òrgans  de  govern
competents, per a la seva validesa i eficàcia. 

Respecte de quin és l’òrgan competent  per  aprovar i  ratificar  un Pla d’Igualtat,  no
existeix  cap norma que hagi  previst  aquest  aspecte.  Malgrat  que podria  operar  la
competència  residual  de  la  presidència  de  la  corporació  per  a  la  seva  aprovació,
d’acord amb la Llei de Bases de Règim Local, es considera més adequat d’acord amb
el contingut del Pla d’Igualtat i les obligacions que incorpora, que la seva aprovació
sigui elevada al Ple. 

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. APROVAR el II Pla d’Igualtat de la Diputació de Girona (2022-2025), d’acord
amb la redacció acordada entre la representació de la Corporació i la Mesa General de
matèries comunes del personal laboral i funcionari de la Diputació de Girona, en sessió
de 22 de desembre de 2021, el contingut del qual és el següent: 
“II PLA D'IGUALTAT DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 2022-2025
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PRESENTACIÓ

Els  Plans  d'Igualtat  són  documents  de  definició  de  la  política  de  l'organització  en
relació  al  principi  d'igualtat  de  tracte  i  d'oportunitats  entre  dones  i  homes  que  hi
treballen  i  que  s'hi  relacionen.  Aquest  Pla  parteix  dels  resultats  obtinguts  en  una
diagnosi prèvia de la situació. Per tant, els Plans d'Igualtat tenen per objectiu general
assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre homes i dones, eliminant qualsevol
possible discriminació per raó de sexe en l'àmbit  d'una organització concreta.  Amb
aquesta  finalitat,  es  definiran  uns  objectius  específics,  que  poden  ser  de  tipus
quantitatiu  o  qualitatiu,  que  aniran  dirigits  a  contrarrestar  possibles  desigualtats  o
necessitats de millora detectades en el diagnòstic.

L'aprovació d'un Pla d'Igualtat constitueix una obligació legal de les Administracions
Públiques, d'acord amb el marc legal aplicable.

El Reial Decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat
de tracte i d'oportunitats entre dones i homes al treball i la ocupació, va incorporar
canvis importants a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes en màteria de plans d'igualtat. En primer lloc, va baixar el llindar de
treballadors  que  havia  de  tenir  una  empresa  per  a  estar  obligada  a  tenir  un  pla
d'igualtat (tot i que les Administracions Públiques es regeixen en aquest aspecte per la
disposició  addicional  setena del  Text  Refós  de l'Estatut  Bàsic  de l'Empleat  Públic,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre).  En segon lloc, es van
establir importants precisions sobre el contingut dels diagnòstics i els plans d'igualtat,
enumerant  les  matèries  que  han  de  ser  obligatòriament  tractades  en  aquests
documents. En tercer lloc,  es va establir  la obligatorietat de registrar i  inscriure els
plans d'igualtat.

El Reial Decret 901/2020, de 13 d'octubre, que desenvolupa el Reial Decret llei 6/2019
d'1 de març, regulant els plans d'igualtat, els seus registres, i modifica el Reial Decret
713/2010 de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de
treball.  La  Disposició  transitòria  única  d'aquesta  norma  estableix  que  els  plans
d'igualtat  vigents  en  el  moment  de  l'entrada  en  vigor  del  present  reial  decret  han
d'adaptar-se en un termini màxim de dotze mesos a la nova regulació, a comptar des
de l'entrada en vigor del reial decret, previ procés negociador. Per tant, aquest període
de temps màxim per a adaptar els Plans d'Igualtat finalitza el 14 de gener de 2022.

Amb l'aprovació  d'un  Pla  d'Igualtat,  s'avança  en  el  compliment  dels  Objectius  de
Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030, principalment amb els ODS 5
(Igualtat de gènere) i 8 (Treball decent i creixement econòmic), i en concret, amb el
compliment de les fites 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 i 8.5, és a dir, en posar fi a totes les formes de
discriminació amb les dones, eliminar totes les formes de violència contra les dones i
nenes en àmbits públics i privats, reconèixer la importància de tenir cura i fomentar la
corresponsabilitat,  assegurar  la  participació  plena  i  efectiva  de  dones  i  la  igualtat
d'oportunitats en el lideratge, aconseguir la plena ocupació i el treball decent per a les
dones i homes, així com al igualtat de remuneració per treball d'igual valor.

En el Pla de Mandat de la Diputació de Girona 2020-2023 (eix 8) es contemplaven
entre d'altres les accions següents:
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1. Aconseguir una representació equilibrada de dones i homes en l’àmbit de grups
professionals, de les ocupacions i en l’estructura directiva de l’organisme.

2. Promoure  i  millorar  l’accés  de  la  dona  a  llocs  de  responsabilitat.  Garantir
l’accés igualitari d’homes i dones a les activitats de formació de l’organisme,
amb  la  finalitat  de  promoure  el  desenvolupament  de  la  seva  carrera
professional i la seva adaptabilitat als requisits dels llocs de treball, i millorar la
seva promoció interna. Informar específicament les dones sobre els cursos de
formació per a llocs que tradicionalment han estat ocupats per homes.

3. Dur a terme accions formatives i  de sensibilització sobre igualtat de tracte i
d’oportunitats.

4. Aconseguir  augmentar  i  millorar  la  conciliació de la  vida personal,  familiar  i
laboral  d’homes i  dones mitjançant  campanyes de sensibilització i  la  difusió
dels permisos i les excedències legals i contractuals existents i de les millores
establertes en el Pla d’Igualtat.

5. Integrar la perspectiva de gènere en totes les esferes de l’organisme.

6. Promoure processos per corregir possibles diferències salarials entre homes i
dones.

7. Actualitzar el Protocol de prevenció i actuació sobre assetjament moral i sexual.

Aquest  segon  Pla  d'Igualtat  de  la  Diputació  de  Girona  referma  el  compromís
institucional  de  promoure  el  valor  de  la  igualtat  d'oportunitats  en  l'àmbit  de  la
organització  interna  de  la  corporació,  com  un  eix  vertebrador  de  planificació
estratègica. En la redacció del Pla d'Igualtat s'han tingut en compte les conclusions de
l'estudi  de  diagnosi  que  s'ha  elaborat  durant  el  segon  i  tercer  trimestre  de  2021,
recollint  dades objectives referides a l'any 2020,  i  en certs casos, dades del 2019,
quan s'ha sospitat que les dades objectives del 2020 haurien pogut èsser alterades per
l'efecte del teletreball durant la pandèmia de la COVID-19.

En relació al marc normatiu de referència en matèria d'igualtat entre dones i homes,
cal  començar  per  l’Estatut  d’autonomia  de  Catalunya,  aprovat  mitjançant  la  Llei
orgànica 6/2006, de 19 de  juliol,  que és  la  norma  institucional  bàsica  que  defineix
els  drets  i  deures  de  la  ciutadania de Catalunya. L’Estatut amplia les competències
de la Generalitat en matèria de gènere i recull un model  de  societat  que  es  basa  en
dos  grans  eixos:  garantir  els  drets  de  les  dones  i la igualtat d’oportunitats entre
dones i homes, i garantir que la perspectiva de gènere impregni  les  polítiques  dels
poders  públics  catalans.  Així,  ja  des  del  seu  preàmbul se subratlla la importància
de la igualtat entre dones i homes; al seu títol preliminar s’afirma  que  els  poders
públics  de  Catalunya  han  de  promoure,  entre  d’altres,  el  valor de  l’equitat  de
gènere.  Segons  l’article  37  de  l’Estatut els drets vinculen tots els poders públics de
Catalunya. D’altra banda, al capítol  V sobre principis rectors que han d’orientar les
polítiques públiques s’inclou la perspectiva de gènere.  

La igualtat és un dret de totes les persones, reconegut en el nostre ordenament jurídic
i   en  l’ordenament   internacional.  Així,   els   pronunciaments   per   a   la   igualtat
d’oportunitats  entre  les  dones  i  els  homes i per a l’eliminació de totes les formes de
discriminació envers les dones han estat nombrosos en el marc de les Nacions Unides
i de la Unió Europea. La Convenció sobre  la  Eliminació  de  totes  les  formes de
Discriminació contra  la Dona,  aprovada  per l’Assemblea  General  de  l’ONU  el
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desembre  de  1979,  apareix  com  un  dels  instruments internacionals  d’importància
singular.  A  més  de  contenir  disposicions  que  garanteixin la  igualtat  real,  es
pronuncia  explícitament  a  favor  de  la  introducció  de  mesures  d’acció positiva per
superar les discriminacions que afecten les dones. La Conferència de Viena de 1993
de Nacions Unides proclamà que els drets de les dones formen una part inalienable,
integral  i  indivisible dels drets humans universals i   que la igual participació de les
dones  a tots els  àmbits  de  la vida i  l’erradicació de tota  forma  de  discriminació
constitueixen  uns  dels  objectius  prioritaris  de  la  comunitat internacional. D’altra
banda, des de l’entrada en vigor, l’1 de maig de 1999, del Tractat d’Amsterdam, la
igualtat de dones i homes es consagra formalment com un principi fonamental de la
Unió  Europea  i  es  configura  com  a  missió  de  la  Comunitat,  és  a  dir,  com  a
principi jurídic  transversal  que  ha  de  tenir  també  el  seu  reflex  en  la  resta  de
polítiques   comunitàries,  i  fer  possible,  alhora,  l’adopció  fonamentada  de  mesures
d’acció positiva, tot convertint-se en un element estructural de tota la política social de
la Unió Europea i dels estats membres. També la Constitució espanyola proclama al
seu  article  14,  com a valor  superior  de  l’ordenament  jurídic,  la  igualtat  de  tota  la
ciutadania davant la llei, sense que pugui prevaler  cap  tipus  de  discriminació  per
raó  de  sexe.  A  més,  l’article  9.2  estableix  l’obligació dels poders públics de
promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat  de  la  persona  i  dels
grups  en  què  s’integra  siguin  reals  i  efectives.  Igualment,  cal tenir  també  en
compte  els  tractats  internacionals  ratificats  que,  als  efectes  de  l’article 10.2  CE
marquen  el  perfil  exacte  i  el  contingut  i  abast  de  la  igualtat  de  dones  i  homes.
Així  mateix,  cal  destacar  el  marc  de  desenvolupament  del  principi  d’igualtat
establert en  la  Llei  orgànica  3/2007,  de  22  de  març,  que  incorpora  modificacions
legislatives substancials  per  avançar  cap a la  igualtat  efectiva de dones i  homes i
implementa mesures  transversals  en  tots  els  ordres  de  la  vida  amb  la  finalitat
d’erradicar  les  discriminacions contra les dones. A Catalunya, en desenvolupament
dels preceptes estatutaris i  legals en matèria de gènere i drets de les dones s’han
aprovat dos lleis globals i transversals: La Llei 5/2008, de  24 d’abril, del dret de les
dones a erradicar la violència masclista, i la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat
efectiva de dones  i  homes, que incorpora  modificacions  legislatives  substancials
per  avançar  cap  a aquesta  igualtat  efectiva,  i  estableix  mesures  transversals  en
tots  els  ordres  de  la  vida, amb  la  finalitat  d’erradicar  les  discriminacions  contra
les  dones.  La  llei  identifica  els principis rectors que han de presidir l’actuació dels
poders públics de Catalunya en relació  a  la  igualtat,  estableix  els  mecanismes  per
garantir  la  integració  de  la  perspectiva de gènere i determina les competències de
l’Administració de la Generalitat i de l’Administració  local  en  polítiques  d’igualtat.  

PARTS SUBSCRIPTORES DEL PLA D'IGUALTAT

Aquest Pla d'Igualtat ha estat subscrit per la Mesa general de negociació de matèries
comunes  del  personal  laboral  i  funcionari  de  la  Diputació  de  Girona,  en  sessió
celebrada el dia 22 de desembre de 2021. Aquesta mesa està integrada per:

a) La representació legal de la Diputació de Girona, que ha designat a la Direcció
Corporativa d'Organització i Recursos Humans per a la seva negociació. L'acord haurà
de ser elevat al Ple de la Diputació de Girona d'acord amb l'article 38.3 del Text Refós
de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, per a la seva validesa i eficàcia.

b) Les organitzacions sindicals més representatives i que representen almenys a la
majoria absoluta dels membres dels òrgans unitaris de la Diputació de Girona (Comitè
d'Empresa i Junta de Personal).
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El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de 15 de febrer de 2011, va aprovar el
primer  Pla  d’Igualtat  de  la  Diputació  de  Girona,  en  el  marc  d’un  conveni  de
col·laboració signat l’any 2008 entre la Diputació i  el Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya, que tenia per objectiu el desplegament en les comarques
gironines de quinze agents d’igualtat d’oportunitats en el treball. Aquest Pla d’Igualtat
contemplava  diverses  àrees  d’actuació  (Cultura  i  foment  de  la  igualtat;  Imatge,
llenguatge  i  comunicació;  Representativitat  d’homes  i  dones  en  l’organització;
Retribució; Formació; Seguretat i Salut en el treball; Conciliació de la vida personal,
familiar i laboral; Assetjament sexual en l’àmbit laboral).

Des de l’any 2011 i fins a l’actualitat, s’han complert alguns dels objectius previstos en
el pla d’acció del Pla d’Igualtat de la Diputació, especialment en matèria de conciliació
de  la  vida  personal,  familiar  i  laboral,  gràcies  a  la  negociació  col·lectiva  amb els
representants dels treballadors. Es va aprovar també un protocol contra l’assetjament
sexual i/o per raó de sexe, i s’han previst criteris sobre ús d’un llenguatge no sexista
en el Manual d’estil de la Diputació de Girona.

Per acord de Ple de 27 de novembre de 2018 es va modificar el punt 2.1.1 del Pla
d’Igualtat de la Diputació de Girona aprovat en sessió de Ple de 15 de febrer de 2011, i
més concretament, l’apartat que porta per títol “Existència d’un organisme responsable
d’impulsar i vetllar per la igualtat d’oportunitats en l’organització“.  La modificació va
consistir en simplificar els òrgans de control del Pla d’Igualtat, i es va regular el seu
funcionament,  prèvia  negociació  col·lectiva.  En  el  mateix  acord  es  va  aprovar  la
necessitat de realizar una avaluació interna de caràcter quadriennal, a comptar des de
l’any 2018, en compliment de l’article 15.4 de la Llei catalana 17/2015, de 21 de juliol,
d’igualtat efectiva de dones i homes. 

En data 21 d’abril de 2021 es va reunir la Comissió de Seguiment del Pla d'Igualtat i va
acordar iniciar els tràmits d'actualització del Pla d'Igualtat d'acord amb el Reial Decret
901/2020 de 13 d'octubre. Aquesta Comissió de Seguiment s'ha constituït en comissió
negociadora per a l'aprovació del nou Pla d'Igualtat de la Diputació de Girona per als
anys 2022-2025.

La  comissió  negociadora  va  acordar  en  la  sessió  esmentada  que  els  treballs  de
preparació  serien  realitzats  per  un  grup  de  treball  integrat  per  representants  dels
treballadors i  de la  Direcció corporativa d'Organització i  recursos humans.  Aquests
treballs van finalitzar amb la presentació de l'informe de la diagnosi de la situació a la
Comissió de Seguiment del Pla d'Igualtat. En sessió de 17 de novembre de 2021 la
Comissió de Seguiment ha aprovat les conclusions d'aquest informe de diagnosi de la
situació. 

A partir  dels  resultats  obtinguts  en  el  diagnòstic  de  la  situació,  s‘ha  elaborat  una
proposta  de  mesures  del  pla,  amb  indicadors  de  seguiment  per  a  poder  fer  un
seguiment  i  avaluació,  amb  un  calendari  i  els  equips  responsables  de  la  seva
execució. Els indicadors han de ser coherents amb els objectius del Pla, comparables
en el temps, i desagretats per sexe. Entre aquestes mesures s'hi contemplen accions
d'informació  i  sensibilització  de  la  plantilla.  Quan  sigui  necessari,  es  recollirà
assessorament especialitzat d'experts en igualtat de tracte i oportunitats entre dones i
homes,  si  així  s'acorda per  la  Comissió  de Seguiment.  D'acord amb la naturalesa
jurídica del Pla d'Igualtat, aquest ha de ser presentat davant el Registre de l'autoritat
laboral competent fent la sol·licitud d'inscripció.
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Establir mesures que donin una resposta adequada als objectius definits per a corregir
les desigualtats detectades en el diagnòstic de situació és la tasca més important del
disseny del Pla d'Igualtat, perquè la seva idoneïtat està directament relacionada amb
la consecució dels objectius perseguits.

ÀMBIT PERSONAL, TERRITORIAL I TEMPORAL

Aquest Pla d'Igualtat és d'aplicació a tot el personal que treballa a la Diputació de
Girona, integrada per personal funcionari i personal laboral, indistintament segons el
tipus  de  contracte  de  treball,  i  incloent-hi  els  contractes  de  posada  a  disposició
d'empreses de treball temporal. S’hi inclouen els estudiants que hi realitzin pràctiques
de formació i qualsevol altra situció anàloga. 

En relació a la seva vigència territorial, cal esmentar que a la data de signatura del Pla
d'Igualtat, els centres de treball de la Diputació de Girona són:

 Oficines centrals de la Diputació (Pujada Sant Martí, 4)
 Oficines de Pare Claret
 Oficines de C. Jaume I, 37
 Oficines d’Emili Grahit
 Servei de Biblioteques
 Centre de càlcul (La Creueta)
 Brigada de Llers
 Brigada de Llambilles
 Brigada de Montagut
 Brigada del Ripollès
 Brigada de Monuments
 Casa de Cultura Les Bernardes
 Arxiu Històric
 Casa de Cultura de Girona 
 Parc mòbil 

La vigència del Pla d'Igualtat és de 4 anys (2022-2025) i es mantindrà vigent mentre la
normativa legal o els vincles de negociació col·lectiva no obliguin a la seva revisió.

INFORME DIAGNÒSTIC

La Direcció Corporativa d’Organització i  Recursos Humans, en col·laboració amb el
grup de treball designat per la Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat ha elaborat la
diagnosi prèvia de la situació de la plantilla, entre els mesos d’abril i setembre de 2021.
L’informe de la diagnosi formarà part de la documentació que es publicarà com a part
integrant del II Pla d’Igualtat. 

El període de referència temporal de les dades de la diagnosi ha estat principalment
l’any 2020, però en alguns aspectes s’han recollit dades de 2019, enlloc del 2020. El
motiu que justifica aquesta elecció de l’any 2019 com a any de referència per a fer
l’estudi  estadístic  és  que  algunes  condicions  de  treball,  com  els  permisos  de
conciliació de la vida familiar  del personal,  han estat  pressumiblement afectats per
l’impacte  del  confinament  i  del  teletreball  com  a  resposta  a  la  pandèmia  de  la
COVID19 durant  l’any  2020,  i  per  tant,  als  efectes  de  comparar  dades  d’evolució
d’aquestes condicions de treball  cap al  futur,  hi  hauria alteracions que no les faria
representatives de la “normalitat“.

Tot seguit s’exposen els apartats que conformen la diagnosi que s’ha realitzat: 
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1. Informació quantitativa de la plantilla (al 2020): 328 empleats: 176 dones (53,66%)
i 152 homes (46,34%)

2. Selecció de personal. Promocions internes. Cessaments (al 2020): 
2.1. Cessaments/baixes al 2020. 
2.2. Altes 2020.
2.3. Promocions internes. 
2.3.1. En càrrecs de responsabilitat dels darrers 3 anys (caps de servei).
2.3.2. En llocs de treball sense responsabilitat dels anys 2017 a 2020. 
2.4. Promoció professional.
3. Formació del personal (2019-2020).
3.1. Permisos per assistir a cursos de formació. 
3.2. Formadors del Pla Agrupat de Formació Contínua
4. Bretxa  salarial  (2020):  S’ha  realitzat  el  càlcul  de  la  bretxa  anomenada  “no

ajustada”  és  a  dir,  sense  tenir  en  compte  les  característiques  individuals  dels
treballadors (antiguitat) o comparant llocs del mateix valor, i que es tradueix en la
fòrmula:  Bretxa = retribució homes – retribució dones/  retribució homes *  100.
Aquest càlcul s’ha realitzat segons la mitjana aritmètica i la mediana. S’ha fet un
estudi específic de la distribució dels complements salarials següents: 

1. Els de major responsabilitat, dedicació, etc:
2. Gratificacions  per  serveis  extraordinaris  (hores  extres)  compensades

econòmicament: 
3. Indemnitzacions per desplaçament, allotjament i manutenció: 
5. Auditoria  retributiva.  S’ha  utilitzat  l’eina  del  Ministeri  d’Igualtat  SVPT (Sist.  De

Valoració de Llocs de Treball).  S’han utilitzat 27 factors,  distribuïts en 4 grups:
Coneixements i  aptituds;  Responsabilitat;  Esforç i  Condicions de treball.  S’han
utilitzat  28  llocs  tipus,  com  a  llocs  de  valor  comparable.  L’eina  permet  la
comparació entre els salaris efectivament percebuts per homes i dones i el salari
“mitjà” teòric per cada lloc tipus. 

6. Altres condicions de treball.  
6.1. Permisos sense sou al 2019 i assistència per visita mèdica. 
6.2. Hores extraordinàries compensades en temps de descans al 2020.
6.3. Avaluació del teletreball entre 1 setembre 2020 i 14 març 2021. 
6.4. Permisos per indisposició dels treballadors. 
7. Prevenció assetjament: Protocol ja aprovat per Junta de Govern de 19 d'abril de

2011 (previsió de l'anterior Pla d'Igualtat). Es va modificar per Decret de 21 de
març  de 2021 per  incorporar  l'assetjament  laboral,  i  modifica  el  procediment  i
funcionament. Intervé un referent en matèria d'assetjament, i successivament si
cal, una comissió d'avaluació i una comissió d'investigació.

8. Violència de gènere.
9. Comunicació organitzativa no sexista.
10. Seguretat i Salut laboral
10.1 Salut laboral
10.2. Nombre de baixes per contingències comunes del personal al 2019 i 2020.
10.3. Baixes per contingències professionals del personal al 2019 i 2020.
11. Opinió de la plantilla: Els representants del personal van fer una enquesta entre el

personal al mes de maig de 2021, que van contestar un 40 % de la plantilla (130
respostes, corresponents a 82 dones i 48 homes)
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OBJECTIUS DEL PLA D'IGUALTAT

El Pla d’Igualtat s’estructura en els següents eixos i en 19 accions o mesures: 

Eix 1. Promoure la cultura de la igualtat de gènere a la Institució (inclou 8 mesures)
Eix 2. Lluita contra la infrarrepresentació femenina (inclou 2 mesures)
Eix 3. Promoure la igualtat en les condicions de treball (inclou 2 mesures)
Eix  4.  Promoure  els  drets  de  la  conciliació  de  la  vida  laboral  i  familiar  (inclou  2
mesures)
Eix 5. Promoure la seguretat i salut laboral (inclou 1 mesura)
Eix 6. Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe (inclou 2 mesures)
Eix 7. Suport a les treballadores víctimes de la violència de gènere (inclou 2 mesures)

MESURES D'IGUALTAT

Tot seguit s’indiquen les 19 accions previstes en el Pla d’Igualtat: 

Eix Promoure la cultura de la igualtat de gènere a la Institució

Acció 1.1 Realitzar  i/o  facilitar  la  realització  de formació  sobre  gènere i
igualtat i fomentar la paritat entre els formadors/es. 

Descripció Programar cursos o donar suport institucional de qualsevol tipus
a la programació de qualsevol activitat formativa sobre temàtica
sobre igualtat de gènere.

Fomentar  la  presència  equilibrada de dones i  homes entre  el
personal que fa la formació.

Indicadors Número d'activitats formatives i d'hores de formació. Número de
persones que assisteixen a la formació, i el seu gènere. Gènere
dels formadors. 

Objectiu Fomentar el debat, la reflexió i la sensibilització sobre la matèria

Destinataris Personal de l'administració pública

Responsables Comissió de Formació de la Diputació de Girona

Calendari Durant tot l'any

Eix Promoure la cultura de la igualtat de gènere a la Institució

Acció 1.2 Vetllar  per  l'equilibri  de  gènere  en  l'atorgament  de  premis,
distincions i reconeixements professionals que siguin promoguts
per  la  Diputació  de  Girona,  així  com vetllar  per  l’equilibri  de
gènere  en  els  òrgans  col·legiats  i  tribunals  que  designen  les
persones guanyadores. Incorporar de forma transversal la lluita
pels drets de les dones en els criteris de valoració en els premis,
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distincions i reconeixements professionals. 

Descripció Idem

Indicadors Nombre  de  premis  i  altres  reconeixements  aconseguits  per
dones.  Nombre de premis i  reconeixements a la  causa de la
promoció  de  la  igualtat  de  gènere.  Nombre  de  dones  que
integren els tribunals i  òrgans de valoració per a l’atorgament
dels premis i reconeixements. 

Objectiu Fer visible a la societat el talent de les dones en els àmbits on
especialment  no  tenen  presència  o  la  seva  presència  no  és
ressaltable per a la societat

Destinataris Tota la societat

Responsables Departaments  que  participen  en  la  organització,  realització  o
col·laboració amb tercers per atorgar els premis, distincions o
reconeixements  (Promoció  Econòmica  i  Desenvolupament
Local; Presidència)

Calendari Durant tot l'any

Eix Promoure la cultura de la igualtat de gènere a la Institució

Acció 1.3 Vetllar per l'equilibri de gènere en actes institucionals

Descripció Idem

Indicadors Nombre d'actes públics institucionals

Objectiu Fer visible a la societat el talent de les dones en els àmbits on
especialment  no tenen presència  o  la  seva presència  no és
ressaltable per a la societat

Destinataris Tota la societat

Responsables Serveis  responsables  de  protocol,  premsa,  difusió  d'actes
institucionals

Calendari Durant tot l'any

Eix Promoure la cultura de la igualtat de gènere a la Institució

Acció 1.4 Promoure les clàusules socials sobre igualtat de gènere en la
contractació  pública  i  les  convocatòries  de  subvencions  i
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convenis públics

descripció Idem

indicadors Nombre de licitacions i convocatòries de subvencions on s'han
introduït clàusules socials

objectiu Promoure  la  igualtat  de  gènere  en  les  empreses,  entitats
públiques i privades amb les quals es relaciona la Diputació de
Girona i que tenen contingut econòmic

destinataris Empreses,  entitats  públiques  i  privades  amb  les  quals  es
relaciona  la  Diputació  de  Girona  i  que  tenen  contingut
econòmic

responsables Tots els serveis de la Corporació que preparen documentació
relativa a processos de licitació, de subvencions i de convenis
públics

calendari Durant tot l'any

Eix Promoure la cultura de la igualtat de gènere a la Institució

Acció 1.5 Garantir que en els mitjans escrits i de difusió de l'activitat de
la Diputació, així com en publicacions pròpies, es promou la
paritat en l'aparició de dones i homes, i que el llenguatge sigui
inclusiu, evitant estereotips de gènere.

Descripció Idem

Indicadors Revisió de la neutralitat de gènere en la imatge institucional,
en qualsevol format que tingui la difusió de les activitats de la
corporació

Objectiu Fomentar una comunicació que tingui en compte la paritat en
la  representació  de dones  i  homes,  i  que estigui  allunyada
d'estereotips

Destinataris El públic en general

Responsables Serveis  responsables  de  protocol,  premsa,  difusió  d'actes
institucionals. Oficina de Serveis Lingüístics

Calendari Durant tot l'any

Eix Promoure la cultura de la igualtat de gènere a la Institució
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Acció1.6 Fomentar  una  revisió  de  la  normativa  reglamentària  de  la
Diputació  que  s'aprovi  fent  constar  expressament  en  els
informes  previs  el  seu  impacte  en  matèria  d'igualtat  de
gènere, per garantir la seva neutralitat i la transversalitat de la
perspectiva de gènere en les polítiques de la Diputació

Descripció Idem

Indicadors Nombre de normatives internes aprovades que contenen una
revisió prèvia de l'impacte de gènere

Objectiu Fomentar la transversalitat de la perspectiva de gènere en els
àmbits de competència de la Diputació

Destinataris El públic en general

Responsables Secretaria i serveis que emetin informes jurídics previs

Calendari Durant tot l'any

Eix Promoure  la  cultura  de  la  igualtat  de  gènere  a  la
Institució

Acció 1.7 Tenir en compte la paritat de gènere en el moment de formar
les llistes electorals i formar els òrgans de representació del
personal

Descripció Idem

Indicadors Nombre de dones i homes que integren les llistes electorals
dels sindicats i dels òrgans de representació del personal

Objectiu Fomentar la presència equilibrada de dones i  homes en la
representació del personal de la Diputació

Destinataris Els representats del personal

Responsables Els representats del personal

Calendari Durant l'any electoral sindical

Eix Promoure  la  cultura  de  la  igualtat  de  gènere  a  la
Institució

Acció 1.8 Difondre  el  Pla  d'Igualtat  de  la  Diputació,  així  com  els
coneixements necessaris per a la seva implementació
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Descripció Idem

Indicadors Nombre d'accions formatives i de difusió del Pla d'Igualtat.
Nombre d'espais virtuals on es difon el Pla d'Igualtat

Objectiu Garantir el compliment del Pla d'Igualtat

Destinataris Els personal de la Diputació de Girona

Responsables La Direcció Corporativa d'Organització i Recursos Humans

Calendari Durant tota la vigència del Pla d'Igualtat (4 anys)

Eix Lluita contra la infrarrepresentació femenina

Acció 2.1 Difondre  les  convocatòries  de  selecció  que  tinguin  per
objecte llocs de treball on hi ha infrarrepresentació femenina
en canals de difusió addicionals

Descripció Difondre les convocatòries de processos de selecció de llocs
de treball on hi ha infrarrepresentació femenina, a més dels
canals  establerts  legalment  per  a  les  convocatòries
públiques,  mitjans  alternatius  que  comportin  major  difusió
entre  dones,  com  col·legis  professionals,  universitats,
associacions, centres de formació, espais web, etc.

Indicadors Nombre  de  convocatòries  de  llocs  de  treball  on  hi  ha
infrarrepresentació de dones.  Mitjans de difusió alternatius
utilitzats per a publicar les convocatòries. Nombre de dones
que  accedeixen  en  categories  professionals  on  estan
infrarrepresentades.

Objectiu Reduir la infrarrepresentació femenina en les categories on
es produeix

Destinataris El públic en general

Responsables Direcció Corporativa d'Organització i Recursos Humans

Calendari Durant tot l'any

Eix Lluita contra la infrarrepresentació femenina

Acció 2.2 Vetllar  per  la  paritat  entre  homes  i  dones  en  òrgans  de
selecció de personal
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Descripció Promoure la composició paritària de dones i homes en els
tribunals qualificadors i en les comissions de valoració per a
la provisió de llocs de treball

Indicadors Nombre  de  dones  i  homes  en  òrgans  de  selecció  de
personal.

Objectiu Reduir la infrarrepresentació femenina en les categories on
es produeix

Destinataris El públic en general

Responsables Direcció Corporativa d'Organització i Recursos Humans

Calendari Durant tot l'any

Eix Promoure la igualtat en les condicions de treball

Acció 3.1 Garantir  que  els  permisos  de  maternitat  i  lligats  a  la
conciliació de la vida laboral i familiar no perjudiquin en la
promoció interna

Descripció Garantir  que  les  convocatòries  de  promoció  interna  i  de
provisió de llocs de treball, així com la carrera administrativa,
s'inclou en el  còmput dels  mèrits els períodes en què els
empleats han gaudit d'algun permís destinat a la conciliació
de la vida laboral i familiar

Indicadors Nombre de convocatòries de promoció interna i de provisió
de llocs de treball. Persones que han superat els processos
de  selecció  havent  acreditat  el  gaudiment  d'aquests
permisos de conciliació.

Objectiu Promoure la igualtat de gènere en la promoció interna.

Destinataris Personal de la Diputació de Girona

Responsables Direcció Corporativa d'Organització i Recursos Humans

Calendari Durant tot l'any

Eix Promoure la igualtat en les condicions de treball

Acció 3.2 Adopció  del  compromís  de  que  en  la  creació  del  pla  de
carrera,  dels  llocs  de  treball,  de  l'assignació  del  destí,
específic i factors de dedicació, es revisaran segons criteris
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neutres des del punt de vista del gènere

Descripció Adopció del compromís d'utilitzar la perspectiva de gènere,
des del punt de vista de que no continguin biaxos de gènere
els  factors de valoració tinguts en compte en la  valoració
dels complements retributius que s'assignin.

Indicadors Nombre de llocs de treball aprovats per la Relació de Llocs
de Treball. Import dels complements retributius assignats en
relació  amb  la  resta  de  la  Relació  de  Llocs  de  Treball.
Existència  d’un  pla  de  carrera  i  el  seu  procediment
d‘elaboració

Objectiu Reduir la bretxa salarial

Destinataris Personal de la Diputació de Girona

Responsables Direcció Corporativa d'Organització i Recursos Humans

Calendari Durant tot l'any

Eix Promoure  els  drets  de  conciliació  de  la  vida  laboral  i
familiar

Acció 4.1 Foment  de la  flexibilitat,  permisos de treball  i  el  dret  a la
desconnexió digital

Descripció Negociar  amb els representants dels  treballadors i  d'acord
amb el marc legal de la funció pública, mesures de flexibilitat
horària, i la regulació dels permisos de treball (recuperables
o no) que siguin adients

Indicadors Acords negociats col·lectivament que comportin una millora
de  la  regulació  actual.  Tipologia  de  permis  o  mesura  de
conciliació  que  sigui  negociada.  Nombre  de  treballadors  i
treballadores  que  es  podran  acollir  potencialment  a  la
mesura.

Objectiu Millorar l'exercici de la conciliació de la vida laboral y familiar

Destinataris Personal de la Diputació de Girona

Responsables Direcció  Corporativa  d'Organització  i  Recursos  Humans  i
representació del personal

Calendari Durant tot l'any
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Eix Promoure  els  drets  de  conciliació  de  la  vida  laboral  i
familiar

Acció 4.2 Facilitar l'accés a les accions formatives relacionades amb la
feina  al  personal  que  estigui  gaudint  d'algun  permís  o
reducció de jornada per tenir cura de familiars

Descripció Donar prioritat al personal que està gaudint d'alguna mesura
de conciliació de la vida familiar i laboral per escollir l'horari o
la  modalitat  de  formació  organitzada  per  la  Diputació  de
Girona, que haurà de ser en horari de matins.

Indicadors Nombre de personal que gaudeix de mesures de conciliació
familiar i nombre d'accions formatives que realitzen.

Objectiu Millorar l'exercici de la conciliació de la vida laboral y familiar

Destinataris Personal de la Diputació de Girona

Responsables Direcció  Corporativa  d'Organització  i  Recursos  Humans  i
representació del personal

Calendari Durant tot l'any

Eix Promoure la seguretat i salut laboral

Acció 5.1 Facilitar adaptació o canvi de lloc en situacions d'embaràs o
lactància, segons la previsió del Pla de Prevenció de Riscos
Laborals

Descripció Elaborar una fitxa informativa específica dels riscos i mesures
preventives  de  les  treballadores  en  situació  d’embaràs  i/o
lactància. I una fitxa informativa sobre manipulació manual de
càrregues,  especificant  pesos  recomanats  a  manipular  per
homes i dones.

Indicadors Documentació  aportada  al  Pla  de  Prevenció  de  Riscos
Laborals

Objectiu Garantir  la  protecció  de  treballadores  embarassades  o
lactants

Destinataris Treballadores de la Diputació de Girona

Responsables Direcció  Corporativa  d'Organització  i  Recursos  Humans  i
representació del personal

Calendari Durant tot l'any
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Eix Prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe

Acció 6.1 Fomentar  el  coneixement  del  protocol  d'assetjament  de la
Diputació de Girona

Descripció Difondre millor i realitzar formació sobre el funcionament de
protocol d'assetjament de la Diputació.

Indicadors Nombre d'accions de difusió, comunicació i formació sobre el
Protocol

Objectiu Difondre el Protocol d'assetjament sexual

Destinataris Personal de la Diputació de Girona

Responsables Direcció  Corporativa  d'Organització  i  Recursos  Humans  i
representació del personal

Calendari Durant tot l'any

Eix Prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe

Acció 6.2 Fomentar  accions  destinades  a  l'assessorament  preventiu
sobre  agressions  sexistes  en  activitats  culturals,  d'oci  que
hagin estat promogudes o subvencionades per la Diputació
de Girona

Descripció Tenir en compte en les convocatòries de subvencions i  en
l'atorgament  d'ajudes  a  la  organització  d'esdeveniments
d'afluència  del  públic,  especialment  en  ambients  d'oci
nocturn o de tipus esportiu, el foment de punts d'informació,
sensibilització  i  assessorament  sobre  les  agressions
sexistes.

Indicadors Nombre d'accions  promogudes per  la  Diputació  de Girona
per  afavorir  els  punts  d'informació,  sensibilització  i
assessorament sobre agressions sexistes.

Objectiu Fomentar la sensibilització i ajuda a les víctimes d'agressions
sexistes en esdeveniments de gran afluència de públic o en
l'oci nocturn.

Destinataris El públic en general
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Responsables Serveis de la Corporació que promouen subvencions, ajudes,
convenis i qualsevol activitat de cooperació en l'organització
d'esdeveniments socials

Calendari Durant tot l'any

Eix Suport als treballadors/es víctimes de violència de gènere

Acció 7.1 Facilitar  la  mobilitat  de  personal  relacionat  amb  actes  de
violència de gènere

Descripció Facilitar  de  forma  confidencial  la  mobilitat  temporal  del
personal relacionat amb actes violència de gènere dins del
grup Institucional,  o  amb altres ajuntaments,  en termes de
reciprocitat,  garantint  les mateixes retribucions, i  l'adaptació
horària que sigui necessària.

Indicadors Nombre  de  dones  que  s'acullen  a  la  mobilitat.  Nombre
d'ajuntaments i ens locals que s'acullen a la mobilitat.

Objectiu Protegir a les treballadores víctimes de violència de gènere

Destinataris Personal de les administracions locals

Responsables Direcció Corporativa d'Organització i Recursos Humans

Calendari Durant tot l'any

Eix Suport als treballadors/es víctimes de violència de gènere

Acció 7.2 Facilitar  l'accés  al  suport  psicològic  del  personal  que  sigui
víctima de violència de gènere

Descripció Facilitar  de  forma  confidencial  l'accés  i  assessorament
psicològic  del  personal  que  sigui  víctima  de  violència  de
gènere

Indicadors Nombre de persones que s'acullen al servei

Objectiu Protegir al personal víctima de violència de gènere

Destinataris Víctimes de violència de gènere de la Diputació de Girona

Responsables Direcció Corporativa d'Organització i Recursos Humans

Calendari Durant tot l'any
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APLICACIÓ I SEGUIMENT

Un cop aprovat el Pla d'Igualtat, comença a comptar el període de la seva vigència i
cal  desenvolupar les accions previstes,  de forma que es pugui verificar  el  grau de
consecució dels objectius, obtenir informació del procés d'execució de les mesures per
detectar  possibles  obstcles  i  dificultats  en la  implementació  i  adoptar  les  mesures
correctores necessàries.

Els representants dels treballadors poden sol·licitar en tot moment informació sobre el
contingut del Pla, l'execució de les mesures i la consecució dels seus objectius. I els
propis empleats de la Corporació seran informats del contingut  del Pla d'Igualtat,  i
podran participar en la implementació del mateix.

Les fitxes de seguiment de l'aplicació del Pla d'Igualtat podran complir amb aquest
model:

ACCIÓ núm.

Descripció de l'acció:

Data inici i final de l'acció:

Data del seguiment de l'acció:

Persones destinatàries:

Responsables de l'execució de l'acció:

Indicadors de resultat (si escau):

 Nivell d''execució: Pendent/ En execució/ Finalitzada

 Indicar el motiu si la mesura no està iniciada o finalitzada

Indicadors de procés (si escau):

 Adequació dels recursos assignats

 Dificultats trobades en la implementació

 Solucions adoptades

Indicadors d'impacte (si escau):

 Reducció de les desigualtats

 Millores produïdes

 Propostes de futur

Aspectes positius:

Suggeriments de millora:
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Per verificar el compliment de les mesures previstes al Pla d'Igualtat i la consecució
dels objectius marcats cal establir un procediment de seguiment, que constarà dels
següents eixos:

 Designació de l'òrgan de vigilància i control del seguiment del Pla d'Igualtat,
que serà la  Comissió de Seguiment del Pla d'Igualtat de la Diputació de
Girona.

Segueix vigent l’acord de Ple de la Diputació de Girona de 27 de novembre de 2018,
que constitueix la Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat de la Diputació de Girona, i
li assigna les funcions següents: 

a) Consultiva i/o assessora en la implementació del Pla d’Igualtat de la Diputació
de Girona, de forma que serà l’òrgan competent per al desenvolupament de les
diferents fases del Pla d’Igualtat. 

b) Actualitzar la diagnosi de la situació actual, tant qualitativa com quantitativa, en
relació  amb els  diferents  àmbits  d’actuació:  Representativitat  de  les  dones,
l’accés,  la  selecció,  la  promoció  i  el  desenvolupament  professionals,  les
condicions  laborals,  la  conciliació  de  la  vida  personal,  laboral  i  familiar,  la
violència masclista, la prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere,
la  comunicació  inclusiva  i  l’ús  d'un  llenguatge  no  sexista  ni  androcèntric,  i
també l’estratègia i l’organització interna de l’organisme.

c) Actualitzar  el  pla  d’acció  en  què  es  recullin  les  actuacions  positives  i
correctores que s’han d’adoptar des de la Diputació de Girona i ens que en
depenen, per tal de millorar la gestió dels recursos humans en termes d’igualtat
d’oportunitats. 

d) Vetllar perquè es respecti la igualtat d’oportunitats a la institució.

e) Vetllar per a la incorporació de la transversalitat de gènere en la programació i
execució de polítiques, projectes i actuacions promogudes des de les diferents
àrees de la Diputació de Girona. En particular, vetllar perquè en la definició,
disseny, implementació i avaluació de les polítiques públiques de la Diputació
s’integrin la igualtat d’oportunitats de dones i homes com un dels seus objectius
estratègics.  A aquestes  efectes,  tindrà  funcions  de coordinació  de totes  les
unitats que implementin mesures per a la promoció de la igualtat entre dones i
homes. 

f) Realitzar  una  diagnosi  de  la  situació  actual  en  relació  amb  les  diferents
polítiques públiques i posar-les en comú per facilitar la participació i presa de
decisió conjunta. 

g) Fomentar la implementació d’accions i projectes amb perspectiva de gènere en
les diferents unitats de la Diputació de Girona. 

h) Planificar formació específica en matèria de gènere.
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i) Qualsevol  altra  mesura  que  incideixi  en  l’eliminació  dels  desequilibris  i
desigualtats existents entre dones i homes dins la Corporació i en l’àmbit de les
competències de la Diputació de Girona, i que fomentin una cultura d’igualtat. 

La  Comissió  de  Seguiment  del  Pla  d’Igualtat  de  la  Diputació  de  Girona  estarà
integrada, com a membres necessaris, per:

a) El/la  diputat/da  president/a  de  la  Comissió  Informativa  que  inclogui  la
organització  interna,  que  presidirà  les  sessions.  Aquest  càrrec  podrà  ser
delegat  en  el/la  diputat/da  de  Recursos  Humans  o  càrrec  equivalent  que
existeixi en cada moment. 

b) El/la  cap  del  servei  en  matèria  d‘Organització  i  Recursos  Humans,  que
realitzarà la convocatòria i fixarà l’ordre del dia. Aquestes funcions podran ser
delegades en el personal tècnic del servei. 

c) Una  persona  designada  per  la  Junta  de  Personal,  òrgan  de  representació
unitària dels funcionaris de la Diputació de Girona.

d) Una persona designada pel Comitè d’Empresa, òrgan de representació unitària
del personal laboral de la Diputació de Girona. 

e) El/la secretari/ària general de la Corporació, que actuarà com a secretari/ària
de la Comissió, i aixecarà acta de les sessions i vetllarà per la legalitat formal i
material de les actuacions de la Comissió, certificarà les seves actuacions i
garantirà que les regles de constitució i adopció d’acords siguin respectades.
Aquestes funcions podran ser delegades en el personal tècnic de la Secretaria
General. 

Addicionalment, formaran part de la Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat de la
Diputació  de  Girona,  en  qualitat  de  vocals,  amb  veu  i  vot,  els  responsables  dels
serveis, unitats i seccions administratives que conformen l’estructura administrativa de
la Diputació de Girona, i que siguin específicament convocats a les sessions, per tal de
fer efectiva la implementació transversal de la perspectiva d’igualtat de gènere en les
polítiques públiques de la Corporació. 

En  tot  cas,  es  vetllarà  per  la  representació  paritària  de  dones  i  homes  entre  els
membres de la Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat de la Diputació.

També podran assistir a els sessions de la Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat
de  la  Diputació  de  Girona  els  representants  dels  organismes  autònoms,  entitats
empresarials, consorcis i altres ens dependents de la Diputació de Girona, amb veu
però sense vot, quan els assumptes a tractar en l’ordre del dia afectin a les seves
polítiques públiques. 

Excepcionalment,  es  podran  incorporar  a  les  sessions  de  la  Comissió,  com  a
assessors externs, amb veu però sense vot, especialistes en el camp de la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes, especialistes en matèria d’assetjament, assessors
legals  i  altres  experts  que  resultin  necessaris  consultar  per  poder  prendre  les
decisions. 

Les normes de convocatòria  i  funcionament  de la  Comissió  de Seguiment  del  Pla
d’Igualtat són les que s’indiquen a continuació:
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La Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat de la Diputació de Girona adoptarà els
seus acords per majoria simple dels seus membres presents, i en cas d’empat, tindrà
vot diriment el càrrec que presideixi la Comissió. 

Per  a  la  vàlida  constitució  de  la  Comissió,  als  efectes  de realitzar  deliberacions  i
prendre acords, es requerirà l’assistència dels càrrecs de president, de secretari, així
com de la meitat dels vocals que hagin estat convocats. 

Les convocatòries es realitzaran amb una antelació mínima de 3 dies hàbils. També es
podrà constituir vàlidament la Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat com a òrgan
col·legiat per prendre acords sense necessitat de convocatòria prèvia quan així  ho
decideixin tots els seus membres. 

La  convocatòria  de  reunió  serà  tramesa  a  les  persones  convocades  per  mitjans
electrònics,  fent  constar  l’ordre  del  dia  i  la  documentació  necessària  per  a  la
deliberació,  sempre  que  això  sigui  possible.  Excepcionalment,  es  podran  prendre
acords que no estiguin inclosos en l’ordre del dia quan els membres de la Comissió
que hi assisteixin declarin per majoria la urgència de l’assumpte. 

El  secretari/ària  de  la  Comissió  aixecarà  acta  de  cada  sessió  de  la  Comissió  de
Seguiment del Pla d’Igualtat, la qual serà aprovada en la mateixa reunió o en la reunió
següent.  Es  remetrà  còpia  electrònica  de  l’acta  als  membres  de  la  Comissió,  als
efectes de la seva aprovació posterior. 

La Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat de la Diputació de Girona haurà de reunir-
se amb caràcter semestral, com a mínim. 

En tot allò que no hagi estat previst expressament en aquest acord, serà d’aplicació
l’article 15 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic. 

La Direcció Corporativa  d’Organització i Recursos Humans de la Diputació de Girona
és la unitat administrativa responsable d’impulsar i fer el seguiment de les activitats
derivades  de  l’aplicació  del  Pla  d’Igualtat  de  la  Diputació  de  Girona,  d’acord  amb
l’objectiu 15è del Pla d’Ordenació de Recursos Humans aprovat en sessió de Junta de
Govern  de  15  de  novembre  de  2016.  Els  acords  que  prengui  la  Comissió  de
Seguiment  del  Pla  d’Igualtat  seran  vinculants  per  a  tots  els  serveis  i  unitats
administratives de la Diputació de Girona que siguin responsables de la seva execució.
A aquests efectes, les persones responsables dels serveis administratius que puguin
resultar  afectats  pels  acords  previstos  a  l’ordre  del  dia  de  la  convocatòria  seran
oportunament convocats a les sessions en què tingui lloc la deliberació i adopció dels
corresponents acords, com a vocals de l’òrgan col·legiat. 

 Establiment del procediment de recopilació d'informació i documentació relativa
a la implementació i seguiment del Pla d'Igualtat: La Comissió de Seguiment
del Pla d'Igualtat té la facultat de recollir informació necessària sobre el grau
d'assoliment  dels  indicadors  d'execució  per  part  de  qualsevol  servei  o
departament  de  la  Diputació  de  Girona,  i  mantindrà  el  sigil  professional
necessari respecte de la informació que afecti a dades de caràcter personal, tot
i  que la  informació haurà d'estar  anonimitzada sempre que sigui  possible,  i
desagregada per sexes.

 Elaboració d'informes de seguiment periòdics de l'execució del Pla d'Igualtat.
Aquests informes hauran de fer-se almenys a la meitat de la vigència del Pla i
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quan finalitzi la seva vigència. L'informe de seguiment constarà de la següent
informació:

a) Data de l'informe.
b) Període d'anàlisi.
c) Persona responsable de realitzar l'informe.
d) Resultats segons cada eix d'actuació, detallant:
4.1. Fitxes de seguiment de les accions
4.2. Resum del nivell d'execució, compliment de la planificació i consecució d'objectius
e) Informació sobre el procés d'implementació:
5.1. Adequació dels recursos assignats
5.2. Dificultats i resistències trobades en l'execució
5.3. Solucions adoptades, en el seu cas
f) Informació sobre l'impacte:
6.1. Avenços detectats en la consecució dels objectius
6.2. Canvis detectats en la gestió i clima de l'organització
g) Conclusions i propostes.

AVALUACIÓ, REVISIÓ I CALENDARI D‘ACTUACIONS

La funció d'avaluació del Pla d'Igualtat recaurà en la Comissió de Seguiment de Pla
d'Igualtat, descrita en l'apartat anterior.

El Pla d'Igualtat es sotmetrà a una avaluació intermitja, finalitzats els dos primers anys
de durada, i una altra al final de la seva vigència, de cares a negociar el proper Pla
d'Igualtat.

Es podrà fer una revisió del Pla d'Igualtat en qualsevol moment de la seva vigència per
afegir, reorientar, millorar, corregir, intensificar o atenuar alguna mesura, en funció dels
efectes que es puguin anar apreciant per part de la Comissió de Seguiment.

El Pla d'Igualtat també es revisarà si es posa de manifest alguna manca d'adequació
als requisits legals o reglamentaris que siguin d'aplicació en cada moment, o com a
resultat de l'actuació d'algun òrgan d'inspecció laboral. També en cas de d'absorció o
transmissió d'una part significativa de la plantilla de personal caldrà avaluar si el Pla
d'Igualtat ha de ser revisat. Igualment, pot resultar necessari revisar el Pla d'Igualtat en
cas que es modifiqui de forma substancial la composició de la plantilla de personal, o
els seus mètodes de treball, sistema organitzatiu, sistema retributiu, etc. Caldrà revisar
el Pla en tots els supòsits previstos en l’article 9.2 del Reial Decret 901/2020, de 13 de
octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre.  

L’òrgan intern encarrregat de solventar les possibles discrepàncies que puguin sorgir
en l’aplicació,  seguiment,  avaluació o revisió del Pla d’igualtat serà la Comissió de
Seguiment del Pla d’Igualtat. En cas que la discrepància sigui de caràcter jurídic, es
podran sol·licitar informes jurídics no vinculants, ja siguin emesos pel Servei Jurídic o
per  organitzacions  externes  amb  coneixement  específic  sobre  la  matèria,  si  fós
necessari. 

PROCEDIMENT DE MODIFICACIÓ

La modificació del Pla d'Igualtat podrà ser proposada per la Comissió de Seguiment
del Pla d'Igualtat en qualsevol moment de la seva vigència, i es negociarà complint
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amb les regles de representació i  legitimació de les parts  negociadores que s'han
seguit per a la seva aprovació.

PUBLICACIÓ I REGISTRE DEL PLA

Aquest Pla d’Igualtat serpa objecte de registre públic, tal com preveu el Reial Decret
901/2020, de 13 de octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre,
sense perjudici de que es permeti el seu accés al públic en general per qualsevol mitjà
que es consideri pertinent, com el web de la Diputació, o el Portal de Transparència i el
Portal de l’Empleat/da de la Diputació. 

MESURES DE DIFUSIÓ DEL PLA D’IGUALTAT ENTRE EL PERSONAL

Seran acordades per la Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat en la primera sessió
que es  celebri  un cop sigui  aprovat  el  Pla d’Igualtat  i  elevat  al  Ple  per  a la  seva
ratificació. Aquestes mesures poden consistir en organitzar sessions informatives, en
el format que sigui adient, i en l’establiment d’un mecanisme per recollir suggeriments i
aportacions dels empleats en matèria d’igualtat. “

Segon. INCORPORAR el II Pla d’Igualtat de la Diputació de Girona com a annex a
l’Acord-conveni de condicions de treball del personal funcionari i laboral de la Diputació
de Girona, en compliment de l’apartat f) de l’article 15.4 de la Llei catalana 17/2015, de
21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

Tercer.  ORDENAR la  inscripció  del   II  Pla  d’Igualtat  de  la  Diputació  de  Girona  a
l’autoritat laboral competent a Catalunya a efectes del seu registre, dipòsit i publicitat,
d’acord amb el que preveu l’article 11 del Reial Decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel
qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre.”

El  senyor  President,  manifesta  que  passaríem  als  assumptes  de  les  comissions
informatives.  En  aquest  cas,  la  d'Hisenda,  Administració,  Promoció  econòmica  i
Cooperació local, que el primer punt és l'aprovació del Pla d'igualtat de la Diputació de
Girona 2022-2025, i té la paraula la diputada de Recursos Humans, senyora Roser
Estañol.
La diputada delegada de Recursos Humans, senyora Roser Estañol, pren la paraula i
diu: Gràcies, president. Els plans d'igualtat són documents de definició de la política
d'una  organització  que  tenen  per  objectiu  general  assolir  la  igualtat  de  tracte  i
oportunitats entre homes i dones eliminant qualsevol possible discriminació per raó de
sexe.  Hi  ha  una  obligació  legal  d'aprovar  aquests  plans  d'igualtat  de  les
administracions públiques mitjançant una disposició addicional setena del Text refós de
l'Estatut bàsic de l'empleat públic i dos reials decrets. I concretament, el Reial decret
901/2020 de 13 d'octubre, que va entrar en vigor el 14 de gener del 2021, estableix
que els plans d'igualtat vigents el gener del 2021 han d'adaptar-se en un termini màxim
de 12 mesos a la nova regulació previ procés negociador. Hi ha hagut tot un procés de
negociació a la Diputació de Girona del Pla d'igualtat que finalment ha estat subscrit
per  la  Mesa  general  de  negociació  de  matèries  comunes  del  personal  laboral  i
funcionari de la Diputació de Girona en sessió celebrada el dia 22 de desembre del
2021. L'estructura d'aquest pla d'igualtat consta d'una presentació, d'una descripció de
les parts subscriptores d'aquest pla, l'àmbit personal, territorial i temporal del pla, que
afecta exclusivament els seus treballadors funcionaris i laborals, i té una vigència de
quatre  anys,  l'informe  de  diagnòstic  previ  de  la  situació,  que  consta  de  múltiples

29

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



apartats on s'avalua la distribució d'homes i dones per categories, es fa una anàlisi de
les  altes  i  baixes  del  personal,  dels  processos  de  promoció  interna,  de  la  bretxa
salarial, del gaudiment de diversos permisos de conciliació de la vida familiar i laboral,
de la  seva formació,  de la  realització d'hores extraordinàries...  També s'ha fet  una
auditoria  retributiva  i  s'avaluen  els  criteris  de  comunicació  organitzativa  i  de  salut
laboral, entre d'altres. Llavors, hi ha també els objectius i mesures del Pla d'igualtat
que s'estructuren en set eixos i dinou accions. L'eix primer: promoure la cultura de la
igualtat de gènere de la institució. El dos: lluita contra la infrarepresentació femenina.
El tres: promoure la igualtat de les condicions de treball. El quatre: promoure els drets
de la  conciliació de la vida laboral i  familiar.  El  cinc:  promoure la  seguretat  i  salut
laboral. El sis: prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe, i el set: suport a les
treballadores víctimes de la violència de gènere. També hi ha una aplicació i seguiment
d'aquest  pla,  que caldrà  fer  una avaluació  intermèdia  els  dos  anys d'aplicació  del
programa, sempre que ho acordi  la comissió de seguiment,  que es reunirà com a
mínim semestralment,  i  el  pla podrà ser podrà ser revisat  i  modificat.  I  aquest  pla
també serà objecte de registre públic oficial i sobre les mesures de difusió entre els
empleats,  s'acordarà  això  a  la  primera comissió  de  seguiment  que  es  constitueixi
després de la seva aprovació en aquest  ple.  I  com a conclusió,  aquest  segon Pla
d'igualtat  de la  Diputació  2022-2025 ha estat  negociat  amb els  representants dels
treballadors durant  el  2021 amb la finalitat  d'adaptar-lo adequadament a les noves
exigències  de  la  normativa  partint  d'un  estudi  diagnòstic  que  ha  analitzat  dades
recents del 2019 i 2020 i que dóna com a resultat una plantilla molt equilibrada amb un
53,66 % de dones i un 46,34 % d'homes el 2020, i una bretxa salarial el 2020 que es
va situar en un 5 %, data bastant per sota de les mitjanes del sector públic, que és del
8 % aproximadament, i del sector privat, que és de l'entorn del 20 %. Moltes gràcies,
president.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyora Estañol. És que hi havia una veu que
se sentia, ara ja m'imagino que està. No sé si algun grup té alguna cosa a dir.
La diputada senyora Guillaumes, diu: Sí, nosaltres, president.
El senyor President, respon: Ja la veig, la senyora Guillaumes, si no hi ha cap més
paraula... Endavant.
La diputada senyora Marta Guillaumes, manifesta: Gràcies. Bé,  primer de tot,  amb
relació a aquest pla d'igualtat, sí que ens agradaria fer alguns comentaris, una mica
per justificar el nostre posicionament. Suposo que se sent bé. Sí? Perfecte. En tot cas,
en primer lloc, vagi per endavant que fem una valoració positiva, molt positiva, de la
feina feta per la tècnica de recursos humans i els representants sindicals que han fet la
feina amb els mitjans que se'ls ha proporcionat, i  el que volíem compartir era que,
després d'estudiar i analitzar una mica el pla d'igualtat, la sensació general és que s'ha
fet una mica per cobrir l'expedient. Només fent una mica de recerca, una mica per
l'entorn, podem trobar un munt de plans, des de petits ajuntaments, universitats i fins i
tot  empreses  que  realment  tenen  un  nivell  de  profunditat  en  relació  a  objectius  i
mesures, molt més complet. Dit això, compartirem una sèrie d'observacions que hem
fet analitzant el pla d'igualtat. Sí que hem vist que el document, com deia la diputada
Estanyol, ha seguit totes les directrius de la normativa vigent, evidentment. Està fet
d'acord amb una diagnosi  prèvia i  apareixen un seguit  d'accions  per  vetllar  per  la
inclusió i les polítiques de gènere. Però sí que hem vist algunes qüestions que penso
que són importants compartir. Al primer bloc, a nivell general, hi hem trobat a faltar, per
exemple, la normativa internacional i europea. En la majoria de plans que s'han fet els
darrers anys a Catalunya hi apareix sempre la normativa internacional i l'europea en
relació a la igualtat entre homes i dones, i  també habitualment hi apareix un marc
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conceptual  en el  qual s'explica...  Aquí,  en aquest  ens,  en aquesta corporació,  què
s'entén per discriminació, què s'entén per sexe, què s'entén per segregació horitzontal,
per exemple. El segon bloc d'anàlisi, que és una mica més concret, el farem apartat
per apartat. Comentar que, en primer lloc, el segon apartat, parts subscriptores del Pla
d'igualtat,  en  aquest  apartat  lamentem,  per  exemple,  que  no  s'hagi  previst  la
participació de tots els grups polítics, també els de l'oposició, per exemple. Com molt
bé ha explicat la senyora Estanyol, el primer pla d'igualtat es va aprovar ja fa uns anys,
el 2011, en el marc d'un conveni de col·laboració signat el 2008 amb el Departament
de Treball, i es va preveure per un període de quatre anys, de 2011 a 2014. Per tant,
del 2014 a ara, podríem dir que estava caducat. De fet, cal dir, en aquest sentit, que és
arran de les nostres denúncies i una moció que es va presentar el març del 2021, que
es va activar aquesta actualització del Pla. Ho demostra també el fet que, en el Pla de
mandat, per exemple, s'inclouen diverses mesures per avançar en igualtat de gènere,
però  no  l'actualització  del  pla,  com  sí  surt  en  el  cas  del  protocol  d'assetjament.
Després d'algunes modificacions d'aquest pla, just aquest 21 d'abril passat del 2021,
deu anys després, es va reunir aquesta comissió de seguiment del Pla d'igualtat per
iniciar aquests treballs d'actualització i aquesta comissió, després, es va constituir, com
diu  el  text  que  es  presenta  al  Ple,  en  la  comissió  negociadora  per  a  l'aprovació
d'aquest Pla d'igualtat. Al text que es presenta justament s'explicita. Diu: quan sigui
necessari,  es recollirà  assessorament  especialitzat  d'experts  en igualtat  de tracte  i
oportunitats entre dones i homes si així s'acorda a la comissió de seguiment. En el
nostre cas, com a grup polític, ja vam comentar anteriorment que, per a la redacció
d'aquest  segon  pla,  és  el  segon  pla  de  la  Diputació,  consideràvem  important
l'acompanyament i l'ajuda d'experts externs. Elaborar un pla d'igualtat no és gens fàcil,
és complex, i requereix expertesa i alhora, és difícil fer-ho només des de la mirada de
les persones que forçadament hi estan implicades: els treballadors i també els tècnics.
Una mirada exterior, pensem nosaltres que ajuda a revisar aspectes que des de dins
difícilment es poden revisar.  En relació a l'àmbit personal, territorial i  temporal,  que
també apareix en el pla, s'hi exposen els apartats de la diagnosi, però per nosaltres,
els resultats d'aquesta diagnosi ens sembla que haurien d'haver aparegut en el Pla
d'igualtat, i és així com apareixen en la majoria dels plans d'igualtat en els municipis,
per exemple, o fins i tot d'algunes universitats. Pel que fa a l'enquesta, també valorem
aquesta  enquesta  molt  positivament,  l'enquesta  feta  a  la  plantilla,  i  sobretot  la
dedicació  dels  representants  del  personal  per  realitzar-la,  ja  que  han  acabat
aconseguint que un 40 % de la plantilla respongués aquest qüestionari. Per nosaltres,
la diagnosi, que és un element clau, és una mica insuficient. Aquesta diagnosi, que és
el punt de partida de la majoria de plans d'igualtat, ens sembla que queda coix i ja ho
hem  fet  anteriorment,  ho  hem  manifestat,  que  era  imprescindible  l'assessorament
extern i expert per fer-ho, i també ens sembla que calia un espai on el personal es
pogués expressar lliurement i amb garanties de confidencialitat per poder detectar la
percepció des d'una mirada més subjectiva del personal amb relació a la igualtat de
gènere, i  alhora que detectar això, possibles situacions de discriminació [...].  Sobre
l'apartat d'objectius del Pla d'igualtat, que és un altre bloc important, ens sembla que
no s'han aclarit bé els objectius; es defineixen unes grans línies estratègiques, però a
partir d'aquestes calia, ens sembla a nosaltres, definir objectius específics, sobretot a
partir d'allò estret de la diagnosi, i després concretar aquestes accions concretes per
assolir-los. Ens sembla que s'ha anat directament a posar una colla d'accions dins el
pla per a cada acció, i ja està. També creiem que ens falta assenyalar quins són els
recursos  de  personal  i  econòmics  per  a  cada  acció.  Trobem  a  faltar  també  més
concreció en les dates que apareixen en les accions previstes. En la majoria s'observa
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que es posa "durant tot l'any", un genèric molt genèric. Quan es faran? Durant tot l'any.
Així  com una  concreció  de  la  persona  responsable  de  cada  acció.  En  la  majoria
d'objectius  també  hi  apareix  un  genèric  que  fa  referència  a  "se'n  cuidaran  els
departaments, els serveis, etc.". Pel que fa a les mesures, també tenim coses a dir en
diverses mesures. Els indicadors ens sembla que són insuficients i no serveixen per
avaluar l'objectiu de la igualtat de gènere. Això seria, per exemple, en el cas del punt
1.3, 1.4 i el 3.2. Pel que fa a l'1.6, per exemple, que parla dels estudis d'impacte de
gènere, que són documents molt complexos, ens sembla que no n'hi ha prou amb
afegir un paràgraf als plans i altres documents. I ens sembla que cal personal expert
en una qüestió molt específica. A l'eix 6 de prevenció de l'assetjament, ens sembla que
també és insuficient: no es fa cap reflexió ni ens sembla que es mostri voluntat de
canvi de forma de noves eines per prevenir-los ni actuar degudament. En general, ens
semblen unes mesures poc ambicioses per a una institució com la Diputació,  una
corporació amb centenars de treballadors i treballadores, diversos centres de treball,
un pressupost de més de 100 milions d'euros, i que ens sembla a nosaltres que hauria
de ser un referent per a tots els ajuntaments. De fet, sovint el president diu que som
l'ajuntament  d'ajuntaments.  Sobre  l'apartat  d'aplicació  i  seguiment,  també  tenim
observacions per fer. És evident que el pla ha de dotar-se de mecanismes de control i
seguiment per verificar l'eficàcia de les actuacions que es preveuen i fer ajustos si es
produeixen desviacions, i el pla inclou unes fitxes de seguiment de l'aplicació, però al
text hi apareix, el text que es presenta al Ple, un condicional. Són fitxes que estan molt
ben estructurades i apareix un text que diu: es podrien complir amb aquest model. No
vol dir que es facin d'aquesta manera. També al text del Pla d'igualtat que es presenta
al  Ple  hi  apareix  explícitament  que el  compliment  de les mesures previstes  al  Pla
d'igualtat  i  la  consecució  dels  objectius  marcats  cal  establir  un  procediment  de
seguiment que constarà dels següents eixos. I el que diem nosaltres és que els eixos
efectivament estan descrits, però en canvi hi apareix una inconcreció important amb
relació  a  la  temporització  de  les  reunions  de  la  Comissió  de  Seguiment  del  Pla
d'igualtat, que segons el que diu el pla, haurà de reunir-se amb caràcter semestral com
a mínim. És a dir, un cop cada sis mesos, que ens sembla una freqüència molt baixa
tenint en compte que l'avaluació intermèdia d'aquest mateix pla es proposa fer-la cada
dos anys. I ja acabant, acabo amb l'apartat d'avaluació i revisió del calendari. Segons
la proposta que se'ns presenta a Ple, la funció d'aquesta avaluació del Pla d'igualtat
recau  en  la  comissió  de  seguiment.  També  trobem inconcreció  en  la  metodologia
proposada per portar a terme aquesta avaluació. Explícitament diu que es podrà fer
una revisió del pla en qualsevol moment de la seva vigència en funció dels efectes i en
funció dels efectes que es puguin anar apreciant per part de la comissió de seguiment.
Però la pregunta que ens fem és: però com es vehicula això? Quina és la metodologia
exactament que es farà servir? I també volem destacar que tampoc es preveu cap
paper dels grups polítics a l'oposició. Pensem que hi ha qüestions imprescindibles en
relació també amb la difusió d'aquest Pla d'igualtat que la senyora Estanyol també ja
ho ha comentat, em sembla, si no ho recordo malament, com ara que estigui penjat a
la  pàgina  web  de  la  Diputació,  i  posar  també  a  disposició  de  tota  la  plantilla  el
document a través de la intranet. També trobem a faltar concreció en el mecanisme
per  a  recollir  suggeriments  i  aportacions  de la  plantilla,  no  s'explicita.  Ja  acabant,
destacar això, que un dels aspectes que ens sembla més importants i que no apareix
cap esment, és si es comprometrà, si hi ha un compromís de la Corporació, de l'equip
de govern, per portar a terme un compromís pressupostari, estic parlant, per portar a
terme les  accions  del  Pla.  Tampoc es  defineixen  clarament  els  responsables.  Ens
sembla que caldria una calendarització més clara de les actuacions i no dir un genèric
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"durant  l'any",  i  associar-hi  un pressupost.  És per  tot  això,  aquests  motius,  que el
nostre posicionament serà el d'una abstenció. Gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Senyora Estañol.
La diputada de Recursos Humans, senyora Roser Estañol, respon: Gràcies, president.
Jo només voldria dir-li a la senyora Guillaumes... Agrair totes aquestes aportacions que
fa:  les  recollirem,  les  traslladaré  a  la  tècnica  de Recursos humans  i  a  tot  l'equip.
L'única  cosa  que  m'hauria  agradat,  senyora  Guillaumes,  és  que,  quan  a  mitjans
d'octubre ens vam reunir i els vam presentar, a tots els grups polítics que van voler
assistir,  l'informe diagnòstic, i  els vam demanar que podien fer les aportacions que
consideressin i els vam voler fer partícips, doncs ningú no ens hagi dit res fins a dia
d'avui,  però en tot  cas,  recollir  totes aquestes aportacions,  les traslladaré a l'equip
directiu de Recursos humans i als tècnics, i ja els mantindré informats. Moltes gràcies.
El senyor President, pren la paraula i manifesta: Moltes gràcies. Evidentment, és així,
és a dir, el document que portem és un document que ha estat fruit del consens amb
els treballadors, com s'ha dit, i també amb l'equip que l'ha redactat i Recursos humans,
i els ho vull agrair a tots. En tot cas, jo crec que hi ha hagut la participació que cada
grup polític ha cregut oportú de fer. En tot cas, també hauria estat bé, per recollir-les
precisament, que això s'hagués fet arribar en temps i forma per tal d'incorporar allò
que havíem dit, perquè el que no podem començar dient és que els tècnics ho han fet
molt bé i després els desgranen tot de coses que no s'han fet tan bé o que sembla que
no s'han fet tan bé. En tot cas els tècnics, han fet allò que han considerat més adient
en aquest tema. Jo crec que avui vostè ha fet una sèrie de consideracions que ben
fetes estan, que ens hauria agradat, com deia la diputada, que ens les haguessin fet
arribar  abans  a  fi  i  efecte  de  poder  fer  alguna  incorporació,  si  és  que  s'hagués
escaigut.  En  tot  cas,  en  no  ser-hi,  no  s'ha  pogut  fer  aquesta  incorporació,  però
evidentment  queda  constància  del  que  vostè  ha  dit  als  efectes  oportuns  de
posterioritat, si s'escau. Moltíssimes gràcies. Entenc que no hi ha cap més paraula i,
per tant,  hi hauria una abstenció i  la resta de vots a favor.  Ho dic bé? Sí? Senyor
secretari, els vots a favor serien, jo crec, vint-i-cinc, perquè el que no assisteix és el
senyor Piferrer, en aquest sentit. Molt bé. D'acord. Moltes gràcies

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. 

6. Aprovació  inicial  de  les  bases  reguladores  de  les  subvencions  per  a
projectes  de  gestió  de  documents  i  arxius  dels  ajuntaments  de  les
comarques gironines 2022 - Servei d'Arxius i Gestió de Documents

Atès que la  Diputació  de Girona,  en l’exercici  de  les  seves  competències  pròpies
definides a l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  Reguladora de les Bases del
Règim Local,  d'assistència i  cooperació jurídica,  econòmica i  tècnica als municipis,
especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió.

Atès el què disposa l’article 31.4 de la Llei 10/2001 d’arxius i documents on es diu que
correspon, entre d’altres, a les diputacions provincials prestar assistència als municipis
i cooperar-hi per tal que els arxius municipals compleixin els requeriments exigits per a
la integració al Sistema d’Arxius de Catalunya.
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Atès que l’article 7è de la mateixa Llei d’arxius i  gestió de documents, estableix la
responsabilitat dels titulars de documents públics i un dels requeriments que disposa el
Sistema d’Arxius de Catalunya és que: “totes les administracions i entitats titulars de
documents públics disposi d’un únic sistema de gestió documental que garanteixi el
tractament correcte en les fases activa, semiactiva i inactiva i que permeti complir les
obligacions de transparència.”; i no tots els municipis tenen ni els mateixos recursos ni
l’accés en les mateixes condicions. 

Atès, que la Llei 10/2001, determina que estan obligats a tenir arxiu els ajuntaments
amb més de 10.000 habitants, els consells comarcals i les diputacions, així com tots
els  ajuntaments  i  administracions  locals  que  puguin  crear-lo  i  gestionar-lo  si
compleixen els requisits fixats per la Llei.

Ateses  les  necessitats  i  les  mancances  detectades  en  molts  ajuntaments  de  les
comarques gironines en el tractament, instal·lació i recuperació dels documents i el
compliment de dites disposicions, especialment en el cas dels ajuntaments de menys
de 10.000 habitants, l’any 2019, la Diputació de Girona, a través del Servei d’Arxius i
Gestió de Documents, va iniciar una línia de subvencions “per al foment de projectes
de millora de la gestió de documents i arxius dels ajuntaments i entitats municipals
descentralitzades  de  les  comarques  gironines”.  Es  tractava  de  col·laborar
econòmicament  amb  els  ajuntaments  per  assolir  una  correcta  organització  i
conservació de la documentació municipal i garantir-ne la recuperació i accés tant al
propi  ajuntament  com  als  ciutadans.  La  convocatòria  d’aquestes  subvencions,  de
convocatòria pública i en règim de concurrència competitiva, va suscitar força interès
entre els ajuntaments de les comarques gironines que varen demanar subvencions per
un import total que doblava la quantitat consignada en el pressupost.

Atès que tot i les dificultats de tramitació derivades de les circumstàncies provocades
per la crisi de la Covid 19, la campanya de l’any 2020, amb un pressupost ampliat que
va permetre donar una resposta més àmplia a les necessitats detectades en la primera
campanya, va gaudir d’una molt bona rebuda entre els municipis gironins.

Atesa la  necessitat  i  les  mancances de recursos  tècnics,  humans i  econòmics  en
relació al tractament, instal·lació i recuperació de la documentació manifestades per
molts ajuntaments i amb l’objectiu de seguir promovent bones pràctiques en la gestió
documental i l’organització dels arxius de les comarques gironines, l’any 2021 el Servei
d’Arxius i Gestió de Documents, ha tornat a convocar aquesta línia de subvencions,
amb un crèdit assignat de 99.500 €, que ha resultat insuficient i ha deixat sol·licituds
per cobrir i projectes per finalitzar.

En el termini establert, es varen presentar 64 sol·licituds, de les quals es van concedir
59 subvencions. La relació entre el nombre de subvencions i la reduïda assignació
pressupostària, va provocar que cada municipi rebés només el 36.5 % de la quantitat
sol·licitada,  fet  que  ha  dificultat  la  realització  de  molts  d’aquests  projectes  i  la
possibilitat de justificació, total o parcial, de les despeses d’execució. De fet, un cop
comunicada la resolució als ajuntaments, cinc hi varen renunciar. I és molt probable,
que un, cop finalitzat el període de justificació, es produeixin noves renúncies. 
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Atesos aquests resultats, i l’interès sostingut dels municipis, el Servei d’Arxius i Gestió
de Documents torna a convocar enguany les subvencions per a projectes de gestió de
documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines 2022, amb algunes
modificacions a les bases reguladores que si bé poden provocar una disminució en el
nombre  de  subvencions  atorgades,  també  han  de  permetre  ampliar  la  quantia
d’aquestes i facilitar, així, l’execució dels projectes.

D’acord  amb  els  antecedents  exposats,  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda,
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i
proposa al Ple que adopti l’acord següent: 

PRIMER. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de les subvencions
per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques
gironines, per a l’any 2022, que es transcriuen literalment a continuació:

“Bases  reguladores  de  les  subvencions  de  la  Diputació  de  Girona  per  a
projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques
gironines 2022
1. Definició de l’objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la
concessió de subvencions de l’Àrea d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i
Cooperació Local, Servei d’Arxius i Gestió de Documents de la Diputació de Girona,
per al  finançament de projectes de millora de la gestió de documents i  arxius dels
ajuntaments de les comarques gironines, de les entitats municipals descentralitzades
(EMD) i d’arxius eclesiàstics que incideixin en les línies estratègiques següents: 

1. Projectes de gestió de documents i arxius municipals
2. Treballs especialitzats en restauració, conservació i digitalització
3. Projectes de recuperació de fons documentals de persones o entitat del món

de l’esport del municipi.
Els projectes que no s’ajustin a cap d’aquestes línies estratègiques quedaran exclosos
de la convocatòria
2. Procediment de concessió 
El  procediment  de  concessió  d’aquestes  subvencions  és  el  de  concurrència
competitiva i convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en
el període fixat en la convocatòria, que ha d’aprovar la Junta de Govern, i s’establirà
una  prelació  d’acord  amb  els  criteris  de  valoració  establerts  en  aquestes  bases.
L’extracte de la convocatòria de les subvencions regulades en aquestes bases, tal i
com està  previst  a  l’article  17.3 b de la  Llei  38/2003,  general  de subvencions,  es
publicarà en el  BOPG. Les subvencions que s’atorguin  tenen caràcter  finalista,  no
generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden
al·legar com a precedent.
3. Despeses subvencionables i període d’execució
Es considera despesa subvencionable la que, de manera inequívoca, respongui a la
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es faci en el
termini i en les condicions que determinen aquestes bases i la posterior convocatòria.
El cost dels béns o serveis subvencionats en cap cas pot superar el  seu valor  de
mercat.
Són despeses subvencionables les despeses de personal (capítol I del pressupost) i
les despeses municipals en béns corrents i de serveis (capítol II del pressupost) que,
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de  manera  indubtable,  responguin  a  l’objecte  i  a  la  finalitat  d’aquestes  bases  i
s’executin en el període establert a la convocatòria, sense possibilitat de pròrroga.
Es considera despesa efectuada la que s’hagi produït durant el termini previst, encara
que  no  hagi  estat  efectivament  pagada  abans  de  l’acabament  del  període  de
justificació.
Es consideren despeses no subvencionables:
a) Les inversions o adquisicions de material, equips o béns de naturalesa inventariable
b)  Les despeses de manutenció.
c)  Les despeses protocol·làries o de representació.
d)  Les  adaptacions,  reparacions  i  millores  de  l’espai  funcional.  No  es  consideren
subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin el caràcter de
despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part dels ajuntaments o EMD
sol·licitants de la subvenció.
4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots
els  ajuntaments de les  comarques gironines i  entitats  municipals  descentralitzades
inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona que compleixin els requisits i les
condicions generals que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. L’import de les subvencions a
distribuir  entre  els  sol·licitants  no  podrà  superar  l’import  del  crèdit  assignat  a  la
convocatòria  i,  si  s’escau,  les  ampliacions  que  s’acordin.  Les  condicions  de  les
ampliacions es determinaran de manera específica a la convocatòria.
La  quantia  de  cada  subvenció  dependrà  de  la  valorització  que  es  realitzi.  Cada
sol·licitud  s’avaluarà  d’acord  amb  els  criteris  establerts  a  la  base  7a  i,  atesa  la
puntuació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta
en  la  convocatòria,  es  prorratejarà  entre  els  beneficiaris  l’import  d’aquesta  i  es
determinaran  les  subvencions  individuals  així  com el  percentatge  que  representen
sobre el pressupost de l’activitat o projecte.
L’import de la subvenció concedida no podrà ser superior a 15.000 € ni inferior a 300 €.
Les sol·licituds que obtinguin una quantitat inferior a 300 € quedaran excloses i l’import
del crèdit assignat a la convocatòria es redistribuirà entre la resta de les sol·licituds.
6. Criteris de gradació dels possibles incompliments
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si
escau,  s’efectuïn,  la  Diputació  de  Girona  pot  reduir  la  subvenció  en  els  casos
següents: 
a)  Quan  no  s’acreditin  els  elements  que  s’han  tingut  en  compte  en la  concessió,
especialment el de l’import de la despesa subvencionable.
b) En cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a justificar
en la resolució de concessió, la subvenció es redueix de manera que es mantingui el
mateix percentatge de subvenció sobre la quantitat fixada com a despesa a justificar.
Si  el  cost  de  l’actuació  resulta  finalment  superior  al  previst  en  la  sol·licitud,  la
subvenció es manté en la quantia atorgada inicialment.
c)  Es  redueix  l’import  de  la  subvenció  quan  els  ingressos  obtinguts,  en  el  sentit
exposat a la base 14, superin la despesa efectiva.
7. Criteris de valoració 
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És condició obligatòria que el projecte o actuació a realitzar estigui elaborat i dirigit per 
un tècnic/a superior en arxius i gestió de documents o un tècnic/a en conservació - 
restauració en funció de la línea estratégica triada.
En el cas que l’ajuntament o EMD no disposi d’aquest personal especialitzat i, d’acord
amb l’article 8 de la llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents, quan
s’encarreguin aquests projectes a una empresa externa els projectes que es presentin
amb la sol·licitud de subvenció hauran de comptar amb la supervisió i  vistiplau de
l’Arxiver municipal (tècnic superior) o de l’Arxiver comarcal corresponent o en el seu
defecte  d’un  arxiver  de la  Diputació  de Girona.  Les  sol·licituds  que no  compleixin
aquesta condició quedaran excloses.
Els  criteris  de  valoració  que  serviran  per  valorar  les  sol·licituds  presentades  i  les
puntuacions màximes que s’atorgaran són els següents: 
7.1 Sobre els projectes de gestió de documents i arxius municipals
PROJECTE – Es valorarà amb un màxim de 3 punts cadascun dels següents criteris: 

 Concreció del projecte i temporització del projecte (descripció detallada)
 Qualitat de la proposta i coherència en el seu desenvolupament
 Continuació o fase d’un projecte anterior 
 Disponibilitat de sistemes de control, seguiment i avaluació final del projecte 
 La seva implementació permetrà introduir noves millores en el futur 

TRACTAMENT –  Es valorarà  amb un màxim de 3  punts cadascun dels  següents
criteris: 

 Grau de rellevància del fons o de la sèrie documental que es tractarà
 El grau d'adequació als requisits que estableixen els estàndards nacionals i

internacionals en descripció documental. Concretament ,es valorarà l’ús de les
eines  i  instruments  proposades  per  la  Generalitat  de  Catalunya:  Model  de
quadre  de  classificació  municipal  (QdCM),  NODAC,  quadre  de  eines  de
descripció  arxius comarcals  per  facilitar  la  incorporació de la  informació  als
sistemes d’accés on line, etc.

 Instal·lació  de  la  documentació  en  capses  i/o  camises  homologades  de
conservació permanent

 Permetrà la difusió del fons
EQUIP TÈCNIC I  HUMÀ –  Es valorarà amb un màxim de 3 punts cadascun dels
següents criteris: 

 Formació especialitzada del personal tècnic que hi participa
 Experiència en treballs anteriors en el mateix àmbit 

PRESSUPOST –  Es valorarà  amb un màxim de 3  punts  cadascun  dels  següents
criteris: 

 Viabilitat,  sostenibilitat  i  adequació  del  pressupost  als  objectius  del  projecte
presentat

 Adequació  del  pressupost  als  recursos  necessaris  per  a  la  realització  del
projecte

 Grau de finançament propi previst
 Grau de finançament extern al marge d’aquest ajut

7.2. Treballs especialitzats en restauració, conservació i digitalització
7.2.1 Projecte de Restauració
PROJECTE – Es valorarà amb un màxim de 3 punts cadascun dels següents criteris: 

 Concreció i temporització del projecte. Ha d’incloure la descripció detallada de
la documentació a tractar i de les actuacions a realitzar per a cada cas.

 Qualitat de la proposta i coherència en el seu desenvolupament
 Continuació o fase d’un projecte anterior
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 Disponibilitat de sistemes de control, seguiment i avaluació final del projecte
TRACTAMENT –  Es valorarà  amb un màxim de 3  punts cadascun dels  següents
criteris: 

 Grau de rellevància del fons o de la sèrie documental que es tractarà
 Grau de seguiment dels criteris de reversibilitat,  d’estabilitat  de materials,  el

principi de mínima intervenció, de llegibilitat i de fidelitat de l’original 
 S’inclouran sistemes de protecció individuals de la documentació restaurada 

EQUIP TÈCNIC I  HUMÀ –  Es valorarà amb un màxim de 3 punts cadascun dels
següents criteris: 

a) Formació especialitzada del personal tècnic que hi participi
b) Experiència en treballs anteriors en el mateix àmbit (solvència contrastada)
c) Compten amb la infraestructura necessària
d) Acrediten una assegurança de responsabilitat civil i una de béns en custòdia,

amb l’especificitat en obres d’art
PRESSUPOST –  Es valorarà  amb un màxim de 3  punts  cadascun  dels  següents
criteris:

a) Viabilitat,  sostenibilitat  i  adequació  del  pressupost  als  objectius  del  projecte
presentat

b) Adequació  del  pressupost  als  recursos  necessaris  per  a  la  realització  del
projecte

c) Grau de finançament propi previst 
d) Grau de finançament extern al marge d’aquest ajut

7.2.2 Projecte de digitalització
PROJECTE – Es valorarà amb un màxim de 3 punts cadascun dels següents criteris: 

a) Concreció del projecte (descripció detallada) Temporització
b) Qualitat de la proposta i coherència en el seu desenvolupament
c) Continuació o fase d’un projecte anterior
d) Disponibilitat de sistemes de control, seguiment i avaluació final del projecte
e) Interès de les accions proposades per la seva innovació i singularitat
f) La seva implementació permetrà introduir noves millores en el futur 

TRACTAMENT –  Es valorarà  amb un màxim de 3  punts cadascun dels  següents
criteris: 

a) Grau de rellevància del fons o de la sèrie documental que es tractarà
b) El grau d'adequació als requisits que estableixen els estàndards nacionals i

internacionals
c) Permetrà la difusió del fons

EQUIP TÈCNIC I  HUMÀ –  Es valorarà amb un màxim de 3 punts cadascun dels
següents criteris: 

a) Formació especialitzada del personal tècnic que hi participi
b) Experiència en treballs anteriors en el mateix àmbit 

PRESSUPOST –  Es valorarà  amb un màxim de 3  punts  cadascun  dels  següents
criteris:

- Viabilitat,  sostenibilitat  i  adequació  del  pressupost  als  objectius  del  projecte
presentat

- Adequació  del  pressupost  als  recursos  necessaris  per  a  la  realització  del
projecte

- Grau de finançament propi previst 
- Grau de finançament extern al marge d’aquest ajut

Això permet una valoració màxima de 45 punts per sol·licitud. Les sol·licituds que no
obtinguin una puntuació mínima de 30 punts, seran desestimades.
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Si el resultat obtingut supera els 30 punts, s’hi sumaran els següents punts en funció
del tram de població del municipi:

- 20 punts,  quan els  projectes  o actuacions incideixin sobre  la  documentació
municipal de municipis de menys de 10.000 habitants.

- 10 punts,  quan els  projectes  o actuacions incideixin sobre  la  documentació
municipal de municipis d’entre 10.001 habitants a 20.000 habitants

- 5  punts,  quan  els  projectes  o  actuacions  incideixin  sobre  la  documentació
municipal de municipis de més de 20.001 habitants

De manera que, cada sol·licitud podrà rebre una puntuació màxima de 65 punts.
En els cas dels  projectes presentats per ajuntaments sobre fons esportius del  seu
territori municipal (entitats esportives, persones, etc.) que no arribin als 65 punts se’ls
afegirà fins a 10 punts més, sense superar el màxim establert de 65 per projecte.
Segons la regla general establerta en els articles 55 i 63 del Reglament de la Llei
general de subvencions (RLGS) un cop feta la valoració, les sol·licituds s’ordenaran
segons els punts i, un cop ordenades, es farà el repartiment fins a que s’acabi el crèdit
destinat a la convocatòria.
8. Procediment de presentació de les sol·licituds
Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per cada ens subvencionable, dins
del  termini  que  estableixi  la  convocatòria  corresponent.  La  sol·licitud  ha  d’estar
signada per l’alcalde/essa, en el cas dels ajuntaments, i pel president/a, en el cas de
les  entitats  municipals  descentralitzades,  mitjançant  signatura  electrònica,  amb  un
certificat  vàlid,  emès  per  una  entitat  certificadora  reconeguda  pel  Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya.
Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica a través de la plataforma EACAT
en el termini que s’estableixi a la convocatòria. La presentació de les sol·licituds s’ha
de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona, a
l’apartat corresponent de les subvencions per a projectes de gestió de documents i
arxius dels ajuntaments de les comarques gironines 2021 adjuntant-hi els documents
que es demanen:
- Projecte detallat  de l’actuació arxivística,  de gestió documental,  de restauració,  o
digitalització  subvencionable  a  dur  a  terme.  Els  objectius  del  projecte  han  de  ser
concrets i  mesurables:  descripció dels antecedents,  situació de partida,  nombre de
dipòsits  a  tractar,  determinació  fons,  dates  extremes,  volum,  metratge  lineal,
actuacions a realitzar, estat de la documentació, nombre de documents a digitalitzar o
a restaurar, inventaris, catàlegs, etc. També s’haurà de consignar el personal i mitjans
necessaris per dur a terme el projecte així com el calendari de realització dels treballs.
Documentació escrita i gràfica dels treballs a realitzar.
 - Pressupost detallat de l’actuació.
- La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB
com a màxim.
Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies, poden
formar un únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors d’arxius o fitxers, ja
siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus Zip o RAR.
Els  defectes  de  la  sol·licitud  s’han  d’esmenar,  després  del  requeriment  i  amb
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació. Si
transcorregut aquest termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la
persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució
prèvia, d’acord amb els termes previstos a la legislació de procediment administratiu, i
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. La inexactitud, falsedat o omissió
de  caràcter  essencial  en  qualsevol  dada  o  document  que  acompanyi  la  sol·licitud
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deixen  sense  efecte  aquest  tràmit  des  del  moment  en  què  es  coneguin,  prèvia
audiència de la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la NO admissió
de la sol·licitud. També poden ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen
amb posterioritat a la concessió.
9. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
La  instrucció  i  l’ordenació  de  l’expedient  per  atorgar  les  subvencions  previstes  en
aquestes bases corresponen al Servei d’Arxius i Gestió de Documents de la Diputació
de Girona. Les actuacions d’instrucció comprenen:
- La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de beneficiari
establerts en aquestes bases.
-  L’avaluació  de  les  sol·licituds,  efectuada  d’acord  amb  els  criteris  establerts  en
aquestes bases.
-  La  petició  dels  informes,  la  informació  o  l’assessorament  que  es  considerin
necessaris, en cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la
proposta. 
Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un informe
en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada.
El Servei d’Arxius i Gestió de Documents en vista de l’expedient i de l’informe de la
Comissió Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada degudament,
la  qual  ha  d’expressar  la  llista  de  beneficiaris  proposats  per  a  l’atorgament  de  la
subvenció i la quantia d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb
indicació de la causa de l’exclusió. 
La  Comissió  Avaluadora  d’aquestes  subvencions  estarà  integrada  pels  membres
següents:
Presidència: 
-  El  diputat  delegat  de  l’Àrea  d’Hisenda,  Administració,  Promoció  econòmica  i
Cooperació local 
Vocals:
- La cap del Servei d’Arxius i Gestió de Documents.
- Un/a tècnic/a del Servei d’Arxius i Gestió de Documents.
Els  grups polítics  de la  Diputació de Girona podran designar  un representant  a  la
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot.
10. Procediment de resolució i notificació
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern la qual
resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes, l’atorgament de les subvencions.
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el termini
màxim de sis mesos, a comptar de l’acabament del període de presentació de les
sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució,
els sol·licitants han d’entendre desestimades les sol·licituds per silenci administratiu.
La resolució s’ha de notificar a tots els beneficiaris i també als peticionaris la sol·licitud
dels quals s’hagi desestimat.
11. Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la notificació de la resolució el  beneficiari no manifesta el contrari,
s’entén  acceptada  la  subvenció,  així  com  les  condicions  generals  i  específiques
fixades que hi siguin aplicables.
12. Justificació
Els beneficiaris hauran de presentar la justificació per via telemàtica, a través de la
plataforma  EACAT,  mitjançant  el  model  de  compte  justificatiu  normalitzat  de  la
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Diputació http://www.ddgi.cat/web/nivell/405/s-0/documentacio degudament emplenat i
signat, al qual hauran d’adjuntar la documentació següent:
-  Memòria  de  l’actuació  realitzada.  Que  justifiqui  el  compliment  de  les  condicions
exigides. Descripció, abast i contingut de l’actuació. Metodologia emprada. Inventari de
la documentació tractada. Documentar, si s’escau, amb fotografies el procés d’actuació
des d’abans d’iniciar-lo fins l’acabament.
- Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies, poden
formar un únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors d’arxius o fitxers, ja
siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus Zip o RAR. 
El  termini  per  a  justificar  la  subvenció  es  determinarà  a  la  convocatòria  i  serà
improrrogable. 
A l’efecte  de  la  justificació  es  podran  presentar  totes  les  despeses  imputables  a
l’actuació  subvencionada  que,  conforme  a  dret,  s’hagin  produït  abans  d’acabar  el
període d’execució i facturació de la base 3, amb independència de que s’hagin abonat
o no als creditors corresponents. Si un cop finalitzat el termini no s’ha presentat la
documentació justificativa, es requerirà el beneficiari perquè la presenti en un termini
màxim de 15 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació formal, i se l’advertirà
que en cas que no ho faci s’iniciarà l’expedient de revocació.
13. Pagament
El  pagament  de  la  subvenció  es  tramitarà  previ  informe  favorable  de  la  persona
responsable del Servei d’Arxius i  Gestió de Documents,  un cop s’hagi presentat  el
compte justificatiu o els estats comptables. No s’acceptaran sol·licituds de bestretes. El
pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària.
14. Compatibilitat de subvencions
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus
d’ajuda,  sempre  que  la  suma  de  tots  els  ingressos  vinculats  a  la  despesa
subvencionada,  siguin  subvencions,  taxes,  preus  públics  o  altres  ingressos,  no
sobrepassi el cost total de l’actuació o servei subvencionat.
15. Subcontractació
Es  permet  que  les  entitats  beneficiàries  subcontractin  les  actuacions  objecte  de
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de
l’entitat respectiva.
16. Modificació de les subvencions
No s’admeten canvis de destinació de les subvencions atorgades,  però s’admetran
modificacions  no  substancials  dels  elements  que  s’han  tingut  en  compte  en  la
concessió  No  s’admeten  canvis  en  els  terminis  d’execució  ni  en  els  terminis  de
justificació.
17. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest
cas, el  beneficiari  tindrà l’obligació de retornar l’import rebut i  de pagar l’interès de
demora corresponent, d’acord amb els supòsits següents: a) Els que recull l’article 37
de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de  subvencions.  b)  En  cas
d’incompliment  d’altres  obligacions  que  s’estableixen  en  aquestes  bases.  c)  Altres
supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El  Servei  d’Arxius  i  Gestió  de  Documents  tramitarà,  si  escau,  els  expedients
d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de
Govern de la Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents.
18. Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els  beneficiaris  no  podran  concertar  l’execució  total  o  parcial  de  les  activitats
subvencionades  amb persones  o  entitats  amb qui  estiguin  vinculats,  llevat  que  la
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contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització
de l’òrgan de la Diputació de Girona que concedeix la subvenció.
Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que preveu l’article
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
19. Protecció de dades
Les  dades  personals  que  els  sol·licitants  de  la  subvenció  comuniquin  durant  el
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran
tractades per la Diputació de Girona com a responsable del tractament en el sentit de
l’article 4.7 del Reglament general de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679
del  Parlament  Europeu  i  del  Consell,  de  27  d’abril  de  2016),  amb  la  finalitat  de
gestionar la convocatòria i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes
per  llei.  La  legitimació  del  tractament  es  fonamenta  en  el  compliment  de  missió
d’interès públic (art. 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1 c). En cas que
la tramitació de la  sol·licitud  impliqui  comunicació de dades d’altres persones a la
Diputació de Girona, les persones sol·licitants han d’informar les persones afectades
d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament general de
protecció de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitud de
limitació del tractament i oposició), l’interessat es pot adreçar en qualsevol moment a
la  Diputació  de  Girona.  La  informació  detallada  del  tractament,  incloent  les  vies
d’exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a la seu electrònica
de la Diputació de Girona.
20. Verificació i control
Els comptes justificatius que compleixin els  requisits establerts  per  la  Diputació de
Girona s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció
concedida.  No  obstant  això,  els  beneficiaris  estan  obligats  a  sotmetre’s  a  les
actuacions de comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol
altra actuació de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de
control  competents,  tant  nacionals  com  comunitaris,  així  com  a  aportar  tota  la
informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors
21. Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions objecte d’aquesta línia
de subvencions. A l’efecte d’acreditar el compliment de l’obligació de difusió i publicitat
cal  adjuntar  a  la  tramesa  del  compte  justificatiu  l’acreditació  de  la  difusió  de  la
subvenció mitjançant la seva publicació a la pàgina web municipal, al tauler d’anuncis
municipal o en algun altre mitjà de comunicació local o general.
22. Altres obligacions del beneficiaris
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que
fonamenta  la  concessió  de  les  subvencions  en  els  terminis  establerts  a  aquestes
bases que no poden ser modificats.
b)  Justificar  el  compliment  dels  requisits  i  les condicions,  i  també la realització de
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la
subvenció en els terminis establerts en aquestes bases que no poden ser modificats.
c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la justificació
de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i  ingressos o recursos
que financin les activitats subvencionades.
d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en
la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari.
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e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
g) Aportar un certificat del secretari o la secretària que acrediti que la contractació s’ha
realitzat d’acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del  sector  públic,  i  la  resta  de  normativa  vigent  en  matèria  de  contractació
administrativa.
23. Principis ètics i de conducta
Els  beneficiaris  d’ajuts  públics  han  d’adoptar  una  conducta  èticament  exemplar,
abstenir-se de realitzar,  fomentar,  proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta  i  posar  en  coneixement  dels  òrgans  competents  qualsevol  manifestació
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment.
Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis
d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. Amb caràcter general, els beneficiaris
d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut públic.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de
subvencions o ajuts, o en els processos derivats d’aquestes convocatòries.
En  particular,  els  beneficiaris  de  subvencions  o  ajuts  públics  assumeixen  les
obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de conflicte
d’interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirecta, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l’adjudicació de la subvenció o ajut.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials,
ni  per  a  ells  mateixos  ni  per  a  terceres  persones,  amb la  voluntat  d’incidir  en  un
procediment d’adjudicació de subvenció o ajut.
d)  Col·laborar  amb l’òrgan competent  en les  actuacions  que aquest  realitzi  per  al
seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de
la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a les
finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
e) Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de transparència
imposa  als  adjudicataris  en  relació  amb  l’administració  o  les  administracions  de
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els
pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l’apartat quart
de l’article 3 de la Llei de transparència. En cas d’incompliment dels principis ètics i
regles de conducta seran d’aplicació el règim sancionador que recull la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, i les sancions que estableix l’article 84 pel que fa a beneficiaris
d’ajuts públics, sens perjudici d’altres possibles conseqüències previstes a la legislació
vigent en matèria de subvencions.
24. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és: a) La Llei 7/1985, de
2  d’abril,  reguladora  de  les  bases  del  règim  local.  b)  La  Llei  38/2003,  de  17  de
novembre, general de subvencions. c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual  s’aprova  el  Reglament  de  la  Llei  general  de  subvencions.  d)  El  Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
e)  L’Ordenança  general  de  subvencions  de  la  Diputació  de  Girona.  f)  Les  Bases
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d’execució  del  pressupost  de la  Diputació  de Girona.  g)  Qualsevol  altra  disposició
normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.
25. Interpretació
La  facultat  d’interpretació  i  aplicació  d’aquestes  bases  recau  exclusivament  en  la
Diputació de Girona,  i  correspon a la Presidència d’aquest  ens la  resolució de les
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels
actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes
bases.
26. Vigència
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi la
modificació o derogació.
Disposició addicional primera
De  conformitat  amb  l’article  124.2  del  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual
s’aprova  el  Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals,  les  bases  es
sotmetran a informació pública per un termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci al
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis electrònic (e-Tauler) de la corporació
i,  per  referència,  al  Diari  Oficial  de la  Generalitat  de Catalunya.  En el  supòsit  que
durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin al·legacions o que una
vegada  aprovades  definitivament  s’hi  interposi  recurs,  l’òrgan  competent  per
resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la resolució de la
convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. D’aquestes resolucions
del president se’n donarà compte en la primera sessió que es dugui a terme del Ple de
la Diputació.
En  aplicació  de  l’article  30.3  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la data d’inici del còmput serà
l’endemà de la publicació al DOGC.
En el supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions i/o
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.”

SEGON.  Sotmetre  a  informació  pública  les  bases  específiques  reguladores  de
subvencions per al termini de vint dies hàbils, mitjançant un anunci que es publicarà en
el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la Diputació, així
com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb
el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres,  activitats i  serveis dels ens locals.  En el  supòsit  que durant  el
termini  d’informació pública no s’hi  formulin  al·legacions o reclamacions,  les bases
quedaran aprovades definitivament. 

TERCER.  Facultar  àmpliament  al  president  de  la  Diputació  perquè  executi  aquest
acord i perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que
eventualment s’hi puguin advertir”

El senyor President, pren la paraula i manifesta que passaríem al punt sisè, que és
l'aprovació inicial  de les bases reguladores de les subvencions per a projectes de
gestió  de  documents  i  arxius  dels  ajuntaments  de  les  comarques  gironines  per  a
l'exercici del 2022. Té la paraula el diputat senyor Joaquim Ayats.
El diputat delegat d’Habitatge i Serveis Generals, senyor Quim Ayats, pren la paraula i
manifesta:  Moltes gràcies.  Bon dia a tothom.  L'objectiu,  quan van néixer  aquestes
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bases, era per fomentar els projectes de gestió documental i arxiu dels ajuntaments de
les comarques gironines. Com dèiem a la comissió informativa, tenen com a objecte
subvencionar els projectes que encaixin amb aquestes tres línies estratègiques que
ara els descriurem. En primer lloc, aquells projectes de gestió de documents i arxius
municipals. En segon lloc, per als projectes de treballs especialitzats en restauració,
conservació  i  digitalització.  I  finalment,  per  als  projectes  de  recuperació  de  fons
documentals tant de persones com d'entitats en el món de l'esport dels municipis. En
aquestes bases d'enguany es presenten bàsicament quatre modificacions. Es modifica
la puntuació de les propostes per tal que aquelles que en surtin beneficiades tinguin un
percentatge  més  elevat  de  subvenció.  Per  tant,  que  hi  hagi  segurament  menys
projectes, però que en aquest cas estiguin més ben dotats. En segon lloc, també, que
se'n puguin beneficiar d'aquestes línies de subvencions els arxius eclesiàstics, atès
que  havíem  rebut  peticions  al  respecte,  i  que  aquesta  també  és  la  funció  de  la
Diputació, de col·laborar en la protecció i conservació del patrimoni documental. En
tercer  lloc,  el  canvi  respecte les bestretes a compte,  atès que l'experiència de les
darreres vegades que hi  havia hagut  les línies de subvencions es veia que no es
demanava. Segurament no es demanava, a més a més, perquè el termini entre que
arriba  la  subvenció  és  molt  molt  curt  i  que,  per  tant,  els  terminis  de  justificació
s'escurcen  i  que  aquesta  no  era...  Aquestes  bestretes  no  s'acaben  resolent  d'una
manera efectiva en els nostres ajuntaments. En canvi, sí que hem optat per fer un
canvi,  que és que un cop atorgada la subvenció,  l'Ajuntament no hagi  de notificar
aquesta  acceptació  i  això  quedi  automàticament,  si  no  es  diu  el  contrari,  com  a
acceptada, i això ho fem amb l'objectiu de facilitar al màxim als nostres municipis la
gestió, en aquest cas, de les bases. Per tots aquests motius, demanem al conjunt del
Ple aprovar aquestes bases. Moltes gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna paraula? Sí, senyora Guillaumes.
La  diputada  senyora  Marta  Guillaumes,  manifesta: Hola un  altre  cop.  Gràcies.
Nosaltres, en aquest punt, hi votarem a favor. En tot, cas només volíem prendre la veu
per manifestar que és un sí,  però és un sí  crític.  Sovint ho fem. Un sí crític  i  ens
agradaria compartir amb els diputats i amb la resta de diputats, amb el diputat Ayats i
amb la  resta  el  perquè fem un sí  crític.  Hem revisat  les  bases i  tècnicament  ens
semblen  molt  bé,  estan  molt  ben  treballades,  com  passa  amb  la  majoria  de
subvencions  que  es  presenten  als  plens.  Una  cosa  de  nivell  tècnic,  però.  L'altra
qüestió que sí que volem compartir és que estem en desacord en la decisió política de
no  reforçar  econòmicament  aquesta  línia  justament  de  subvencions  que  s'ha
demostrat, i llegint una mica tota la documentació que ens han proporcionat, es fa més
que necessari als municipis. Per nosaltres, i per això dèiem això del sí crític, el camí no
ha de ser  no ampliar  justament  diners  per  a  línies  necessàries,  que aquesta  s'ha
demostrat  que  efectivament  ho  és,  mentre  es  destinen  molts  diners  d'aquesta
corporació a despeses que són supèrflues sota el nostre punt de vista. Per tant, ens
sembla que el camí potser seria això, fer els criteris d'accés més restrictius perquè hi
hagi menys sol·licituds entre les que repartir, i sobretot això, enfortir i apostar més per
aquesta línia de subvencions. Gràcies.
El  senyor  President,  diu: Molt  bé,  senyora  Guillaumes.  Senyor  Ayats,  alguna
consideració?
El diputat senyor Ayats, respon: Sí, molt breu. En primer lloc, celebrar-ho, sigui critic o
no. En qualsevol cas, també celebrem que sigui un sí. Per posar-ho en proporció, cal
dir  que  si  eren  una  seixantena  de  municipis  els  que  es  van  presentar,  que  les
renúncies són de cinc, i que estan a l'entorn de la subvenció que arriba a prop del
40 %, diria, perquè ho dic de memòria, ara, d'aquells projectes que es van presentar, i
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que clar, que l'exercici sempre és el de priorització. Jo li diria que, a les àrees on tinc la
responsabilitat, igual que tots els meus companys de govern, sempre em voldríem més
i en tots els casos, però sí que s'ha de fer aquest exercici de priorització. En qualsevol
cas, benvinguda i agrair aquest suport a aquestes bases. Moltíssimes gràcies
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies. Alguna paraula més? Entenc, doncs,
que s'aprova per unanimitat, senyor secretari.

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

7. Acceptar  la  delegació  acordada  per  diversos  ens  de  determinats
ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona i altres – Xaloc

“La Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) ha rebut l’acord plenari de delegació,
a favor  de la  Diputació de Girona de determinades facultats  de gestió,  inspecció i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, a l’empara del que preveuen
l’article 106.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, i l’article 7 del
Text  Refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  hisendes  locals,  aprovat  per  Reial  decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

Atès que la Diputació de Girona va crear l’ens instrumental, Xarxa Local de Municipis
Gironins (XALOC), per dur a terme funcions de col·laboració amb les entitats locals de
la demarcació de Girona i prestar els serveis de gestió,  inspecció i  recaptació dels
tributs i altres ingressos de dret públic municipals que li siguin delegats.

D’acord amb el que preveu l’article 7.2 de l’esmentat TRLRHL, els acords de delegació
a favor de la Diputació de Girona han de ser acceptats pel màxim òrgan d’aquesta, i
publicat  el  corresponent  acord  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  en  el  de  la
Comunitat Autònoma. 

Per  això,  en virtut  de  les  facultats  que l’article  14,  lletra  o dels  Estatuts  de Xaloc
atribueixen  a  la  presidència,  la  Comissió  Informativa  d'Hisenda,  Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i eleva al Ple de la
corporació la proposta d’acord següent: 

PRIMER. ACCEPTAR la delegació acordada pel plenari dels ens que es relacionen a
continuació,  a  favor  de  la  Diputació  de  Girona,  de  gestió,  liquidació  inspecció  i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals  que es duu a terme
per l’organisme autònom XALOC i de conformitat amb l’establert al Pla de serveis de
XALOC per a la realització de les facultats delegades en matèria de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic (BOP núm. 135 de 15 de juliol de 2020) que
s’especifiquen:

AJUNTAMENT DE VILADEMULS 
GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECPATACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE:

Taxa d’aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments d’interès general

Data plenari 18/10/2021

AJUNTAMENT DE SANTA PAU
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GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECPATACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE:
Taxa d’aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments d’interès general

Data plenari: 11/11/2021

AJUNTAMENT DE GOMBRÈN
GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECPATACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE:

Taxa d’aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments d’interès general.

Data plenari: 30/11/2020

Les funcions esmentades es duran a terme a través de l’organisme autònom Xarxa
Local de Municipis Gironins (XALOC), de conformitat amb el que s’estableix en el Pla
de Serveis en matèria de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals vigent (BOP de Girona núm. 135 de 15 de juliol).

SEGON. El Ple de la Diputació en sessió de 21 de setembre de 2021 va aprovar,
entre d’altres, l’acceptació de la delegació de gestió, liquidació inspecció i recaptació
de tributs i  altres ingressos de dret  públic municipals de diversos Ajuntaments. En
aquest sentit, s’ha observat una errada a l’hora de traslladar el text de l’acord pres per
l’Ajuntament de Vilademuls a la proposta d’acord elevada al plenari de la Diputació.
De conformitat amb l’article 109.2 de la Llei de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, a continuació s’indiquen les esmenes a realitzar a l’acord
esmentat:

A l’acord del Ple d’aquest Ajuntament NO hi figura la Taxa de clavegueram, que per
error  es  va  aprovar  al  Ple  de  Diputació.  Conseqüentment  aquesta  queda  sense
efectes.

TERCER. Donar compte de la revocació de la taxa de clavegueram, obeint a l’article
8.1  de  l’ordenança  fiscal  núm.  15  reguladora  de  la  Taxa  pel  servei  de vigilància,
conservació  i  manteniment  del  clavegueram aprovada  pel  Ple  de  l’Ajuntament  de
Porqueres de 3 de novembre de 2004 i publicada al BOP 248 de 28 de desembre de
2004 i que estableix que:
“Pels abonats al servei d’aigua la recaptació en període voluntari es realitzarà, per les
companyies subministradores, en base al padró estimat segons els consums anteriors
i les variacions de les tarifes d’aigua, modificat en base als consums reals de cada
període”.

QUART. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general coneixement”

El  senyor  President,  comenta  que  passaríem  al  punt  setè,  acceptar  la  delegació
acordada  per  diversos  ens  de  determinats  ingressos  de  dret  públic  a  favor  de  la
Diputació de Girona, del Xaloc. Senyor Jordi Camps, té la paraula.
El diputat senyor Jordi Camps, pren la paraula i manifesta: Moltes gràcies, president.
Com fem en cada plenari, acceptem la delegació acordada per diversos plenaris. En
aquest cas, tindríem l'Ajuntament de Vilademuls, que traspassen la gestió, inspecció i
recaptació en període voluntari i executiu de la taxa d'aprofitament especial del domini
públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès
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general.  El  mateix  cas  seria  l'Ajuntament  de  Santa  Pau,  com  l'Ajuntament  de
Gombrèn.  Després,  en el  punt  número dos,  el  que faríem és deixar  sense efecte
l'acord que vam tenir el mes de novembre passat en què no hi figurava la taxa de
clavegueram en un dels ajuntaments que ens havien delegat. I tercer, revocar la taxa
de  clavegueram de  l'Ajuntament  de  Porqueres,  que  datava  de  tres  de  novembre.
Moltes gràcies, president.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna consideració? Per tant, entenem que
també s'aprova per unanimitat.

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

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ

8. Aprovació inicial del Reglament de la Taula de l'Esport Adaptat - Servei
d'Esports

La creació i potenciació de la Taula de l’Esport Adaptat és una iniciativa de la Diputació
de Girona, que té com a objectiu principal consolidar un marc de treball conjunt en el
sector  esportiu adaptat,  i  considera que és necessari  establir  un marc permanent de
col·laboració.

La Taula de l’Esport Adaptat és l’òrgan tècnic de foment i desenvolupament de projectes
que pretén abordar sessions de treball relacionades amb la planificació de les actuacions
a  desenvolupar  en  matèria  d’esport  adaptat  a  la  demarcació  de  Girona,  més
concretament en els projectes i actuacions promoguts per la Diputació de Girona i per les
administracions, entitats i professionals que siguin presents a la Taula.

Per aquest motiu, es proposa un reglament que estableix el règim jurídic d’organització,
composició i funcionament de la Taula de l’Esport Adaptat.

D’acord amb els antecedents la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies,
Esports i  Educació,  que actua com a comissió d’estudi,  hi  dictamina favorablement  i
proposa al Ple que adopti l'acord següent, amb la incorporació de modificacions amb
posterioritat a la Comissió Informativa:

PRIMER.  Aprovar  inicialment  el  Reglament  de  la  Taula  de  l’Esport  Adaptat,  que  es
transcriu literalment tot seguit:

“REGLAMENT DE LA TAULA DE L’ESPORT ADAPTAT

PREÀMBUL
La creació  i  la  potenciació  de la  Taula  de l’Esport  Adaptat  és  una  iniciativa  de la
Diputació de Girona que té com a objectiu  principal  consolidar  un marc de treball
conjunt  en  el  sector  esportiu  adaptat,  atesa  la  necessitat  d’establir  un  entorn
permanent de col·laboració.
Amb  aquesta  finalitat,  a  partir  d’ara  es  preveu  realitzar  reunions  organitzades  i
continuades de la Taula de Treball de l’Esport Adaptat, convocades per la Diputació de
Girona, que és qui ha de proposar-ne la celebració i  l’ordre del dia, tot i  que estar
oberta a propostes i suggeriments dels membres de la Taula.
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La Taula  de l’Esport  Adaptat  és  un òrgan tècnic  de foment  i  desenvolupament  de
projectes que pretén abordar sessions de treball relacionades amb la planificació de
les actuacions a desenvolupar en matèria d’esport adaptat, més concretament en els
projectes  i  les  actuacions  promoguts  per  la  Diputació  de  Girona  i  per  les
administracions,  entitats  i  professionals  que  siguin  presents  a  la  Taula.  La  Taula
d’Esport Adaptat busca en tot moment plantejar una estratègia comuna per potenciar
l’activitat  esportiva  adaptada,  i  apropar  postures  en  relació  amb  els  projectes  en
desenvolupament.
La Taula de l’Esport Adaptat es concep com una eina que permet desenvolupar un
marc de treball, de trobada i de participació publicoprivada, orientada a consolidar les
estructures de participació i gestió que demana el sector.
En aquest sentit, es busca dotar la Taula d’un funcionament flexible i eficaç, que es
vagi adaptant, en el temps, a les noves formes de gestió.

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Naturalesa i finalitat
Es constitueix la Taula de l’Esport Adaptat, com a òrgan sense personalitat jurídica i de
caràcter  consultiu,  per  facilitar  i  potenciar  la  participació  sectorial,  la  informació,  la
proposta,  la  consulta  i  l’assessorament  en  el  desenvolupament  de  polítiques  i
iniciatives que afectin l’esport adaptat en el seu àmbit d’actuació, i amb les funcions, la
composició i el funcionament previstos en aquest Reglament.
La Taula de l’Esport Adaptat s’adscriu orgànicament al Servei d’Esports de la Diputació
de Girona.
Article 2. Règim jurídic
La Taula de l’Esport Adaptat es regeix per aquest Reglament, pel Reglament orgànic
de la Diputació de Girona i per les disposicions i resolucions dels seus òrgans, així
com també per la legislació de règim local, i, particularment, pel que disposen la Llei
7/1985,  de  2  d’abril,  reguladora  de  les  bases  de  règim local;  el  Decret  Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya;  el  Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals  de  Catalunya
(aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny); la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  públiques  de  Catalunya,  i  altres
disposicions concordants i de desenvolupament en matèria de règim local.
En tot  el  que no estigui  regulat  en  aquest  Reglament  regeixen  supletòriament  les
disposicions relatives als òrgans col·legiats que contenen l’article 15 i següents de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Article 3. Objectius
Els objectius de la Taula de l’Esport Adaptat són:
a) Constituir un espai de trobada, participació i  consulta en el desenvolupament de
polítiques i iniciatives que tinguin incidència sobre l’esport adaptat a les comarques
gironines.
b)  Elevar  recomanacions i  propostes referents al  sector  esportiu  adaptat  al  Servei
d’Esports de la Diputació de Girona.
c) Analitzar i formular propostes consensuades relacionades amb l’esport adaptat.
d) Fomentar la participació publicoprivada entre els diferents agents implicats.
e)  Promoure  la  posada  en  marxa  de  projectes  i  actuacions  per  al  foment  i  el
desenvolupament de l’esport adaptat.
f) Potenciar i fomentar l’esport adaptat a les comarques gironines.
g) Proposar plans anuals d’actuació.
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h) Treballar en les diferents línies proposades pel Servei d’Esports de la Diputació de
Girona
i) Donar suport als ajuntaments en el disseny i implementació de les actuacions.
j) Fomentar l’adaptació dels espais esportius i de lleure.
Article 4. Membres
4.1. Els membres que formen part de la Taula de l’Esport Adaptat són:
a) El diputat o diputada responsable de l’Àrea d’Esports de la Diputació de Girona.
b) El diputat president responsable de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i

Educació de la Diputació de Girona.
c) Un representant per cada grup amb representació al plenari de la corporació.
d) El/La cap del Servei d’Esports de la Diputació de Girona.
e) El/La tècnica d’activitats esportives del Servei d’Esports de la Diputació de Girona.
f) Un tècnic/a de la Secretaria General de l’Esport.
g) Un tècnic/a de Dipsalut, Promoció de la Salut i Benestar i Atenció a les Famílies.
h) Un tècnic/a del Consorci de les Vies Verdes.
i) Un tècnic/a del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.
j) Un tècnic/a de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC).
k) Un tècnic/a de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES).
l) Un tècnic/a de la Càtedra d’Esport i Educació Física de la Universitat de Girona.
m)Un  tècnic/a  del  Col·legi  de  Professionals  de  l’Activitat  Física  i  de  l’Esport  de
Catalunya (COPLEFC).
n) Un tècnic/a dels consells esportius de la demarcació de Girona.
o) Un tècnic/a de la Federació Catalana de Discapacitats Físics de la delegació de
Girona.
p) Un tècnic/a de la Federació Catalana de Paralítics Cerebrals.
q) Un tècnic/a de la Federació Catalana d’Esports per a Persones amb Discapacitat
Intel·lectual (ACELL).
r) Un tècnic/a de la Federació Catalana de Cecs.
s) Un tècnic/a de la Federació Catalana de Sords.
4.2. Cada membre pot designar un representant i un substitut perquè assisteixin a les 
reunions de la Taula.
4.3. Els càrrec electes que participin en aquesta taula, disposaran de veu però no de 
vot als efectes de l’adopció d’acords regulat a l’article 20 del present reglament. 
D’acord amb el que s’estableix en l’article 11.f (funcions de la presidència) només 
conservarà el vot la persona que ostenti la condició de president i només pels casos 
d’empat. 
En cas que es canviï de representant, s’ha de comunicar aquesta circumstància a la 
Taula i designar el nou representant.
Article 5. Admissió de membres a la Taula
5.1 La Presidència ha de proposar al Ple de la Taula de l’Esport Adaptat l’adhesió 
d’aquells agents o entitats directament o indirectament relacionats amb l’esport adaptat
que estimi oportú per raons d’interès general o d’utilitat pública.
5.2 Poden sol·licitar l’adhesió a la Taula de l’Esport Adaptat totes aquelles institucions, 
agents i entitats que tinguin una relació directa o indirecta amb l’esport adaptat.
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La sol·licitud d’adhesió no comporta, en cap cas, l’admissió immediata com a membre 
de la Taula de l’Esport Adaptat. Ha de ser aprovada pel Ple de la Taula d’acord amb la 
majoria prevista en l’article 20, i se n’ha de motivar l’interès general o la utilitat pública.
5.3 Els membres adherits a la Taula de l’Esport Adaptat s’obliguen a complir el 
contingut de la normativa reguladora de la Taula i, en concret, el reglament regulador, 
així com els acords que adoptin vàlidament els seus òrgans.
Article 6. Exclusió de membres de la Taula
La condició de membre de la Taula es perd per:
a) Decisió del mateix membre, fet que s’ha de comunicar a la Taula.
b) Dissolució de l’entitat.
c) La no assistència de manera injustificada a tres reunions de la Taula.
d) La no assistència a les reunions de la Taula de manera continuada durant un any,
tot i haver-se justificat l’absència. 

CAPÍTOL II. ÒRGANS I FUNCIONS
Article 7. Òrgans de la Taula de l’Esport Adaptat
7.1. Els òrgans de la Taula són:
El Plenari
La Presidència i la Vicepresidència
7.2. També formen part de l’organització de la Taula de l’Esport Adaptat les comissions 
de treball i les comissions tècniques que es constitueixin.
Article 8. El Plenari
8.1. El Plenari de la Taula de l’Esport Adaptat és l’òrgan suprem de decisió i formació 
de la voluntat de la Taula.
8.2. El Plenari està constituït pels membres relacionats en l’article 4.1 i per tots els 
membres adherits a la Taula mitjançant el mecanisme que regula l’article 5.
Article 9. Funcions del Plenari
Les funcions del Plenari són les següents:

- Sol·licitar informació sobre qualsevol assumpte que afecti l’actuació de la Taula.
- Debatre els temes relacionats amb l’esport adaptat i formular propostes.
- Crear comissions de treball que, de forma operativa, puguin tractar diferents

temàtiques vinculades a l’esport adaptat a la demarcació de Girona.
- Elaborar informes sobre assumptes sol·licitats per membres de la Taula que

afectin directament l’esport adaptat.
- Avaluar els resultats de les actuacions realitzades.
- Aprovar la memòria anual.
- Aprovar un pla de mandat.
- Aprovar l’adhesió dels membres sol·licitants d’acord amb els mecanismes que

estableix l’article 5.2.
- Qualsevol  altra  competència  necessària  per  a  la  consecució  de  les  seves

funcions.
Article 10. La Presidència
La Presidència de la Taula de l’Esport Adaptat correspon al diputat o diputada delegat 
d’Esports. 
Article 11. Funcions de la Presidència
Són pròpies de la Presidència les funcions següents:
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- Exercir la màxima representació de la Taula.
- Ordenar la convocatòria de les sessions del Plenari.
- Fixar l’ordre del dia de les sessions del Plenari, tenint en compte, si s’escau, les
peticions de la resta de membres, formulades amb l’antelació suficient.
- Presidir  les  sessions  i  moderar  el  desenvolupament  de  les  deliberacions  i  els
debats.
- Ordenar l’execució dels acords del Plenari.
- Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
- Totes aquelles funcions que li siguin expressament delegades pel Plenari.
Article 12. La Vicepresidència
La  Vicepresidència  de  la  Taula  de  l’Esport  adaptat  correspon  al  diputat  president
responsable  de  l’Àrea  de  Cultura,  Noves  Tecnologies,  Esports  i  Educació  de  la
Diputació de Girona i,  en cas de la seva absència, correspondrà al  cap del Servei
d’Esports.
Article 13. Funcions de la Vicepresidència
Són funcions de la Vicepresidència les següents:
a) Assistir i col·laborar amb la Presidència.
b) Substituir el president o presidenta en cas de vacant, absència o malaltia.
c) Exercir la resta d’atribucions que li delegui la Presidència.
Article 14. Les comissions de treball
14.1 Les comissions de treball són grups de debat i anàlisi que tenen per objecte 
plantejar, redactar, desenvolupar i treballar assumptes que els són propis, en funció de
les necessitats que es detectin, així com proposar documents, posicionaments, 
actuacions i projectes al Plenari de la Taula de l’Esport Adaptat.
14.2 La creació i la constitució de qualsevol comissió de treball l’ha de plantejar i 
aprovar el Plenari de la Taula de l’Esport Adaptat.
Són comissions de treball originàries de la Taula de l’Esport Adaptat:

a) La Comissió d’Equipaments Esportius
b) La Comissió d’activitats
c) La Comissió de Sensibilització i Difusió 
d) La Comissió de Formació

14.3 Les comissions de treball estan integrades per representants de les diferents 
entitats i administracions que conformen la Taula de l’Esport Adaptat, amb l’objectiu de 
tractar aquells assumptes que es consideren rellevants segons la temàtica de la 
comissió.
14.4 Cada comissió de treball funciona de manera autònoma. No obstant això, 
l’estructura i l’organització són comunes en totes les comissions que es constitueixen.
14.5 Les comissions s’han de reunir amb una periodicitat quadrimestral. 
Les reunions de les comissions s’han de realitzar mitjançant plataformes virtuals i/o 
presencialment a les dependències de la Diputació de Girona.
S’ha d’establir un calendari de reunions anual. 
La convocatòria de les reunions, amb l’ordre del dia i la documentació adjunta, s’ha de 
comunicar amb una antelació mínima de set dies. La convocatòria s’ha de notificar a la
persona que hagi designat cada entitat, que, al seu torn, ha de confirmar l’assistència.
Article 15. Les comissions tècniques
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15.1 Es poden crear comissions tècniques per a la realització d’estudis o projectes
específics, en matèria d’esport adaptat, acordats o sol·licitats pel Plenari.
15.2 Les comissions tècniques han d’estar formades per experts en la matèria objecte
d’estudi.
15.3 Són funcions de les comissions tècniques l’anàlisi, l’estudi tècnic i la definició dels
elements que conformen el projecte abordat.
Article 16. Els vocals
Tenen la condició de vocals les administracions, entitats, associacions i federacions 
adherides a la Taula de l’Esport Adaptat.
Article 17. La Secretaria
17.1. Les funcions de Secretaria de la Taula de l’Esport Adaptat les exerceix, per 
delegació de la Secretaria General de la Diputació de Girona, un funcionari/ària de 
carrera del Servei d’Esports de la Diputació de Girona.
17.2. Corresponen a la Secretaria les funcions següents:
a) Fer la convocatòria de les sessions per ordre de la Presidència.
b) Assistir i aixecar acta de les sessions de la Taula.
c) Recollir els acords adoptats, amb el vistiplau de la Presidència.
d) Custodiar, tramitar i arxivar la documentació de la Taula.
e) Facilitar als membres de la Taula la informació i la documentació necessàries per a
la presa de decisions.
f) Elaborar la memòria anual de les activitats desenvolupades per la Taula.

CAPÍTOL III. RÈGIM DE SESSIONS I ADOPCIÓ D’ACORDS
Article 18. Sessions de la Taula
18.1. El Plenari de la Taula de l’Esport Adaptat funciona en règim de sessions 
ordinàries de periodicitat semestral.
18.2. El Plenari s’ha de reunir, amb caràcter extraordinari, quan ho disposi la 
Presidència, per iniciativa pròpia o a sol·licitud d’una quarta part dels seus membres.
18.3. El Plenari s’ha de reunir, amb caràcter extraordinari urgent i a convocatòria de la 
Presidència, quan la urgència de l’assumpte o assumptes a tractar no permeti 
convocar la sessió extraordinària amb l’antelació mínima que estableix el paràgraf 
18.4.
18.4. La convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries s’ha de realitzar amb 
una antelació mínima de set dies hàbils.
18.5. La convocatòria de les sessions s’ha de fer per mitjans electrònics i s’ha 
d’acompanyar de l’ordre del dia corresponent i de la documentació necessària per a la 
deliberació i l’adopció d’acords.
18.6. Les sessions del Plenari de la Taula de l’Esport Adaptat s’han de realitzar, 
preferentment, de manera presencial, sens perjudici de la possibilitat de celebrar les 
sessions telemàticament.
Article 19. Constitució
19.1. El Plenari queda vàlidament constituït amb l’assistència, com a mínim, del 
president/a, del secretari/ària, o de qui els substitueixi, i de la tercera part dels 
membres. 
19.2. Els vocals de la Taula poden delegar l’assistència i el vot, per escrit i per a cada 
sessió, a una altra persona de l’entitat a la qual representen. Aquesta representació ha
de ser acceptada pel Plenari a l’inici de la sessió.

53

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



19.3. La Presidència ha de vetllar perquè el Plenari disposi del suport tècnic i material 
necessari per garantir-ne el funcionament correcte.
19.4. Quan la Presidència ho consideri oportú pot convidar, a les sessions del Plenari, 
persones relacionades amb els assumptes a tractar, amb veu però sense vot.
Article 20. Adopció d’acords
Els acords del Plenari s’han d’adoptar preferentment per consens dels assistents. 
Quan això no sigui possible, les decisions s’han d’aprovar amb el vot favorable de la 
majoria dels assistents. En cas d’empat decideix el vot de qualitat de la Presidència.
Article 21. Règim econòmic
Per al desenvolupament de les seves finalitats, la Taula de l’Esport Adaptat no disposa,
inicialment, de dotació econòmica. No obstant això, i en cas de ser necessari per a la 
consecució dels seus objectius, el Servei d’Esports de la Diputació de Girona habilitarà
una aplicació pressupostària a aquest efecte.
Article 22. Modificació i dissolució
El Plenari de la Taula de l’Esport Adaptat pot proposar al Ple de la Diputació de Girona 
la modificació total o parcial d’aquest Reglament i també la dissolució de la Taula.
Disposició addicional
En tot el que no estigui expressament previst en aquest Reglament, és aplicable, amb
caràcter supletori, la normativa reguladora de la Diputació de Girona, així com aquelles
disposicions legals o reglamentàries que corresponguin.
Disposició final
Aquest reglament entrarà en vigor un cop hagi estat publicat el seu text íntegre en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona i hagi transcorregut el termini previst a l’article
70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, i regirà
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.”

SEGON. Sotmetre a informació pública l’esmentat Reglament pel termini de trenta dies
hàbils,  mitjançant  un  anunci  en el  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  Diari  Oficial  de  la
Generalitat  de  Catalunya, a  un dels  mitjans  de comunicació  escrita  diària  i  al  tauler
electrònic  de  la  Diputació.  L’òrgan  competent  per  resoldre  les  reclamacions  o
al·legacions que es presentin durant el tràmit d’informació pública i d’audiència serà el
Ple de la Diputació, pel supòsit que no es presentin al·legacions i/o reclamacions, l’acord
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.

TERCER. Es faculta àmpliament el president de la Diputació als efectes de procedir a
l'execució d'aquest acord i,  en especial, d'ordenar la publicació íntegra del reglament,
una  vegada  aprovat  definitivament;  i  perquè,  si  cal,  d'acord  amb  la  finalitat  que  es
persegueixi,  rectifiqui  els  defectes  o  les  omissions  que  eventualment  s'hagin  pogut
advertir.”

El  senyor  President,  comenta  que  passaríem  a  la  Comissió  de  Cultura,  Noves
tecnologies, Esports i Educació, amb el punt vuitè de l’ordre del dia, per aprovar, si
s'escau,  inicialment,  el  reglament  de la  Taula  de l'esport  adaptat.  Té la  paraula  el
diputat senyor Jordi Masquef.
El  diputat  delegat  d’Esports,  senyor  Jordi  Masquef,  pren  la  paraula  i  manifesta:
Gràcies, senyor president. Bon dia a tothom. Avui és un dia important per al sector de
l'esport en general i, en particular, pel sector de l'esport adaptat. Saben vostès, ho hem
dit en diferents ocasions, que la Diputació de Girona és una organització que intenta
ser  pionera  a  l'hora  de  fomentar,  promocionar  i  ajudar  aquelles  disciplines  que
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considerem que tenen menys visibilitat, com és l'esport femení, però enteníem que era
hora de donar visibilitat i fomentar la disciplina de l'esport adaptat, gran oblidada en els
nostres temps i que òbviament no podem obviar de cap de les maneres. És per això
que avui es porta a plenari l'aprovació d'aquesta Taula de l'esport adaptat. La Taula de
l'esport  adaptat és un òrgan tècnic de foment i  desenvolupament de projectes que
pretén abordar sessions de treball relacionades amb la planificació de les actuacions
que cal desenvolupar en matèria d'esport adaptat, més concretament en els projectes i
les actuacions promoguts per la Diputació de Girona i per les administracions, entitats i
professionals que siguin presents a la Taula d'esport adaptat. Aquesta Taula d'esport
adaptat busca en tot moment plantejar una estratègia comuna per potenciar l'activitat
esportiva  adaptada  i  apropar  postures  en  relació  amb  els  projectes  de
desenvolupament.  Ho  fem  a  través  d'aquesta  Taula  i  ho  hem  fet  ja  en  aquest
pressupost i en l'anterior a través de les línies F d'ajuda a l'esport adaptat. Sí que avui
crec que podem estar d'enhorabona perquè esperem aprovar aquest reglament que ha
estat fruit del consens de tots els grups presents en aquesta corporació, consens que
ha arribat no només a través de la comissió informativa que vam celebrar la setmana
passada,  sinó també a posteriori,  comissió informativa en la qual vam quedar que
continuarien parlant fins el  dia de celebració del ple i  que intentaríem incorporar-hi
totes les modificacions proposades a petició dels diferents grups presents en aquest
plenari.  És  per  això  que,  si  em  permet,  senyor  secretari,  amb  relació  a  aquest
reglament, faria menció expressa de les modificacions:
En l'article 3 Objectius, s'afegeix una lletra i que diu "donar suport als ajuntaments en
el  disseny  i  implementació  de  les  actuacions",  i  una  lletra  j que  diu  "fomentar
l'adaptació dels espais esportius i de lleure".  En el punt número 4, amb relació als
membres  que  formen  part  de  la  Taula  de  l'esport,  s'afegeix  una  lletra  b amb  la
presència del diputat president responsable de l'àrea de Cultura, Noves tecnologies,
Esports i Educació de la Diputació, i una lletra c on també s'hi afegeix un representant
per a cada grup amb representació al plenari de la Corporació. També s'afegeix un
punt 4.3 on es diu que els càrrecs electes que participin en aquesta Taula disposaran
de veu, però no de vot,  als efectes de l'adopció d'acords regulats a l'article 20 del
present  Reglament,  d'acord  amb el  que  s'estableix  en l'article  11.f  Funcions de la
Presidència,  només  conservarà  el  vot  de  la  persona  que  ostenti  la  condició  de
president i només pels casos d'empat. Aquest punt de l'article 4 s'ha introduït perquè,
tal i  com ha els vaig anunciar,  aquesta Taula ha de ser una taula eminentment de
caràcter tècnic. També s'introdueix, en el punt número 9, com a funcions de plenari, un
guionet on s'indica que com a funció de plenari també hi haurà l'aprovació d'un pla de
mandat per seguir un full de ruta preestablert per al plenari. 
L'article número 12 de la Vicepresidència ens diu que la vicepresidència de la Taula de
l'esport adaptat correspon al diputat president responsable de l'àrea de Cultura, Noves
tecnologies,  Esports  i  Educació  de  la  Diputació  de  Girona  i,  en  cas  de  la  seva
absència, correspondrà al cap del Servei d'Esports. Finalment, a l'article número 14
quant a les comissions de treball, es fa una petita modificació quant a la nomenclatura:
són comissions de treball, a la lletra b, la Comissió d'activitats i a la lletra c la Comissió
de sensibilització i difusió. I finalment, quant al règim econòmic, l'article 21 ens diu que,
per al desenvolupament de les seves finalitats, la Taula de l'esport adaptat no disposa
inicialment de dotació econòmica. No obstant això, i en cas de ser necessari per a la
consecució dels seus objectius, el Servei d'Esports de la Diputació de Girona habilitarà
una aplicació pressupostària a aquest efecte. És per això que els poso en la seva
consideració  la  votació  d'aquest  reglament  d'aquesta  Taula  d'esport  adaptat,  tot
demanant-los el seu vot positiu. Gràcies.
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El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Masquef. Alguna paraula? 
El diputat senyor Pere Casellas, diu: Sí, nosaltres.
El  senyor  President,  respon:  La  senyora  Guillaumes  primer  i  després  el  senyor
Casellas.
La  diputada  senyora  Marta  Guillaumes,  manifesta:  Gràcies.  El  nostre  vot  serà
favorable,  de  fet.  Amb  el  diputat  Jordi  Masquef  ja  en  vam  estar  parlant  i  li  vam
comunicar prèviament que seria favorable a aquest reglament, i volem aprofitar aquest
espai ara per dir tres coses, sobretot sobre el procés d'aquest reglament. La primera
cosa  que  volíem  dir  és  que  valorem  molt  la  voluntat  de  consens  mostrada
contínuament  pel  diputat  Jordi  Masquef,  el  valorem molt  positivament.  La  segona
cosa... I li agraïm també... La segona cosa que volíem destacar de tot aquest procés
ben interessant és la voluntat que ha tingut sempre el treball conjunt que s'ha pogut fer
per elaborar aquest reglament. Per tant, també, una segona cosa que cal destacar, i la
tercera, que en el mateix reglament, i de fet va ser motiu, quan vam estar discutint
sobre el  tema, una de les coses que li  comentàvem com a CUP era que ens feia
dubtar o teníem dubtes en el tema de la participació publicoprivada que apareix just en
el text del reglament. Diu explícitament "la Taula d'esport adaptat es concep com una
eina  que  permet  desenvolupar  un  marc  de  treball,  de  trobada  i  de  participació
publicoprivada  orientada  a  consolidar  les  estructures  de  participació  i  gestió  que
demana el sector". Aquesta és una cosa que ja vam compartir amb el diputat, només
dir-li que, en tot cas, nosaltres sí que farem el seguiment de tot això per seguir com es
desenvolupa i  com es va traduint  tot  això.  En qualsevol  cas,  agrair  sobretot  això,
l'esforç  en tot  moment  del  diputat  Jordi  Masquef  i  també pensem,  com ho ha fet
explícit ell mateix, que serà una bona eina per ajudar a desplegar aquestes polítiques
que tinguin incidència en l'esport adaptat a les comarques gironines. Gràcies.
El senyor President, diu: Gràcies, senyora Guillaumes. Senyor Casellas.
El  diputat  senyor  Pere  Casellas,  diu:  Gràcies,  president.  Havia  utilitzat  la  maneta
aquesta electrònica per...
El senyor President, respon: Ja ho veiem, queda clar. Per ordre de grups li tocaria
primer a la senyora Guillaumes i després a vostè.
El diputat senyor Pere Casellas, manifesta: No hi ha més problema. A més, és que
sovint amb aquestes tecnologies acabem sempre amb la mà enlaire i a vegades no és
ni tan sols així. Nosaltres hem quedat molt satisfets de com està el redactat final. Ho
ha explicat el diputat Jordi Masquef abastament. També ho ha reblat la diputada Marta
Guillaumes. Com dic, estem satisfets. És molt important, l'esport adaptat, i nosaltres sí
que  vam  demanar  la  presència  a  la  Taula,  perquè  és  evident,  i  en  la  comissió
informativa en parlàvem, que quan s'hagi de passar una decisió ja estarà en comissió
informativa. Però també és evident que la presència, el contacte amb aquestes entitats
en el marc institucional encara donarà més valor a allò que es regula precisament en
aquest reglament i les iniciatives que es prenguin. Nosaltres pensem que ho enriqueix i
que farà que precisament el treball  sigui millor i  és ben evident que donat que les
coses aquí han de ser pràcticament o quasi sempre per unanimitat, tant se val si hi ha
vot o no hi ha vot, la qüestió és que es pugui assistir a la reunió i que de veu s'expressi
el que sigui convenient en el marc institucional. Per tant, agraïts d'haver considerat el
nostre suggeriment i, per tant, hi votarem a favor i ho fem amb el convenciment que
estem fent avui una bona feina.
El  senyor  President,  diu:  Moltíssimes  gràcies  a  tots  i,  per  tant,  quedaria  aprovat.
Senyor Masquef, perdoni.
El  diputat  d’Esports,  senyor  Jordi  Masquef,  intervé  per  afegir:  Gràcies, senyor
president. Igualment, agrair a la diputada Guillaumes, al diputat Casellas i a la resta de
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companys del plenari  per fer confiança en aquest reglament i  sobretot per la seva
participació. Gràcies.
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies. Quedaria aprovat per unanimitat aquest
reglament.

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació,  i  amb  la  incorporació  de
modificacions  amb  posterioritat  a  la  Comissió  Informativa,  resulta  aprovada  per
unanimitat dels assistents.

9. Aprovar  l'adhesió  d'INSPAI,  Centre  de  la  Imatge,  a  Photoconsortium  -
Inspai, Centre de la Imatge

“Photoconsortium és una associació sense ànim de lucre que té com a finalitat  la
promoció i millora de la cultura i  patrimoni fotogràfic.  Per assolir  els seus objectius
estatutaris,  Photoconsortium promou  i  organitza  conferències,  exposicions,  premis,
cursos de formació i publicacions en línia.

A més  participa  i  promou  la  participació  dels  seus  membres  en  nous  projectes  i
iniciatives,  també  en  col·laboració  amb  tercers,  incloent-hi  la  participació  en  els
programes  de  la  Comissió  Europea.  Té  una  estructura  democràtica  i  totes  les
iniciatives de l’associació es dediquen principalment a atendre els interessos dels seus
membres.

 A més, Photoconsortium és responsable del desenvolupament del canal de fotografia
d’Europeana, la biblioteca digital europea que reuneix més de 3 milions de fotografies
digitalitzades procedents d’arxius i museus d’arreu d’Europa, tan de titularitat pública
com privada.

 La incorporació d’INSPAI a Photoconsortium brindarà la possibilitat de participar en
els projectes i iniciatives que aquest organitza, formar part d’una xarxa europea de
centres especialitzats en la custòdia del patrimoni fotogràfic i col·laborar amb altres
institucions en campanyes i iniciatives de projecció internacional.

 Per  altra  banda,  l’intercanvi  de  coneixements  sobre  digitalització,  estàndards  de
metadades,  indexació,  catalogació,  vocabulari  controlat  i  bones pràctiques per a la
gestió d’arxius digitals permetria revisar i mantenir sempre actualitzats els criteris de
tractament  de  les  imatges,  generar  activitats,  proporcionar  serveis  i  organitzar
seminaris i cursos de formació. 

 Per últim, l’agregació dels fons d’INSPAI a la plataforma Europeana milloraria la seva
visibilitat i augmentaria la seva consulta i difusió, fent-los arribar també a la comunitat
educativa i investigadora a través de les seves plataformes associades, d’acord amb
l’article 4.2 del Reglament del Centre de la Imatge i de gestió dels documents d’imatge
de la Diputació de Girona, on consta que s'ha de posar a disposició del públic tots els
fons i col·leccions fotogràfiques.

El costal de la despesa per adherir-se com a membre és de 500 € per l’any 2021, ara
bé  l’execució  de  l’actuació  proposada  no  afecta  al  compliment  dels  objectius
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

57

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



L’òrgan per aprovar l’adhesió d’INSPAI, Centre de la Imatge a Photoconsortium, de
conformitat amb els articles 47 g) de la Llei de Bases de Règim Local i 114.3 d) del
Decret  legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei
Municipal  i  de  Règim Local  de  Catalunya,  la  creació  d’organitzacions  de  caràcter
associatiu,  la  seva  adhesió  i  l’aprovació,  i  la  modificació  dels  seus  estatuts  és
competència del Ple, amb el requisit de la seva aprovació amb el vot favorable de la
majoria absoluta legal de membres de la corporació. 

En virtut de l’anterior i vist l’informe de la cap del centre gestor d’INPAI, Centre de la
Imatge, la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació hi
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent: 

Primer. Aprovar l’adhesió d’INSPAI, Centre de la Imatge a Photoconsortium.

Segon. Notificar aquest acord a Photoconsortium. ”

El senyor President, comenta que passaríem al següent punt d'aquesta comissió, el
novè  de  l’ordre  del  dia,  que  és  l'adhesió  d'INSPAI  Centre  de  la  imatge  a
Photoconsortium. Té la paraula el vicepresident, senyor Piñeira.
El vicepresident segon, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i presenta la proposta de
la Comissió que presideix: Moltíssimes gràcies, senyor president. El que proposem és
que l'INSPAI, que és el nostre centre de la imatge de la Diputació de Girona s'adhereixi
al projecte Photoconsortium. És un consorci internacional per al patrimoni fotogràfic.
Es tracta d'una ONL, una organització no lucrativa que bàsicament, la seva finalitat és
la promoció i la millora de la cultura i el patrimoni fotogràfic. Pensem que enquadra bé,
l'adhesió a Photoconsortium, amb el que són els objectius de l'INSPAI, la conservació
de fons fotogràfics i,  també,  d'altra banda,  la  promoció i  difusió d'aquest  patrimoni
fotogràfic i de la fotografia en general. D'aquesta manera INSPAI podrà participar en
nous projectes i iniciatives, col·laborar amb tercers, incloent-hi, evidentment, també la
participació  en els  programes de la  Comissió  Europea,  i  formarà part  d'una xarxa
europea de centres especialitzats en la custòdia del patrimoni fotogràfic. També ens
permetrà col·laborar amb altres institucions en campanyes i  iniciatives de projecció
internacional i també, evidentment, l'agregació dels fons de l'INSPAI a la plataforma
Europeana que és una plataforma molt gran, també que serveix per posar a disposició
del públic tots els fons i col·leccions fotogràfiques i, per tant, ens ajuda a augmentar la
visibilitat dels fons de l'INSPAI i augmentar la seva consulta i difusió. Pel que fa al cost
que això suposarà per la Diputació, tal com es reflecteix en l'escrit que es porta a ple,
el primer any es paguen en la quota inicial 500 euros, la resta d'anys són 100 euros.
Per tant, és una quota perfectament assumible per l'INSPAI i que creiem que és positiu
que formin part d'aquesta iniciativa europea. Moltíssimes gràcies, senyor president.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Alguna consideració? No? Per
tant, entenem que queda també aprovat per unanimitat. Moltes gràcies

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

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

10. Aprovació  inicial  de  les  bases  reguladores  per  a  la  concessió  de
subvencions per al  finançament de la implementació dels objectius de
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desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 als municipis de més de
5.000 habitants de la demarcació de Girona – Presidència

“El  setembre  del  2015,  l’Assemblea  General  de  les  Nacions  Unides  va  aprovar
l’Agenda 2030 per  al  Desenvolupament  Sostenible,  un programa que estableix  els
reptes mundials per al període 2015-2030 i les línies estratègiques per assolir-los.

L’Agenda 2030 commina a tots  els  governs  a  incorporar  entre les  seves prioritats
l’assoliment  dels  17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i  estableix  un
marc de polítiques per millorar la qualitat de vida de les persones, preservar el medi
ambient, dinamitzar l’economia i enfortir el bon govern a tots els nivells. L’assoliment
d’aquests objectius depèn en gran mesura de les polítiques locals que es portin a
terme arreu del món i la Comissió Europea calcula que el 65% dels ODS només es
podran assolir amb la col·laboració dels ens locals.

La  Unió  Europea,  els  estats  del  món,  així  com la  Generalitat  de  Catalunya  i  les
diputacions  catalanes  estan  implementant  plans  per  a  la  incorporació  de l’Agenda
2030. La Diputació de Girona ha establert l’assoliment dels ODS com un dels eixos
prioritaris en les seves tasques de govern. Per aquest motiu, la institució va crear el
servei  anomenat  “Desenvolupament  Sostenible”  que depèn el  centre  de gestor  de
Presidència, es va adherir a l’Aliança Catalunya 2030 que promou el Consell Assessor
de Desenvolupament Sostenible de la Generalitat (CADS) i està impulsant la marca
“DDGI 2030 Demarcació Sostenible” per donar suport als ens locals de la demarcació
de Girona en la implantació i assoliment dels ODS.

La  Diputació  té  present  que  els  municipis  incideixen  de  forma  estratègica  en
l’assoliment  del  desenvolupament  sostenible  global  i  considera  prioritari  donar-los
suport en aquesta comesa. Per aquest motiu,  durant l’exercici 2021 va aprovar les
bases  reguladores  i  la  convocatòria  de  subvencions  per  al  finançament  de  la
implementació  dels  objectius  de desenvolupament  sostenible  per  a  les  capitals  de
comarca i els municipis de més de 10.000 habitants.

Per tal de continuar donant suport als ajuntaments gironins en la implementació dels
ODS, es considera necessari augmentar el nombre de municipis que poden beneficiar-
se de la  subvenció.  Per  aquest  motiu es creu oportú que per  a l’exercici  2022 es
puguin presentar a la convocatòria de la subvenció tots els ajuntaments de més de
5.000 habitants.

A aquest  efecte  i  de  conformitat  amb el  que  preveuen  la  Llei  38/2003,  de  17  de
novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova  el  Reglament  de  l’esmentada  Llei  38/2003,  i  l’Ordenança  general  de
subvencions de la Diputació de Girona, s’han elaborat les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per al finançament de la implementació dels objectius de
desenvolupament  sostenible  de  l’Agenda  2030  als  municipis  de  més  de  5.000
habitants de la demarcació de Girona.

D’acord  amb  els  antecedents  exposats, la  Comissió  Informativa  de  Territori  i
Sostenibilitat hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent:
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Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores per a la concessió de subvencions
per al finançament de la implementació del objectius de desenvolupament sostenible
de  l’Agenda  2030  als  municipis  de  més  de  5.000  habitants  de  la  demarcació  de
Girona, que es transcriuen literalment a continuació:

Bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament de la
implementació del objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030
als municipis de més de 5.000 habitants de la demarcació de Girona 

1. Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la
concessió de subvencions del Gabinet de Presidència de la Diputació de Girona per al
finançament de la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS)
de  l’Agenda  2030  als  municipis  de  més  de  5.000  habitants  de  la  demarcació  de
Girona. L’objectiu  és  donar  suport  a  aquests  ajuntaments  gironins  perquè  tinguin
coneixements,  eines  i  recursos  per  orientar  les  seves  polítiques  públiques  cap  a
l’assoliment dels ODS.

Es  consideren  subvencionables  les  propostes  d’implementació  dels  ODS  que
incorporin aquestes dues actuacions:

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

No  se  subvencionaran,  en  cap  cas,  les  propostes  d’implementació  que  només
continguin una de les dues actuacions esmentades. Les propostes han de contenir
obligatòriament les dues actuacions: a i b.

2. Procediment de concessió 
El  procediment  de  concessió  d’aquestes  subvencions  és  el  de  concurrència
competitiva i convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en
el període fixat en la convocatòria, que ha d’aprovar la Junta de Govern, i s’establirà
una prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases.

Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir
altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 

3. Despeses subvencionables i període d’execució
3.1. Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a
la naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es faci en el
termini i en les condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o serveis
subvencionats en cap cas pot superar el seu valor de mercat.

3.2.  Es podran finançar  amb càrrec a aquesta línia les despeses subvencionables
següents:

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

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

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

a. No seran subvencionables els conceptes següents:

 Les  planificacions  estratègiques  genèriques,  plans  d’accessibilitat,  plans
mediambientals, plans de mobilitat i altres plans que no siguin específicament
d’Agenda 2030 i ODS.

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

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

3.4.  El  període  d’execució  es  determinarà  i  especificarà  a  la  convocatòria
corresponent.

3.5  Es  considera  despesa  subvencionable  la  que  s’hagi  produït  durant  el  període
d’execució, encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l’acabament del
període de justificació.

4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots
els ajuntaments de la demarcació de Girona que tinguin més de 5.000 habitants, a
excepció  d’aquells  ajuntaments  als  quals  ja  se’ls  hagi  concedit  i  fet  efectiva  una
subvenció  de la  Diputació  de Girona per  al  finançament  de la  implementació  dels
objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030. 

Per  obtenir  la  condició  de beneficiaris  de les  subvencions,  els  sol·licitants  han de
complir  els  requisits  i  les  condicions  generals  que  estableix  l’article  13  de  la  Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

5. Forma de determinar la quantia de les subvencions
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import del
crèdit assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que s’acordin.
Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin específicament en cada
convocatòria. 

La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es faci de les sol·licituds.
Cada sol·licitud s’avaluarà d’acord amb els criteris establerts en el punt 6, i, atesa la
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qualificació obtinguda, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en
la  convocatòria,  es  determinarà  l’import  de  la  subvenció  a  atorgar,  així  com  el
percentatge que representa sobre el pressupost de l’activitat o el projecte.

El percentatge màxim a atorgar serà del 80 % del pressupost elegible, amb un import
màxim de 8.000 € per sol·licitud i ajuntament, fins a exhaurir la dotació pressupostària.

6. Criteris de valoració
Es valoraran exclusivament les sol·licituds que s’adeqüin a l’objecte i  finalitat  de la
convocatòria, i que compleixin tots els requisits establerts. Les sol·licituds que no s’hi
adeqüin en seran excloses.

La documentació mínima per a poder valorar les sol·licituds és:

 El formulari normalitzat.

Els criteris per valorar la sol·licitud són els següents:

Criteri 1 (fins a 25 punts)
Grau de la qualitat tècnica de la proposta, en termes de concepció, planificació i
claredat expositiva 

 Es valorarà el grau de detall i la coherència de l’actuació sol·licitada respecte
les necessitats expressades i els resultats esperats.

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

Es valorarà  l’adequació  de  la  proposta  al  contingut  que  ha  de  tenir  el  pla
d’alineament  així  com  la  metodologia  proposada.  Així  mateix,  es  valorarà
positivament que la redacció del pla es faci amb la col·laboració de les entitats
del municipi.

El pla d’alineament haurà de contenir, com a mínim:

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

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

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

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

 Fixació d’un calendari de les actuacions proposades.

 Establiment d’un marc d’indicadors bàsic per constatar si s’estan assolint els
resultats desitjats.
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Criteri 3 (fins a 25 punts)
Formació (presencial o en línia) dels càrrecs electes i del personal funcionari i
laboral de l’Ajuntament en Agenda 2030 i ODS
Es valorarà la qualitat tècnica de la proposta de formació, en termes de concepció,
planificació, execució i innovació.

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

 Idoneïtat  del  públic  objectiu  al  qual  es  dirigeix  la  formació.  Priorització  de
formació a persones amb atribucions que incloguin la planificació estratègica.
Preferentment  i  per  aquest  ordre:  càrrecs  electes,  directius  públics,  caps
d’àrea, personal tècnic i personal administratiu (fins a 5 punts).

 Abast de la formació (nombre de persones que es preveu formar), durada de la
formació (mínim recomanat 3 hores) i participants per classe (fins a 10 punts).

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

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

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

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

Cada sol·licitud pot obtenir una puntuació màxima de 100 punts.

Les  sol·licituds  que  no  obtinguin  una  puntuació  mínima  de  50  punts  seran
desestimades.

7. Procediment de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s’han de presentar pel canal electrònic o telemàtic a la Diputació de
Girona en el termini que s’estableixi en la convocatòria.

Cada sol·licitant pot presentar una única sol·licitud mitjançant  el  model normalitzat,
disponible al web de la Diputació en el moment en què la convocatòria sigui vigent.

Les  sol·licituds,  degudament  emplenades,  han  d’estar  signades  digitalment  per  la
persona  interessada  o  per  la  que  representi  legalment  l’entitat.  Caldrà  utilitzar  els
sistemes  de  signatura  electrònica  acceptats  per  la  Diputació  de  Girona,  que
s'especifiquen a https://seu.ddgi.cat.

La documentació s’ha d’adjuntar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com
a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies,
poden  formar  un  únic  arxiu  en  format  PDF.  No  s’accepten  contenidors  d’arxius  o
fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus
Zip o RAR.

En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.
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Els  defectes  de  la  sol·licitud  s’han  d’esmenar,  després  del  requeriment  i  amb
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si
transcorregut aquest termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la
persona interessada ha desistit de la sol·licitud, es dictarà la resolució prèvia, d’acord
amb els termes que estableix la legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran
les actuacions sense cap tràmit ulterior.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document
amb què s’acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del moment
en què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en conseqüència,
comporten la no acceptació de la sol·licitud. També poden ser causa de revocació de
la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
La  instrucció  i  l’ordenació  de  l’expedient  per  atorgar  les  subvencions  previstes  en
aquestes bases corresponen al Gabinet de Presidència de la Diputació de Girona.

Les actuacions d’instrucció comprenen:

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

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

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

Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un informe
en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada.

El  Gabinet  de  Presidència,  en  vista  de  l’expedient  i  de  l’informe  de  la  Comissió
Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada degudament, la qual ha
d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la
seva quantia, així com la relació dels sol·licitants exclosos, en què s’indiqui la causa de
l’exclusió.

La  Comissió  Avaluadora  d’aquestes  subvencions  estarà  integrada  pels  membres
següents:

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

Vocals: La cap del servei de Presidència o la persona en qui delegui.
Un tècnic/a del servei de Presidència o la persona en qui delegui.

Els  grups polítics  de la  Diputació de Girona podran designar  un representant  a  la
Comissió Avaluadora, amb veu però sense vot.
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9. Procediment de resolució i notificació
La proposta de resolució se sotmet a consideració de la Junta de Govern, la qual resol
definitivament (si escau, en diversos actes) sobre l’atorgament de les subvencions.

La resolució contindrà, si escau, la relació ordenada de tots els peticionaris que no
hagin obtingut la subvenció perquè s’hagi esgotat la quantia màxima del crèdit fixat en
la  convocatòria,  amb  indicació  de  la  puntuació  aconseguida.  Si  algun  beneficiari
renuncia  a  la  subvenció,  l’òrgan  concedent  podrà  acordar  atorgar  la  subvenció  al
sol·licitant o sol·licitants següents, d’acord amb l’ordre de puntuació, sempre que amb
la renúncia s’hagi alliberat crèdit suficient per atendre almenys una de les sol·licituds
denegades.

D’acord amb l’article 63 de l’RLGS, l’òrgan concedent ha de comunicar aquesta opció
a  l’interessat  per  tal  que  accedeixi  a  la  proposta  de  subvenció  en  el  termini
improrrogable de quinze dies. Una vegada la persona interessada hagi acceptat  la
proposta, l’òrgan administratiu emetrà una resolució de la concessió i la notificarà.

S’ha de notificar la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també
als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat.

La Junta de Govern ha d’emetre la resolució corresponent en el termini màxim de sis
mesos a comptar de l’acabament del període de presentació de les sol·licituds. Un cop
transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants han
d’entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

10. Forma d’acceptació  
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari
no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com les condicions
generals i específiques fixades que hi siguin aplicables.

11. Justificació
11.1. Documentació i forma de justificar

Els  beneficiaris  han  de  presentar  la  justificació  per  via  electrònica  o  telemàtica
mitjançant el model de compte justificatiu simplificat, degudament emplenat i signat,
que estarà disponible en el web de la Diputació (www.ddgi.cat), al qual han d’adjuntar
la documentació següent:

a) El pla d’alineament, que haurà de contenir, com a mínim:

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

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

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

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

c) Establiment d’un calendari de les actuacions proposades.

d) Definició  d’un marc d’indicadors bàsic  sobre les  actuacions proposades per
constatar si s’estan assolint els resultats desitjats.

b) Documentació acreditativa de la realització dels cursos de formació que contingui:
hores de formació impartides, nombre de persones formades i càrrec de les persones
formades.

c)  Certificat  d’emissions  de  CO2 segons  el  que  estableix  l’apartat  27 «Condició
especial d’execució del contracte: compensació CO2 equiv»..

d) Documentació que acrediti  la difusió i/o publicitat de la subvenció segons el que
estableix l’apartat 21 «Obligació de difusió i publicitat».

S’hauran d’utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de
Girona, que s'especifiquen a https://seu.ddgi.cat.

La documentació s’ha d’adjuntar a la justificació en arxius en format PDF de 10 MB
com  a  màxim.  Els  documents  d’un  mateix  tipus,  com  ara  certificats,  memòries  i
fotografies,  poden formar  un únic  arxiu  en format  PDF.  No s’accepten contenidors
d’arxius  o  fitxers,  ja  siguin  en  format  PDF  (carpetes  PDF)  o  bé  en  formats  de
compressió tipus Zip o RAR.

A l’efecte  de  la  justificació  es  poden  presentar  totes  les  despeses  imputables  a
l’actuació  subvencionada  que,  de  conformitat  amb  el  dret,  s’hagin  produït  abans
d’acabar  el  període  d’execució,  amb  independència  que  s’hagin  abonat  o  no  als
creditors corresponents.

En  cas  de  situació  excepcional  que  afecti  el  desenvolupament  de  l’actuació
subvencionada s’admetran variacions en la despesa sempre que es respecti l’objecte
de la subvenció.

La justificació s’ha de fer en una única tramesa un cop finalitzades totes les actuacions
objecte de la subvenció.

Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.

En  cas  que  el  cost  justificat  sigui  inferior  al  pressupost  elegible,  la  subvenció  es
minorarà  proporcionalment,  aplicant  sobre  la  quantitat  justificada  el  percentatge
establert en aquestes bases.

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
en l’apartat 1.3 «Compatibilitat de subvencions» superin la despesa efectiva.
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Una  vegada  examinada  la  documentació  justificativa,  amb les  comprovacions  que
calguin, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els
elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de
la despesa subvencionable.

11.2 Termini
El termini  per a justificar  les accions subvencionades s’establirà en la convocatòria
corresponent.  

En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.

d) 3. Requeriment de la justificació
Si  un  cop  finalitzat  el  termini  no  s’ha  presentat  la  documentació  justificativa,  es
requerirà el beneficiari perquè la presenti en el termini màxim de quinze dies hàbils, a
comptar de l’endemà de la notificació formal, i se l’advertirà que en cas que no ho faci
es revocarà la subvenció.

12. Pagament 
El  pagament  de  la  subvenció  es  tramitarà  previ  informe  favorable  de  la  persona
responsable del servei de Presidència.

No  s’efectuaran  pagaments  en  concepte  de  bestretes  abans  d’haver  presentat  el
compte justificatiu corresponent.

El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant transferència bancària.

13. Compatibilitat de subvencions 
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus
d’ajuda,  sempre  que  la  suma  de  tots  els  ingressos  vinculats  a  la  despesa
subvencionada,  ja  siguin  subvencions,  taxes,  preus  públics  o  altres  ingressos,  no
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.

L’entitat beneficiària haurà de posar en coneixement de la Diputació de Girona la part
finançada amb càrrec a altres fons, tan bon punt es conegui aquest cofinançament, i
sempre abans que finalitzi el període per justificar-lo.

14. Subcontractació 
Es  permet  que  les  entitats  beneficiàries  subcontractin  les  actuacions  objecte  de
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de
l’entitat respectiva.

15. Reformulació de sol·licitud 
Quan l’import de la subvenció expressada en la proposta de resolució sigui inferior al
que figura en alguna de les sol·licituds presentades, es podrà instar el beneficiari a
reformular  la  sol·licitud  per  ajustar  els  compromisos  i  condicions  de  la  subvenció
atorgable.  La  reformulació  de  les  sol·licituds  haurà  de  respectar  l’objecte,  les
condicions i la finalitat  de la subvenció, així  com els criteris de valoració establerts
respecte de les sol·licituds.
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16. Modificació de les subvencions
Una  vegada  s’hagi  aprovat  la  resolució  corresponent,  els  beneficiaris  no  podran
sol·licitar un canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada, ni la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament. 

17. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest
cas, el  beneficiari  tindrà l’obligació de retornar l’import rebut i  de pagar l’interès de
demora corresponent, d’acord amb els supòsits següents:

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

b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que s’estableixen en aquestes bases.

c) En altres supòsits que recull la normativa reguladora de subvencions.

El  centre  gestor  del  Gabinet  de  Presidència  tramitarà,  si  escau,  els  expedients
d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i el president
de la Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents.

18. Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els  beneficiaris  no  podran  concertar  l’execució  total  o  parcial  de  les  activitats
subvencionades  amb persones  o  entitats  amb qui  estiguin  vinculats,  llevat  que  la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització
de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona. 

Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que estableix l’article
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

19. Protecció de dades
Les  dades  personals  que  els  sol·licitants  de  la  subvenció  comuniquin  durant  el
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran
tractades per la Diputació de Girona com a responsable del tractament, en el sentit de
l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril  de  2016  (Reglament  general  de  protecció  de  dades),  amb  la  finalitat  de
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n derivin establertes per
la Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment d’una missió
d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 6.1 c). En cas
que la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres persones a
la  Diputació  de  Girona,  les  persones  sol·licitants  hauran  d’informar  les  persones
afectades d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament
general de protecció de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió,
sol·licitud de la limitació del tractament i  oposició)  la persona interessada es podrà
adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del
tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les persones interessades, es
pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona. 

20. Verificació i control
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Els  comptes justificatius que compleixin  els  requisits  que estableix  la  Diputació  de
Girona s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció
concedida. 

No  obstant  això,  els  beneficiaris  estan  obligats  a  sotmetre’s  a  les  actuacions  de
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de
comprovació  i  control  financer  que  puguin  dur  a  terme  els  òrgans  de  control
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

21. Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris han de fer constar expressament a la pàgina web de l'Ajuntament el
suport econòmic de la Diputació de Girona i mostrar-hi el logotip de la Diputació així
com la marca «DDGI 2030», que es pot trobar a l’apartat d’«Imatge institucional» de la
Diputació de Girona.

Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que siguin
objecte de subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada.

Si  es  generen  suports  documentals  i  d’informació  relacionats  amb  les  actuacions
subvencionades —com, per exemple, material de difusió, publicacions, anuncis a la
premsa, senyalització, suports multimèdia o llocs web—, cal fer constar en aquests
documents la subvenció de la Diputació de Girona i la imatge corporativa on ha de
figurar el logotip de la Diputació així com la marca «DDGI 2030».

Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim establert en el títol  IV de la Llei general de subvencions, puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:
 

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

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

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

que fonamenta la concessió de les subvencions.

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

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

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

f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.

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

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

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

Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:

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

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries
de subvencions o ajuts, o en els processos derivats d’aquestes convocatòries.

En  particular,  els  beneficiaris  de  subvencions  o  ajuts  públics  assumeixen  les
obligacions següents:
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a)  Comunicar  immediatament  a  l’òrgan  competent  les  possibles  situacions  de
conflicte d'interessos.

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

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

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

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

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

24. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
general de subvencions.

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

e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.

g)  Qualsevol  altra  disposició  normativa  aplicable  per  raó  de  la  matèria  o  del
subjecte. 

25. Interpretació
La  facultat  d’interpretació  i  aplicació  d’aquestes  bases  recau  exclusivament  en  la
Diputació de Girona,  i  correspon a la Presidència d’aquest  ens la  resolució de les
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels
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actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes
bases.

26. Vigència
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la publicació íntegra en el Butlletí
Oficial  de  la  Província  de  Girona (BOPG),  i  seran  vigents  fins  que  se  n’acordi  la
modificació o la derogació.

27. Condició especial d’execució del contracte: compensació CO2 equiv.

En el contracte que l’Ajuntament estableixi amb l’empresa prestadora del servei, ha
d’incloure la compensació de CO2 equiv. com a condició especial d’execució.

La condició especial d’execució té com a finalitat que l’execució de la prestació del
servei per part del proveïdor contractat tingui un impacte mínim quant a emissions de
CO2  equiv.  Per complir  aquesta condició especial  d’execució, els passos que han de
seguir l’Ajuntament i el proveïdor extern són els següents:

Primer. L’Ajuntament  ha  d’introduir  una  clàusula  de  compensació  de  CO2 com  a
condició  especial  del  contracte.  Es  pot  descarregar  un  model  de  clàusula  de
compensació  externa  de  CO2  en  aquest  enllaç:
http://www.ddgi.cat/iplecs/faces/co2/menu.xhtml  .  

Segon. La  persona  responsable  del  contracte  ha  de  dirigir-se  a  l’adreça
https://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml  .   Tot seguit, a «Eina de compensació de
CO2», clicar l’apartat «Usuaris de l’Administració» «Crear contracte» i  emplenar les
«Dades del contracte» (Com a «Tipus de contracte», ha de triar «Servei», i  com a
«Tipus de compensació», ha de triar «Externa») i les «Dades del proveïdor/a». No cal
emplenar  l’apartat  «Validacions».  Tot  seguit,  ha  de clicar  «Desa»  i,  a  continuació,
«Envia a l’adjudicatari/ària» per tal que el proveïdor extern ho rebi en el seu correu
electrònic. 

Tercer. Quan el proveïdor rebi el correu electrònic, trobarà un enllaç que el portarà al
full de càlcul i haurà d’emplenar les pestanyes corresponents a «Transport», «Equips»
i «Clima i il·luminació» i clicar  «Desa» i «Enviar».

Quart. La persona responsable del contracte rebrà un correu electrònic amb un enllaç
en  el  qual  podrà  revisar  el  full  de  càlcul.  Si  no  és  correcte,  el  podrà  retornar  al
proveïdor. Si és correcte, haurà de clicar «Validar el contracte».

Cinquè. El proveïdor rebrà la validació en el seu correu electrònic amb un enllaç al
«Certificat d’emissions». Tot seguit l’haurà de signar electrònicament i presentar-lo al
registre electrònic de l’Ajuntament. Si el «Certificat d’emissions» mostra una quantitat
d’emissions superior a 0´5 tones de CO2, el proveïdor haurà de compensar aquesta
quantitat mitjançant un certificat de compensació que haurà de presentar al registre
electrònic  de  l'ajuntament  i  que  haurà  d’haver  estat  emès  per  una  entitat  de
compravenda de crèdits de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH). Aquestes entitats
han de complir els requisits següents:

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

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

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

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

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

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

S’acceptaran altres crèdits de GEH per compensar les emissions sempre que se’n
justifiqui de manera adequada la qualitat. Quan el proveïdor hagi obtingut el certificat
de compensació d’emissions, l’ha de lliurar a la persona responsable del contracte per
tal  que  es  pugui  retornar  al  balanç  zero  en  emissions  de  CO2  equiv. i  es  consideri
acomplerta la condició especial d’execució. 

Les  empreses que aspirin  a  ser  prestadores  del  servei  poden fer  un precàlcul  de
l’impacte econòmic i de generació de CO2 equiv. que originaria l’acompliment d’aquesta
condició especial d’execució de caràcter ambiental, accedint al web de la Diputació:
https://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml  . Hauran de clicar    «Eina de compensació
de CO2» i, a continuació, «Precàlcul per a Empreses». Com a «Tipus de contracte»,
hauran de triar «Servei», i com a «Tipus de compensació», hauran de triar «Externa».
Tot seguit, hauran d’emplenar les pestanyes corresponents a «Transport», «Equips» i
«Clima i il·luminació» i clicar «Total».  

Per a més informació es poden consultar la infografia explicativa a l’enllaç següent:
https://seu.ddgi.cat/web/recursos/document/9705/10020/Infografia_CO2.pdf  ,   i  el vídeo
de  presentació  de  l’eina  de  compensació  de  CO2  en  aquest  altre  enllaç:
https://www.youtube.com/watch?v=eQxu23bD2Po   (  a partir del minut: 1:27:00).

Disposició addicional primera
En el  supòsit  que durant  el  termini  d’informació pública  de les  bases s’hi  formulin
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan
competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la
resolució  de  la  convocatòria  corresponent,  serà  el  president  de  la  Diputació.
D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió que es
dugui a terme del Ple de la Diputació.

Disposició addicional segona
L’extracte de la convocatòria de les subvencions regulades en aquestes bases, previst
a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el BOPG.”

Segon.  Sotmetre  a  informació  pública  les  bases  específiques  reguladores  de
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb el
que disposa l’article  124 del  Decret  179/1995,  de 13 de juny,  pel  qual  s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar
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un  anunci  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Girona i  al  tauler  electrònic  de  la
Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el
supòsit  que  durant  el  termini  d’informació  pública  no  s’hi  formulin  al·legacions  o
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.

Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, i
perquè  disposi  que  les  bases  es  publiquin  íntegrament,  una  vegada  aprovades
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que
eventualment s’hi puguin advertir.”

El senyor President, comenta que passaríem a la Comissió de Territori i Sostenibilitat.
El  punt  desè  de  l'ordre  del  dia  seria  l'aprovació  inicial,  si  s'escau,  de  les  bases
reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament de la implementació
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 als municipis de més
de 5.000 habitants de la  nostra demarcació.  Té la  paraula  el  diputat  senyor  Joan
Fàbrega.
El  diputat  delegat  de  Desenvolupament  Sostenible,  senyor  Joan  Fàbrega,  pren  la
paraula i diu: Bon dia, president. Bon dia a tothom. Portem avui al ple aquestes bases
reguladores que tenen una finalitat per estructurar i fixar els criteris i el procediment
per a la concessió de subvencions del Gabinet de Presidència de la Diputació per al
finançament de la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de
l'Agenda 2030 als municipis de més de 5.000 habitants de la demarcació de Girona.
L'objectiu  és  donar  suport  a  aquests  ajuntaments  gironins  perquè  tinguin
coneixements,  eines  i  recursos  per  orientar  les  seves  polítiques  públiques  cap  a
l'assoliment dels ODS. Es consideren subvencionables les propostes d'implementació
dels ODS que incorporin aquestes dues actuacions: la redacció d'un pla d'alineament
de les polítiques locals del municipi amb els ODS i la formació presencial o en línia
dels  càrrecs  electes  i  treballadors  de l'ajuntament  en Agenda  2030 i  ODS.  No  se
subvencionaran en cap cas les propostes d'implementació que només continguin una
de les dues actuacions esmentades. Les propostes han de contenir obligatòriament les
dues actuacions. Moltes gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Fàbrega. Hi ha alguna qüestió per part
d'algú? No? Entenem que s'aprova, doncs? S'aprova també per unanimitat.

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

11. Aprovació  de  l'addenda  de  pròrroga  al  conveni  amb  l'Ajuntament  de
Vilablareix pel cofinançament i les condicions d'execució del projecte de
millora de l'enllumenat públic exterior del municipi - Programes europeus

“Per acord de la sessió del Ple de la Diputació de Girona, en data 28 de novembre de
2017, es va aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilablareix i la
Diputació de Girona, per un període que s’inicia amb la signatura del conveni el 13 de
març de 2018.

El pacte Setè, durada, estableix que el conveni es podrà prorrogar sempre i quan
s’acordi de manera expressa per ambdues parts.
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Atès  que  les  dues  parts  signatàries  del  conveni  han  manifestat  la  voluntat  de
prorrogar per un període de 4 anys més, des del dia 1 de gener de 2022 al 31 de
desembre de 2025, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilablareix i la
Diputació de Girona.

D’acord amb els antecedents i vist l’informe favorable del cap de servei de Programes
Europeus,  la  Comissió  Informativa  de  Territori  i  Sostenibilitat  hi  dictamina
favorablement i proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

PRIMER.  Aprovar  l’addenda  de  pròrroga  al  conveni  de  col·laboració  entre
l’Ajuntament de Vilablareix i la Diputació de Girona pel cofinançament, les condicions
d’execució  del projecte de  millora  de l’enllumenat  públic  exterior  del  municipi,  el
contingut de la qual es reprodueix de forma íntegra a continuació:

“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
VILABLAREIX I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, PEL COFINANÇAMENT I LES
CONDICIONS D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE LA MILLORA DE L’ENLLUMENAT
PÚBLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI, COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE
DESENVOLUPAMENT REGIONAL
CN/3672 EXP.: 2016/842
Parts
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple
de la  Diputació  del  dia  del  dia  4  de juliol  de 2019,  4-5, 17004 Girona, amb NIF
P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi Batllori i Nouvilas, i
facultat per ..... de la Diputació de Girona del dia.....de......de 202....
David  Mascort  i  Subiranas,  alcalde  de  Vilablareix,  per  nomenament  del Ple  de
l’Ajuntament  del  dia  15  de  juny  de  2019,  amb  domicili  c/  Perelló  120,  17180
Vilablareix, amb NIF P1722900F.
Antecedents

1. Vist el conveni de col·laboració que es va signar el 13 de març de 2018 entre les
dues entitats a dalt esmentades i tenint en compte que el pacte setè estableix que el
conveni  es  podrà  prorrogar  per  un  any  sempre  i  quan  així s’acordi de manera
expressa per ambdues parts.
2. Atès que el pacte quart d’aquest conveni estableix que la Diputació de Girona
serà titular  de l’obra i  els  béns detallats a la  clàusula primera durant  un termini
mínim  de  5  anys  a  fi  de  donar  compliment  a  l’article  71  del  Reglament  (UE)
1303/2013.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquesta addenda al conveni, d’acord amb els següents:
Pactes
Primer.
Aprovar la modificació del paràgraf segon del pacte setè que queda redactat de la
manera següent:
El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de
2022 i sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini
de quatre anys.
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Segon.
Prorrogar aquest conveni fins al 31 de desembre de 2025.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen la present addenda.”

SEGON. Facultar el president de la Diputació per a la signatura d’aquesta addenda i
per dur a terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i
aritmètiques i modificacions no substancials d’aquesta addenda a efectes de celeritat
i simplificació del procediment administratiu, i de qualsevol altre document que sigui
necessari per a l’efectivitat d’aquesta Resolució.

TERCER. Notificar la present Resolució a l’Ajuntament de  Vilablareix  pel seu
coneixement i a tots els efectes.”

El senyor President, manifesta que ara passaríem al punt onzè..., 11, 12, 13, 14, 15 i
16, que són addendes de pròrrogues de cofinançament de programes europeus. Si els
sembla,  la  diputada  Montse  Mindan  els  explica  tots,  tots  sis  i  faríem una  votació
conjunta, a menys que algú de vostès demani alguna votació separada al respecte.
Senyora Mindan.
La diputada delegada de Programes Europeus, senyora Montserrat Mindan, pren la
paraula i diu: Bon dia a tothom. Moltes gràcies, president. En aquest cas, el que fem
és aprovar les addendes dels convenis que ja es van signar amb els ajuntaments per
dur a terme projectes amb cofinançament europeu, cofinançament FEDER, per poder
allargar la vigència de tots els que inicialment s'havien d'acabar el 31 de desembre del
2021. Al ple, el que passem són els convenis que van ser aprovats per aquest òrgan,
que corresponen als convenis que, a més de tenir inversió, regulen prestacions de
subministrament  posteriors,  sigui  d'Estella  o  de  manteniment  preventiu  o  correctiu
d'instal·lacions.  Aquests  sis  convenis  que  passem  corresponen  a  instal·lacions
fotovoltaiques dels ajuntaments de Celrà, de Garrigàs, de Palafrugell i de Sant Julià de
Llor i Bonmatí. I pel que fa als altres dos que queden, corresponen a enllumenat públic
exterior  de  Sant  Joan  de  les  Abadesses  i  de  l'Ajuntament  de  Vilablareix.  Gràcies
president.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna consideració? Per tant, els aprovem
tots  sis  en  bloc,  per  unanimitat,  aquestes  pròrrogues.  D'acord?  Doncs  ho  fem
d'aquesta manera

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

12. Aprovació de l' addenda de pròrroga al conveni amb l'Ajuntament de Sant
Julià del Llor i Bonmatí pel cofinançament i les condiciona d'execució del
projecte  d'instal·lació  fotovoltaica  d'autoconsum instantani  a  4  edificis
municipals - Programes europeus

“Per acord de la sessió del Ple de la Diputació de Girona, en data 20 d’octubre de
2020, es va aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Julià del
Llor i Bonmatí i la Diputació de Girona, per un període que s’inicia amb la signatura
del conveni i fins el 31 de desembre de 2021.
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El pacte Setè. Durada, estableix que el conveni es podrà prorrogar per un any a partir
de l’1 de gener de 2022, mitjançant l’acord exprés de les dues parts signants del
conveni.

Atès  que  les  dues  parts  signatàries  del  conveni  han  manifestat  la  voluntat  de
prorrogar per un període de 4 anys més, des del dia 1 de gener de 2022 al 31 de
desembre de 2025, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Julià del
Llor i Bonmatí i la Diputació de Girona.

D’acord amb els antecedents i vist l’informe favorable del cap de servei de Programes
Europeus,  la  Comissió  Informativa  de  Territori  i  Sostenibilitat  hi  dictamina
favorablement i proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

PRIMER.  Aprovar  l’addenda  de  pròrroga  al  conveni  de  col·laboració  entre
l’Ajuntament de  Sant Julià del Llor i Bonmatí i la Diputació  de Girona pel
cofinançament, les condicions d’execució del projecte d’instal·lació fotovoltaica
d’autoconsum instantani a 4 edificis municipals, el contingut de la qual es reprodueix
de forma íntegra a continuació:

“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT
JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, PEL
COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE
D’INSTAL·LACIÓ  FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM  INSTANTANI  A 4  EDIFICIS
MUNICIPALS, COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT
REGIONAL
CN/4023 EXP.: 2018/5759
Parts
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple
de la  Diputació  del  dia  del  dia  4  de juliol  de 2019,  4-5,  17004 Girona,  amb NIF
P1700000A,  assistit  pel  secretari  d’aquesta  corporació,  Jordi  Batllori  i  Nouvilas, i
facultat per l’acord del Ple de la Diputació de Girona del dia.....de......de.....
El Sr. Marc Garcia i Nadal, alcalde de Sant Julià del Llor i Bonmatí, per nomenament
del Ple de l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019, amb domicili  a la plaça Don
Manuel, 12, 17164 - Sant Julià del Llor i Bonmatí, amb NIF P1725100J.
Antecedents
1. Vist el conveni de col·laboració que es va signar el 20 d’octubre de 2020 entre

les dues entitats a dalt esmentades i tenint en compte que el pacte setè d’aquest
conveni estableix una durada del conveni per als anys 2020 i 2021.

2. Vist que en el mateix pacte setè s’estableix que el conveni es podrà prorrogar per
un any i a partir de l’1 de gener de 2022 per acord exprés de les dues parts.

3. Tenint en compte que s’ha produït un endarreriment en la realització de l’actuació
a dalt esmentada, inclosa en l’operació "GiraEfi". Millora de l'eficiència
energètica dels municipis de la demarcació de Girona (PR15-011843), la qual va
ser  aprovada en la  segona convocatòria  d’eixos  4  i  6  del  programa operatiu
FEDER Catalunya 2014-2020.

4. Atès que el pacte quart d’aquest conveni estableix que la Diputació de Girona
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serà titular de l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini
mínim de 5 anys a fi  de donar  compliment a l’article  71 del  Reglament (UE)
1303/2013.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquesta addenda al conveni, d’acord amb els següents:
Pactes
Primer.
Aprovar la modificació del paràgraf segon del pacte setè que queda redactat de la
manera següent:
“El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de
2022 i sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini
de quatre anys.”.
Segon.
Prorrogar aquest conveni fins al 31 de desembre de 2025.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen la present addenda.”

SEGON. Facultar el president de la Diputació per a la signatura d’aquesta addenda i
per dur a terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i
aritmètiques i modificacions no substancials d’aquesta addenda a efectes de celeritat
i simplificació del procediment administratiu, i de qualsevol altre document que sigui
necessari per a l’efectivitat d’aquest acord.

TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, pel
seu coneixement i a tots els efectes.”

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

13. Aprovació de l'addenda de pròrroga al conveni amb l'Ajuntament de Celrà
pel  cofinançament  i  les  condicions  d'execució  del  projecte  de  dues
instal·lacions  fotovoltaiques a  la  piscina  i  fàbrica Pagans -  Programes
europeus

“Per acord de la sessió del Ple de la Diputació de Girona, en data 18 de març de
2020, es va aprovar  un conveni  de col·laboració entre l’Ajuntament  de Celrà i  la
Diputació de Girona, per un període que s’inicia amb la signatura del conveni i
fins el 31 de desembre de 2021.

El pacte Setè. Durada, estableix que el conveni es podrà prorrogar per un any a partir
de l’1 de gener de 2022, mitjançant l’acord exprés de les dues parts signants del
conveni.

Atès  que  les  dues  parts  signatàries  del  conveni  han  manifestat  la  voluntat  de
prorrogar per un període de 4 anys més, des del dia 1 de gener de 2022 al 31 de
desembre  de 2025, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i la
Diputació de Girona.
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D’acord amb els antecedents i vist l’informe favorable del cap de servei de Programes
Europeus,  la  Comissió  Informativa  de  Territori  i  Sostenibilitat  hi  dictamina
favorablement i proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

PRIMER.  Aprovar  l’addenda  de  pròrroga  al  conveni  de  col·laboració  entre
l’Ajuntament de Celrà  i  la  Diputació  de  Girona pel  cofinançament,  les  condicions
d’execució  del projecte  de dues  instal·lacions  fotovoltaiques  per  autoconsum
instantani a la piscina i fàbrica pagans de Celrà, el contingut de la qual es reprodueix
de forma íntegra a continuació:

“SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
DE CELRÀ I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, PEL COFINANÇAMENT, LES
CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE DUES INSTAL·LACIONS
FOTOVOLTAIQUES PER AUTOCONSUM INSTANTANI A LA PISCINA I FÀBRICA
PAGANS  DE  CELRÀ,  COFINANÇAT  PEL  FONS  EUROPEU  DE
DESENVOLUPAMENT REGIONAL
CN/4014 EXP.: 2018/5760
Parts
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple
de la  Diputació  del  dia  del  dia  4  de juliol  de 2019,  4-5,  17004 Girona,  amb NIF
P1700000A,  assistit  pel  secretari  d’aquesta  corporació,  Jordi  Batllori  i  Nouvilas, i
facultat per l’acord del Ple de la Diputació de Girona del dia.....de......de......
David Planas i Lladó, alcalde de Celrà, per nomenament del Ple de l’Ajuntament del
dia 29 de març del 2021, amb domicili a la carretera de Juià, 48, 17460 - Celrà, amb
NIF P1705400H, assistit per la secretària de la Corporació, Meritxell Vargas Sardà, i
facultat per aquest acte per l'acord del Ple de l'Ajuntament de Celrà del dia
.....de......de.....
Antecedents
1. Vist el conveni de col·laboració que es va signar el 18 de març de 2020 entre les

dues entitats a dalt esmentades i tenint en compte que el pacte setè d’aquest
conveni estableix una durada del conveni per als anys 2020 i 2021.

2. Vist que en el mateix pacte setè s’estableix que el conveni es podrà prorrogar per
un any i a partir de l’1 de gener de 2022 per acord exprés de les dues parts.

3. Tenint en compte que s’ha produït un endarreriment en la realització de l’actuació
a dalt esmentada, inclosa en l’operació "GiraEfi". Millora de l'eficiència
energètica dels municipis de la demarcació de Girona (PR15-011843), la qual va
ser  aprovada en la  segona convocatòria  d’eixos  4  i  6  del  programa operatiu
FEDER Catalunya 2014-2020.

4. Atès que el pacte quart d’aquest conveni estableix que la Diputació de Girona
serà titular de l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini
mínim de 5 anys a fi  de donar  compliment a l’article  71 del  Reglament (UE)
1303/2013.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquesta addenda al conveni, d’acord amb els següents:
Pactes
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Primer.
Aprovar la modificació del paràgraf segon del pacte setè que queda redactat de la
manera següent:
El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de
2022 i sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini
de quatre anys.
Segon.
Prorrogar aquest conveni fins al 31 de desembre de 2025.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen la present addenda.”

SEGON. Facultar el president de la Diputació per a la signatura d’aquesta addenda i
per dur a terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i
aritmètiques i modificacions no substancials d’aquesta addenda a efectes de celeritat
i simplificació del procediment administratiu, i de qualsevol altre document que sigui
necessari per a l’efectivitat d’aquest acord.

TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Celrà, pel seu coneixement i a
tots els efectes.”

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

14. Aprovació  de  l'addenda  de  pròrroga  al  conveni  amb  l'Ajuntament  de
Palafrugell  pel  cofinançament  i  les  condicions  d'execució  del  projecte
d'instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum a la seu de
l'Ajuntament - Programes europeus

“Per acord de la sessió del Ple de la Diputació de Girona, en data 23 d’octubre de
2020, es va aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i la
Diputació de Girona, per un període que s’inicia amb la signatura del conveni i fins
el 31 de desembre de 2021.

El pacte Setè. Durada, estableix que el conveni es podrà prorrogar per un any a partir
de l’1 de gener de 2022, mitjançant l’acord exprés de les dues parts signants del
conveni.

Atès  que  les  dues  parts  signatàries  del  conveni  han  manifestat  la  voluntat  de
prorrogar per un període de 4 anys més, des del dia 1 de gener de 2022 al 31 de
desembre de 2025, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i la
Diputació de Girona.

D’acord amb els antecedents i vist l’informe favorable del cap de servei de Programes
Europeus,  la  Comissió  Informativa  de  Territori  i  Sostenibilitat  hi  dictamina
favorablement i proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
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PRIMER.  Aprovar  l’addenda  de  pròrroga  al  conveni  de  col·laboració  entre
l’Ajuntament de Palafrugell i la Diputació de Girona pel cofinançament, les condicions
d’execució del projecte d’instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum
a la seu de l'ajuntament, el contingut de la qual es reprodueix de forma íntegra a
continuació:

“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, PEL COFINANÇAMENT I
LESCONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE
PLAQUES SOLARS  FOTOVOLTAIQUES  PER  AUTOCONSUM  A LA SEU  DE
L'AJUNTAMENT, COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT
REGIONAL
CN/4055 EXP.: 2018/ 5559
Parts
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple
de la  Diputació  del  dia  del  dia  4 de juliol  de 2019,  4-5,  17004 Girona,  amb NIF
P1700000A,  assistit  pel  secretari  d’aquesta  corporació,  Jordi  Batllori  i  Nouvilas, i
facultat per l’acord del Ple de la Diputació de Girona del dia.....de......de......
El Sr. Josep Piferrer i Puig, alcalde de Palafrugell, per nomenament del Ple de
l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019, amb domicili al carrer Cervantes, 16, 17200 -
Palafrugell, amb NIF P1712400I.
Antecedents
1. Vist el conveni de col·laboració que es va signar el 23 d’octubre de 2020 entre les

dues entitats a dalt esmentades i tenint en compte que el pacte setè d’aquest
conveni estableix una durada del conveni per als anys 2020 i 2021.

2. Vist que en el mateix pacte setè s’estableix que el conveni es podrà prorrogar per
un any i a partir de l’1 de gener de 2022 per acord exprés de les dues parts.

3. Tenint en compte que s’ha produït un endarreriment en la realització de l’actuació
a dalt esmentada, inclosa en l’operació "GiraEfi". Millora de l'eficiència
energètica dels municipis de la demarcació de Girona (PR15- 011843), la qual va
ser  aprovada  en  la  segona convocatòria  d’eixos  4  i  6  del programa operatiu
FEDER Catalunya 2014-2020.

4. Atès que el pacte quart d’aquest conveni estableix que la Diputació de Girona
serà titular de l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini
mínim de 5 anys a fi  de donar  compliment  a l’article  71 del  Reglament (UE)
1303/2013.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquesta addenda al conveni, d’acord amb els següents:
Pactes
Primer.
Aprovar la modificació del paràgraf segon del pacte setè que queda redactat de la
manera següent:
El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de
2022 i sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini
de quatre anys.
Segon.
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Prorrogar aquest conveni fins al 31 de desembre de 2025.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen la present addenda.”

SEGON. Facultar el president de la Diputació per a la signatura d’aquesta addenda i
per dur a terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i
aritmètiques i modificacions no substancials d’aquesta addenda a efectes de celeritat
i simplificació del procediment administratiu, i de qualsevol altre document que sigui
necessari per a l’efectivitat d’aquest acord.

TERCER.  Notificar  el  present  acord  a  l’Ajuntament  de  Palafrugell,  pel  seu
coneixement i a tots els efectes.”

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

15. Aprovació de l'addenda de pròrroga al conveni amb l'Ajuntament de St.
Joan de les Abadesses pel cofinançament i les condicions d'execució del
projecte  de  millora  de  l'eficiència  de  l'enllumenat  públic  municipal  -
Programes europeus

“Per acord de la sessió del Ple de la Diputació de Girona, en data 24 de març de
2020, es va aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses i la Diputació de Girona, per un període que s’inicia amb la signatura
del conveni i fins el 31 de desembre de 2021.

El pacte Setè. Durada, estableix que el conveni es podrà prorrogar per un any a partir
de l’1 de gener de 2022, mitjançant l’acord exprés de les dues parts signants del
conveni.

Atès  que  les  dues  parts  signatàries  del  conveni  han  manifestat  la  voluntat  de
prorrogar per un període de 4 anys més, des del dia 1 de gener de 2022 al 31 de
desembre de 2025, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses i la Diputació de Girona.

D’acord amb els antecedents i vist l’informe favorable del cap de servei de Programes
Europeus,  la  Comissió  Informativa  de  Territori  i  Sostenibilitat  hi  dictamina
favorablement i proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

PRIMER.  Aprovar  l’addenda  de  pròrroga  al  conveni  de  col·laboració  entre
l’Ajuntament de Sant Joan de les  Abadesses i la Diputació de Girona pel
cofinançament, les condicions  d’execució  del  projecte  de  millora  de  l’eficiència
energètica de l’enllumenat públic municipal, el contingut de la qual es reprodueix de
forma íntegra a continuació:

“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT
JOAN DE LES ABADESSES I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, PEL
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COFINANÇAMENT, LES CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE
MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC
ALMUNICIPI DE SANT JOAN DE LES ABADESSES, COFINANÇAT PEL FONS
EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL
CN/4017 EXP.: 2018/422
Parts
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple
de la  Diputació  del  dia  del  dia  4  de juliol  de 2019,  4-5,  17004 Girona,  amb NIF
P1700000A,  assistit  pel  secretari  d’aquesta  corporació,  Jordi  Batllori  i  Nouvilas, i
facultat per l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona del
dia.....de......de........
El Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde de Sant Joan de les Abadesses, per nomenament
del Ple de l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019, amb domicili a la plaça Major, 3,
17860 - Sant Joan de les Abadesses, amb NIF P1717700G.
Antecedents
1. Vist el conveni de col·laboració que es va signar el 23 de abril de 2020 entre

les dues entitats a dalt esmentades i tenint en compte que el pacte setè d’aquest
conveni estableix una durada del conveni per als anys 2020 i 2021.

2. Vist que en el mateix pacte setè s’estableix que el conveni es podrà prorrogar per
un any i a partir de l’1 de gener de 2022 per acord exprés de les dues parts.

3. Tenint en compte que s’ha produït un endarreriment en la realització de l’actuació
a dalt esmentada, inclosa en l’operació "GiraEfi". Millora de l'eficiència
energètica dels municipis de la demarcació de Girona (PR15-011843), la qual va
ser  aprovada en la  segona convocatòria  d’eixos  4  i  6  del  programa operatiu
FEDER Catalunya 2014-2020.

4. Atès que el pacte quart d’aquest conveni estableix que la Diputació de Girona
serà titular de l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini
mínim de 5 anys a fi  de donar  compliment a l’article  71 del  Reglament (UE)
1303/2013.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquesta addenda al conveni, d’acord amb els següents:
Pactes
Primer.
Aprovar la modificació del paràgraf segon del pacte setè que queda redactat de la
manera següent:
El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de
2022 i sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini
de quatre anys.
Segon.
Prorrogar aquest conveni fins al 31 de desembre de 2025.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen la present addenda.”

SEGON. Facultar el president de la Diputació per a la signatura d’aquesta addenda i
per dur a terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i
aritmètiques i modificacions no substancials d’aquesta addenda a efectes de celeritat
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i simplificació del procediment administratiu, i de qualsevol altre document que sigui
necessari per a l’efectivitat d’aquest acord.

TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, pel
seu coneixement i a tots els efectes.”

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

16. Aprovació  de  l'addenda  de  pròrroga  al  conveni  amb  l'Ajuntament  de
Garrigàs  pel  cofinançament  i  les  condicions  d'execució  del  projecte
d'instal·lació  solar  fotovoltaica  d'autoconsum  al  local  sociocultural
municipal - Programes europeus

“Per acord de la sessió del Ple de la Diputació de Girona, en data 06 d’agost de 2020,
es  va  aprovar  un  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Garrigàs  i  la
Diputació de Girona, per un període que s’inicia amb la signatura del conveni i fins el
31 de desembre de 2021.

El pacte Setè. Durada, estableix que el conveni es podrà prorrogar per un any a partir
de l’1 de gener de 2022, mitjançant l’acord exprés de les dues parts signants del
conveni.

Atès  que  les  dues  parts  signatàries  del  conveni  han  manifestat  la  voluntat  de
prorrogar per un període de 4 anys més, des del dia 1 de gener de 2022 al 31 de
desembre de 2025, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Garrigàs i la
Diputació de Girona.

D’acord amb els antecedents i vist l’informe favorable del cap de servei de Programes
Europeus,  la  Comissió  Informativa  de  Territori  i  Sostenibilitat  hi  dictamina
favorablement i proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

PRIMER.  Aprovar  l’addenda  de  pròrroga  al  conveni  de  col·laboració  entre
l’Ajuntament de Garrigàs i la Diputació de Girona pel cofinançament, les condicions
d’execució  del projecte  d’instal·lació  solar  fotovoltaica  d'autoconsum  al  local
sociocultural  municipal,  el contingut  de la qual es  reprodueix de forma íntegra a
continuació:

“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
GARRIGÀS I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, PEL COFINANÇAMENT I LES
CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR
FOTOVOLTAICA D'AUTOCONSUM  AL LOCAL SOCIOCULTURAL,  COFINANÇAT
PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL
CN/4024 EXP.: 2018/5761
Parts
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple
de la  Diputació  del  dia  del  dia  4  de juliol  de 2019,  4-5,  17004 Girona,  amb NIF
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P1700000A,  assistit  pel  secretari  d’aquesta  corporació,  Jordi  Batllori  i  Nouvilas, i
facultat per l’acord del Ple de la Diputació de Girona del dia.....de......de.......
La Sra.  Pilar  Bosch i  Bech,  alcaldessa de Garrigàs,  per  nomenament  del  Ple de
l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019, amb domicili a la plaça de l'Ajuntament, 2,
17476 - Garrigàs, amb NIF P1708100A.
Antecedents
1. Vist el conveni de col·laboració que es va signar el 06 d’agost de 2020 entre les

dues entitats a dalt esmentades i tenint en compte que el pacte setè d’aquest
conveni estableix una durada del conveni per als anys 2020 i 2021.

2. Vist que en el mateix pacte setè s’estableix que el conveni es podrà prorrogar per
un any i a partir de l’1 de gener de 2022 per acord exprés de les dues parts.

3. Tenint en compte que s’ha produït un endarreriment en la realització de l’actuació
a dalt esmentada, inclosa en l’operació "GiraEfi". Millora de l'eficiència
energètica dels municipis de la demarcació de Girona (PR15-011843), la qual va
ser  aprovada en la  segona convocatòria  d’eixos  4  i  6  del  programa operatiu
FEDER Catalunya 2014-2020.

4. Atès que el pacte quart d’aquest conveni estableix que la Diputació de Girona
serà titular de l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini
mínim de 5 anys a fi  de donar  compliment a l’article  71 del  Reglament (UE)
1303/2013.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquesta addenda al conveni, d’acord amb els següents:
Pactes
Primer.
Aprovar la modificació del paràgraf segon del pacte setè que queda redactat de la
manera següent:
El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de
2022 i sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini
de quatre anys.
Segon.
Prorrogar aquest conveni fins al 31 de desembre de 2025.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen la present addenda.”

SEGON. Facultar el president de la Diputació per a la signatura d’aquesta addenda i
per dur a terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i
aritmètiques i modificacions no substancials d’aquesta addenda a efectes de celeritat
i simplificació del procediment administratiu, i de qualsevol altre document que sigui
necessari per a l’efectivitat d’aquest acord.

TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Garrigàs, pel seu coneixement i 
a tots els efectes.”

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

JUNTA DE PORTAVEUS
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17. Moció del grup de la CUP de defensa del territori i rebuig a la instal·lació 
d'una activitat extractiva al municipi d'Osor

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’explotació dels recursos naturals per part del capitalisme i els sistemes basats en el
productivisme i el creixement infinit,  on es prioritzen els beneficis individuals davant
dels col·lectius, ens han portat a l’actual crisi ecosocial. Els tocs d’alerta pel que fa al
creixement econòmic il·limitat se succeeixen des de fa més de cinc dècades, sense
que els governs hagin pres decisions polítiques contundents per revertir la situació. El
creixement exponencial de l’economia fòssil ha portat a un segle XXI ple d'incognites
globals  on  gairebé  tots  els  llindars  de  seguretat  ecològics  han  entrat  en  estat
d’emergència planetària. 

L’informe Meadows (1972) del Club de Roma, predeia que el creixement econòmic no
podia  continuar  indefinidament  a  causa  de  la  disponibilitat  limitada  dels  recursos
naturals. Dècades després, però, la comunitat internacional no només ha estat incapaç
d’establir objectius i mecanismes vinculants de reducció de les emissions, com acaba
de  succeir  a  la  recent  COP26  de  Glasgow,  sinó  que  no  ha  canviat  el  model  de
desenvolupament basat en un creixement il·limitat a expenses de la Natura. Des que
es  va  publicar  l’Informe  Meadows  la  crisi  ecosocial  ha  adquirit  proporcions
dramàtiques.  Ens  enfrontem,  a  nivell  local  i  global,  a  una  desestabilització  dels
ecosistemes amb conseqüències desastroses per a la vida i el benestar de la població.
L’economia, sense cap límit, explota voraçment tot tipus de recursos naturals i  fruit
d’això aboca residus que contaminen l’entorn. Una pràctica d’explotació extractivista
que, de moment, no té aturador.

L’extractivisme és un paradigma molt estès actualment basat en la dominació per a la
mercantilització dels recursos (petroli, gas, minerals, etc). Es tracta d’una pràctica que
es  sustenta  en  la  generació  de  lucre  a  partir  d’aquests  recursos  i  un  afany
mercantilitzador que atempta contra els territoris, la seva gent i  la vida en general.
L’escenari d’emergència climàtica i ecològica ens imposa canviar de rumb i protegir els
recursos, la vida i el territori.

El municipi d’Osor i per extensió les Guilleries no queden al marge d’aquest model, i
són moltes les agressions que al llarg dels anys ha patit aquest territori a través de
diferents infraestructures com el  pantà de Susqueda,  la  línia de Molt  Alta  Tensió o
l’activitat derivada de les indústries extractives.

És en aquest  context,  que  davant  la  presentació  d’un  Pla  Especial  Urbanístic  per
desenvolupar  activitat  extractiva  a  cel  obert  al  municipi  d’Osor,  considerem que la
implantació d’aquest tipus d’activitats durant dècades suposarà una nova agressió al
territori sense cap tipus de contribució al desenvolupament sostenible d’aquest tal i
com  marca  l’Agenda  2030.  Al  contrari,  projectes  d’aquest  tipus  suposen  greus
conseqüències a curt i mig termini sobre:

-  L’entorn  natural:  afectant  directament  sobre  la  biodiversitat  de  les  Guilleries,
modificant hàbitats, obligant al desplaçaments d’animals i contribuint al deteriorament
de la riera que ja va patir amb una altra explotació minera i que encara arrosseguem.
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-  El  paisatge:  les  pedreres  tenen  un  temps  de  vida  útil,  i  un  cop  esgotat,
l’abandonament de l’activitat acostuma a originar seriosos problemes principalment
relacionats amb la destrucció del paisatge i les ensulsiades.
- Els veïns i les veïnes: afectant directament la vida quotidiana degut al risc que
suposarà  a  nivell  de  mobilitat  per  la  presència  de  camions  de  gran  tonatge,
l’increment de soroll i generació de pols derivat de la pròpia activitat que tindrà un
impacte directe sobre les persones i activitats del nucli de les mines d’Osor.
-  El  desenvolupament  local,  doncs és  un  model  contrari  a  un desenvolupament
basat  en  el  turisme sostenible  consumidor  de patrimoni  natural  i  cultural,  doncs
aquesta activitat afectarà directament a aquest model, a cases i allotjaments rurals,
empreses d’activitats a la natura, comerços, visitants. 
- El despoblament que pot provocar, amb els riscos que això suposaria per a un
micro-poble com a Osor per a la seva supervivència.
- Les poblacions dels municipis limítrofes i els visitants amb afectacions derivades a
l’augment del trànsit de camions per aquestes poblacions, perillositat de la carretera
per a la pràctica d’esports com el ciclisme, pèrdua d'atractius que generin visitants...

És  per  tot  això  que  des  de  la  CUP-AMUNT a  la  Diputació  de  Girona  demanem
l’aprovació de l’ACORD següent:

PRIMER- Mostrar el rebuig i total oposició a la instal·lació d’una activitat extractiva al
municipi  d’Osor  per  les  greus  conseqüències  que  tindrà  a  nivell  ambiental,
paisatgístic, social i econòmic durant dècades, hipotecant el futur del territori i de les
persones que hi viuen.

SEGON- Instar a la Diputació de Girona a mostrar el seu rebuig a la instal·lació d’una
activitat extractiva al municipi d’Osor per tots els motius exposats anteriorment, tal i
com ja han fet els plenaris de l’Ajuntament d’Osor i del Consell Comarcal de la Selva.

TERCER- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que apliqui el principi de
precaució i a que facin un gir en les actuals polítiques que només perpetuen el model
socioeconòmic  destructiu  i  apostin  per  posar  de  forma  real  els  interessos  de  la
majoria al centre, assumint que ja estem immersos en situació d’emergència climàtica
i actuant, així, en conseqüència i no basant-se en una Llei com la de Mines de l’any
1975.

QUART- Iniciar una campanya de sensibilització de defensa del territori i de debat, on
es tingui en compte informació sobre la petjada climàtica dels projectes, sobre les
alternatives  possibles  a  l’entorn  proper  al  municipi  amb  la  població  i  implicant  a
diferents actors per conscienciar de la importància de canvi de model que sigui capaç
de defensar el medi ambient i els interessos de la gent del territori i en aquest cas del
món rural.

CINQUÈ- Comunicar  aquests acords a la  plataforma veïnal  “No a  la  Pedrera”,  al
municipi d’Osor, al Consell Comarcal de la Selva, a les conselleries afectades de la
Generalitat de Catalunya i als 26 municipis de la comarca de la Selva.”

El  senyor  President,  pren  la  paraula  i  manifesta  que  passaríem  a  la  Junta  de
Portaveus. Al punt dissetè hi ha una moció del grup de la CUP de defensa del territori,
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de rebuig de les instal·lacions d'una activitat extractiva al municipi d'Osor. Té la paraula
per fer l'explicació, la senyora Guillaumes.
La portaveu del  grup de la  CUP,  senyora Marta Guillaumes,  pren la  paraula i  diu:
Gràcies,  president.  La  moció  que  presentem  com  a  CUP,  ja  ho  ha  explicitat  el
president,  és  en  defensa  del  territori  i  rebuig  de  la  instal·lació  d'aquesta  activitat
extractiva al municipi d'Osor, i només volia ressaltar quatre idees. La primera, de fet,
és que no és la primera vegada que com a CUP presentem mocions en defensa del
territori. En aquest cas concret, fa referència a una agressió concreta que té a veure
amb aquesta possible implantació a Osor d'aquesta pedrera.  Les pedreres són un
tipus d'activitat  que no és nova,  evidentment,  a  comarques gironines i,  al  llarg del
temps, ha generat moltes disrupcions i moltes afectacions en molts ecosistemes. De
fet, a Osor mateix, ja hi havia les famoses mines d'Osor que es van tancar fa 40 anys.
És a dir,  al  mateix poble d'Osor ja hi  havia activitat  extractiva fa més de 40 anys.
Parlava d'aquesta activitat extractiva, l'extractivisme com a paradigma està molt estès
actualment i, de fet, en la part expositiva ho comentem. És un paradigma que està molt
lligat al capitalisme i que està basat en la dominació per a la mercantilització d'aquests
recursos, ja sigui petroli, gas, minerals, en aquest cas són rierencs o roques. Es tracta
d'una pràctica que se sustenta en la generació d'aquest lucre a partir de recursos i té
un afany mercantilitzador que atempta contra els territoris, la seva gent i la vida en
general.  I  justament aquest  seria  el  context.  Ara,  la  situació que tenim ja ha estat
àmpliament discutida en aquest plenari en altres plens del darrer trimestre del 2021,
ens trobem en una situació d'emergència climàtica que ens obliga, i ecològica també,
a canviar  de rumb clarament.  Jo no diria  només canviar  de rumb, sinó canviar  de
pantalla. Ara estem en una altra pantalla, ja no estem... Els paradigmes, i les maneres
de fer i de treballar ja no funcionen i no ens funcionaran en la situació que tenim ara.
Hi ha molts exemples, ara no m'estendré, però molts exemples de connexió. Fixeu-vos
en l'anècdota que ha passat ara d'aquest volcà submarí de Tonga, que ha explotat en
un  lloc  del  món  i  ha  acabat  provocant  efectes  a  diverses  parts  del  món,  com  a
exemple. Les mateixes coses passen a nivell d'activitat extractiva: coses que poden
afectar a un espai, poden acabar provocant efectes en més espais. La última idea que
també volíem comentar en relació a aquesta moció que es presenta és que té per
objectiu donar suport a un col·lectiu de veïns i veïnes d'Osor que, sota el paraigua
d'una plataforma que han anomenat "El no a la pedrera", lluiten justament per evitar la
instal·lació d'una activitat extractiva al municipi d'Osor, i el que volíem ressaltar ara és
que no només aquest col·lectiu de veïns i veïnes, sinó que el mateix Ajuntament també
s'hi  ha mostrat preocupat  per la instal·lació d'aquesta pedrera, l'Ajuntament d'Osor.
Altres ajuntaments de la comarca, em consta que, per exemple, a Susqueda, del qual
és  alcaldessa  una  diputada  d'aquest  mateix  plenari,  també  s'hi  ha  manifestat  en
contra,  i  altres ajuntaments,  la  Cellera,  Anglès  i  el  mateix  Consell  Comarcal  de la
Selva, que ens va semblar molt rellevant, ha aprovat mocions de rebuig a la instal·lació
d'aquesta  pedrera.  Com  deia,  la  instal·lació  d'aquesta  pedrera  no  és  innòcua,  té
efectes i són molts els efectes que pot produir aquesta instal·lació, tant des del punt de
vista de la biodiversitat a les Guilleries, provocant el desplaçament de moltes espècies,
també afectació directa al paisatge i, de fet, les mines d'Osor de fa 40 anys ja en van
provocar  molta,  d'alteració  al  paisatge,  i  també  evidentment  l'alteració  de  la  vida
quotidiana de la gent, amb el pas continu de camions per la carretera d'Anglès. També
aquesta possible instal·lació podria posar en risc el desenvolupament local de la zona,
fent incompatible aquesta activitat amb l'activitat que està ara generant més activitat
econòmica, que és el turisme rural i esportiu. En tot cas, per no allargar-nos, no sé si
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cal que llegeixi el senyor president els acords... Els acords potser sí que caldria que
els compartís...
El senyor President, respon: Si li sembla, un cop faci l'exposició, els llegirà el senyor
secretari i jo ho posaré a votació. Li sembla correcte?
La portaveu del grup de la CUP, senyora Guillaumes, respon: Perfecte. Per tancar,
esperem que sigui  recolzada per una àmplia majoria  i  que la  Diputació de Girona
assumeixi,  en  aquest  cas  també,  un  paper  de  lideratge  justament  de  les
administracions pel que fa a la protecció del territori, tal com marquen justament els
Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030, especialment l'ODS 13,
el 14 i el 15, que tenen a veure amb l'acció climàtica, vida submarina i vida terrestre i,
de fet, com moltes vegades, va apareixent al ple, justament avui, en el punt 10 apareix
una línia de subvencions relacionada justament amb els ODS. Per tant, ens sembla
que  això  també està  estretament  lligat.  Esperem,  per  tant,  una  àmplia  acceptació
d'aquesta moció i, en tot cas, esperem que sigui així i que serà una qüestió molt ben
rebuda pels veïns i veïnes d'Osor. Gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyora Guillaumes. Senyor Batllori, llegeixi
les propostes d'acord, si us plau, i després passo la paraula, si volen, a algun altre
portaveu.
El senyor secretari llegeix la part dispositiva de la moció, del contingut literal següent:
“Primer. Mostrar el rebuig i total oposició a la instal·lació d'una activitat extractiva al
municipi d'Osor per les greus conseqüències que tindrà a nivell ambiental, paisatgístic,
social i econòmic durant dècades, hipotecant el futur del territori i de les persones que
hi viuen. Segon. Instar la Diputació de Girona a mostrar el seu rebuig a la instal·lació
d'una activitat extractiva al municipi d'Osor per tots els motius exposats anteriorment,
tal com ja han fet els plenaris de l'Ajuntament d'Osor i del Consell Comarcal de la
Selva. Tercer. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a que apliqui el principi
de precaució i que facin un gir en les actuals polítiques que només perpetuen el model
socioeconòmic destructiu, i apostin per posar de forma real els interessos de la majoria
al centre, assumint que ja estem immersos en situació d'emergència climàtica i actuant
així en conseqüència, i no basant-se en una llei com la de Mines de l'any 1975. Quart.
Iniciar una campanya de sensibilització de defensa del territori i de debat on es tingui
en compte informació sobre la petjada climàtica dels projectes, sobre les alternatives
possibles a l'entorn proper al municipi amb la població i implicant diferents actors per
conscienciar de la importància de canvi de model que sigui capaç de defensar el medi
ambient i els interessos de la gent del territori i, en aquest cas, del món rural. Cinquè.
Comunicar aquests acords a la plataforma veïnal "No a la pedrera", al municipi d'Osor,
al  Consell  Comarcal  de la Selva,  a les conselleries afectades de la Generalitat  de
Catalunya i als 26 municipis de la comarca de la Selva.”
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna paraula? Independents? No? Senyor
Casellas, veig que vostè aixeca la mà..., la Gisela, perdó, la senyora Saladich.
La portaveu del grup d’Independents de la Selva, senyora Gisela Saladich, pren la
paraula i  manifesta: Bon dia a tothom. Moltes gràcies, senyor president.  Bon dia a
tothom i bon any a tothom. Nosaltres, en aquest cas, votarem sí a la proposta que ens
presenta la senyora Guillaumes en nom de la CUP, per coherència amb els nostres
companys d'Independents de la Selva, que evidentment estan al govern del Consell
Comarcal i que també van votar que sí. Hem parlat amb els Independents del Baix
Empordà i no tenen cap inconvenient també a votar que sí a aquesta proposta. Només
volíem anunciar el nostre vot i que estem d'acord amb el que s'ha dit, encara que es fa
servir una duresa extrema amb totes les explicacions, però votarem que sí. Moltes
gràcies, senyor president.
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El senyor President,  diu: Moltes gràcies, senyora Saladich, per la seva intervenció.
Senyor Casellas.
El president del grup del PSC, senyor Pere Casellas, intervé i diu: Gràcies, senyor
president.  De  manera  semblant  al  que  ens  exposa  la  diputada  senyora  Saladich,
nosaltres votarem a favor de la moció de la senyora Guillaumes, però amb matisos. Si
la poguéssim escapçar, la moció, nosaltres no compartim la primera part. La primera
part no és res més que la repetició d'un posicionament ideològic que és habitual en la
CUP i que forma part, entenc, del seu corpus ideològic, mai millor dit, però que acaba
sent una esmena a la totalitat a la nostra manera de pensar. Sovint, llegint aquestes
exposicions avui, semblaria que els que no estiguem d'acord amb aquests postulats,
ho  parlàvem  no  fa  massa  també  en  aquest  ple,  doncs  som  tots  una  banda  de
negacionistes.  I  això  no  és  cert,  senyora  Guillaumes.  Estem  tots  treballant  pels
Objectius  de  Desenvolupament  Sostenible,  estem  per  l'Agenda  2030,  estem  per
intentar  fer  les  coses  el  millor  possible,  però  també  garantint  un  nivell  de
desenvolupament que sigui òptim. Tot i això, compartim el que s'exposa en la moció, la
preocupació dels veïns que ens han fet també arribar al regidor, compartim aquesta
preocupació  paisatgística  i  ambiental,  compartim  la  degradació  que  pot  portar
precisament a les carreteres, compartim el dany que pot fer en el desenvolupament
local, com ens estaven explicant, del turisme rural. En definitiva, això ho compartim, i
fa  que  nosaltres  votem a  favor  de  la  moció.  També  m'agradaria  matisar  que,  els
acords, els compartim i els votarem, i entenem que no es poden dissociar ni fer invents
de votar per separat, però també li matisaria el punt tercer. El punt tercer: sí que hem
d'instar  el  Govern  de  la  Generalitat  a  que  apliqui  un  principi  de  precaució,  però
després,  quan  ja  entrem  en  la  qüestió  de  si  socioeconòmic  destructiu  o  no,  ens
tornaríem a trobar amb aquest to i aquest fons expressat en els primers punts de la
moció. No obstant, hi votarem a favor. Allò que alguna vegada en diem un sí crític, un
recurs que també ha utilitzat en algun moment. Res més. Moltíssimes gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Senyora Saladich, si no li fa res, voldríem
votar.
La portaveu del grup IdS, senyora Saladich, diu: Tanco, tanco, perdó.
El  senyor President,  diu:  Gràcies.  Té la paraula el  portaveu del  Govern,  el  senyor
Piñeira.
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i manifesta: Moltíssimes
gràcies, senyor president.  Algunes matisacions. En les darreres mocions que anem
veient,  hi  ha  tot  un  corpus,  un posicionament  ideològic,  per  part  de  la  CUP,  molt
legítim, que sembla una mica un copiar i enganxar que va apareixent a cada ple i que
l'anem  adaptant  en  funció  del  debat  que  sigui  objecte  d'aquell  plenari.  Per  tant,
nosaltres  també  hauríem  fet  canvis  en  aquesta  moció,  tot  i  que  en  aquest  cas
prioritzarem i posicionarem el consens. M'agradaria, per això, destacar dues o tres
qüestions. Primera: pel que fa a l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament
Sostenible, aquesta Diputació ha estat i és pionera i, per tant, en aquest sentit, hem de
posar-ho en valor. La segona cosa que m'agradaria destacar és que el compromís de
la Diputació amb la preservació i defensa del territori hi ha estat sempre, hi és sempre i
hi serà sempre. I el tercer: nosaltres hauríem modificat coses de la part expositiva i
també de la  part  dispositiva,  especialment també el  punt  tercer,  al  fil  del  que deia
l'il·lustre diputat senyor Casellas, que em sumo a les seves reflexions i a aquest sí
crític del qual ell parlava. Per tant, en aquest sentit, anunciar que l'equip de govern no
se n'anirà tan lluny com a Tonga, sinó que anirem una mica més a prop, concretament
a Osor, i com a mostra de suport al territori, a la ciutadania i als diferents plenaris, tant
de l'Ajuntament d'Osor com del Consell Comarcal de la Selva, per manifestar aquest
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suport, nosaltres donarem el nostre vot favorable a aquesta moció, que no deixa de
ser, com deia també, un sí crític. Moltíssimes gràcies, senyor president.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Senyora Guillaumes, alguna
qüestió?
La portaveu del grup de la CUP, senyora Marta Guillaumes, respon: Si em permet,
m'agradaria fer una valoració general. En primer lloc, gràcies a tots els portaveus per
les seves explicacions. De fet, els mostro el meu agraïment, però crec que qui estarà
més  agraït  seran  els  veïns  i  veïnes  d'Osor.  Per  tant,  crec  que  són  els  principals
protagonistes d'aquesta moció d'avui. I agraeixo els sí crítics que han fet, però no em
puc estar de comentar alguna observació que m'han fet, que certament és així, que a
les mocions o en algunes mocions que darrerament hem presentat, hi ha com un inici,
un corpus teòric, com deia el senyor Piñeira, que d'alguna manera posa la base del
que serà després el desplegament del text expositiu. I em crida l'atenció, m'ha cridat
l'atenció, per exemple, la senyora Gisela Saladich, que parli de tot, i que li ho valoro
molt, que hagin finalment acceptat votar a favor d'aquesta moció, que parla de duresa
extrema en les explicacions. I això em fa pensar molt; entenc que el llenguatge pugui
semblar o pugui ser rebut com a duresa, però és que la situació és la que és. O sigui,
és dura, la situació. És a dir, la manera com ens relacionem amb el medi, com ens
estem relacionant ara, ha de canviar sí o sí, això ja ho hem sentit moltes vegades, i
entenc que la manera com ens expliquem pugui ser rebuda amb duresa, però és que,
tot i que ho anem fent, hi ha molts sectors que de fet fa més de trenta anys que ho
estan dient, que hem de canviar la manera de viure, no estem fent canvis i, per tant,
alguna cosa s'ha de fer: dir fins i tot això, que fa trenta anys que estem dient que hem
de canviar la manera de viure. No s'està produint un canvi de rumb que ens sembli
molt evident. També al senyor Casellas li agraeixo molt aquest sí crític i estic d'acord
amb ell, que diu que som aquí per fer les coses el millor possible. Jo crec que tots els
diputats i  diputades que som aquí,  cadascú des de la seva perspectiva ideològica,
òbviament,  intenta fer  tot  el  que considera millor  per  avançar.  Nosaltres,  el  nostre
posicionament,  és que,  per avançar,  hem de fer alguns canvis que generen certes
incomoditats, i maneres de treballar i maneres de produir, i de consumir, i això és així.
Estic d'acord que el fons és el que és i planteja un context de canvi molt gran, i que
segurament serà molt difícil que es produeixi, però nosaltres anem insistint i, per això,
en totes les mocions, anem insistint en aquest punt. També, finalment, agrair al senyor
Piñeira  aquest  sí  crític  i.  Comentava  en  el  segon  punt,  el  senyor  Piñeira,  que  el
compromís de la  Diputació  és amb la  defensa del  territori  i  esperem que aquesta
moció que s'aprova avui, que penso que és molt important, perquè marca també un
camí  de suport  diferent,  que aquest  compromís  de la  Diputació  es  tradueixi  i  que
aquelles infraestructures i aquelles qüestions que no van en defensa del territori de la
gent també es tinguin en compte. En tot cas, molt agraïda per aquestes aportacions i
per l'aprovació d'aquesta moció. Gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Senyor Piñeira.
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, manifesta: Moltíssimes gràcies, senyor
president,  il·lustre  diputada  senyora  Guillaumes.  Només  una  matisació.  Nosaltres
donem suport a aquesta moció concreta i reitero que el compromís de la Diputació
amb la defensa del territori hi ha estat, hi és i hi serà sempre. Com que a vegades
vostès parteixen d'una posició de superioritat ideològica i a vegades m'atreviria a dir
que fins i tot de superioritat moral, només una matisació: no confongui aquest suport
d'avui amb que sempre el Govern donarà suport a les mocions de la CUP, perquè
vostè parteix de l'apriorisme que les seves mocions són les que defensen el territori,
quan el Govern s'hi suma, estem defensant el territori, i quan el Govern no s'hi suma,
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no estem defensant el territori. El Govern sempre defensa el territori i, evidentment, ho
fa sota el  seu prisma,  que és tan legítim com el  seu.  Moltíssimes gràcies,  senyor
president.
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies. Senyor secretari, la moció s'aprova per
unanimitat.

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

18. Moció del  grup del  PSC per a l'estudi de la signatura d'un conveni de
col·laboració amb el sector agroalimentari de la demarcació de Girona,
per fer una transició cap a la producció de noves varietats agrícoles

El senyor  President,  manifesta que passaríem a la  moció del  grup del  PSC per  a
l'estudi de la signatura d'un conveni de col·laboració amb el sector agroalimentari de la
demarcació de Girona per  fer  una transició  cap a  la  producció de noves varietats
agrícoles. Jo passaré la paraula al senyor Fernández. Em sembla que aquí no votarem
la moció, sinó que en tot cas en farem una explicació i explicarem perquè hi ha coses
que ja fa la Diputació, etcètera. Senyor Fernández.
El  portaveu del  grup del  PSC, senyor  Juli  Fernández,  intervé i  manifesta:  Gràcies,
senyor president. Aquí no caldrà fer votació ni un sí crític, ni un no rigorós. El nostre
grup finalment no la posarà a votació perquè hem entès, després de parlar amb el
portaveu senyor Piñeira, que la voluntat nostra, que era el que volia intentar aquesta
moció, que era deixar de manifest que el canvi climàtic també està comportant, ha de
comportar,  canvis  al  sector  productiu  pel  que  fa  a  tota  la  cadena  del  sector
agroalimentari,  hem vist  que moltes d'aquestes actuacions que la moció plantejava
s'estan fent a través de l'IRTA, que actualment la Diputació hi participa, i a més té un
conveni i hi aporta els recursos. Per tant, no tindria massa sentit que, si ja tenim un
òrgan que realment està fent funcions d'aquestes i són els que realment estan fent uns
convenis, nosaltres instéssim, a la mateixa institució, a fer convenis paral·lels. Per tant,
nosaltres, mentre en el futur, i així també ho he parlat amb el portaveu, quedi clar que
aquest  conveni  amb l'IRTA s'ha  de  mantenir  i  intentar  que  aquestes  polítiques  es
mantinguin i fins i tot es potenciï bastant més en la mesura del possible, el nostre grup
ha decidit que no caldrà votar la moció perquè entenem que la feina que s'està fent en
aquest moments és la correcta i, per tant, també voldríem agrair a l'IRTA i a tota la gent
implicada per la feina que fan.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Fernández. Senyor Piñeira.
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, intervé i manifesta: Moltíssimes gràcies,
senyor president, il·lustre diputat senyor Fernández. Simplement manifestar el que ja
deia vostè: aquesta voluntat és compartida entre el Govern i el seu grup. Per tant,
compartim l'objectiu i compartim també la reflexió que feia vostè de seguir avançant i
incrementant aquestes diferents línies d'actuació. Per tant, en aquest sentit, penso que
estem alineats,  el  seu grup i  el  Govern,  amb aquesta  compartició  d'objectius  i  de
seguir avançant en aquesta línia. Bàsicament, vostè ho estava explicant ara, el senyor
Fernández  ho  comentava,  a  través  de  l'IRTA portem  a  terme  ja  molts  d'aquests
objectius. Si només em permeten dues dades o tres, que sí que m'agradaria comentar.
Nosaltres  fem  una  aportació  important  com  a  Diputació  a  l'Institut  de  Recerca  i
Tecnologia Agroalimentàries. Concretament, aquesta aportació l'any anterior va ser de
gairebé un quart de milió d'euros, 248.000 euros i, per tant, en aquest sentit, portem a
terme diferents iniciatives i projectes de recerca tant en les àrees de producció vegetal
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com d'indústries agroalimentàries com de sostenibilitat i agrosistemes, com també pel
que fa  a  producció  animal.  En definitiva,  aquests són els  objectius  de l'IRTA que,
bàsicament,  el  que intenten és adaptar-se.  Entre els  seus objectius hi  ha el  canvi
climàtic i totes aquelles noves formes i nous sistemes agroalimentaris més intel·ligents
i  més adaptats  a les necessitats actuals.  I  la  darrera cosa que també m'agradaria
comentar, que penso que també és rellevant, que els diputats i diputades també la
coneixen i que també li agraeixo al senyor Fernández, que vam tenir ocasió aquests
dies de comentar-ho i que ho posés en valor, tot el que fem a través dels contractes
agraris  que  fem  a  les  Gavarres,  que  precisament  ens  serveixen  per  fomentar  el
desenvolupament de bones pràctiques agràries a l'entorn del massís de les Gavarres i
que  en  l'anualitat  precedent  vam  poder  subvencionar  tot  un  seguit  de  projectes
interessants en aquest sentit. Per tant, simplement agrair el posicionament del grup del
PSC, que l'ha exposat el senyor Fernández, i simplement manifestar això que deia i
que estem absolutament alineats i compromesos amb el seu plantejament, compartim
objectius, compartim estratègia i compartim la voluntat també de seguir avançant en
aquesta línia. I li agraeixo també al senyor Fernández la seva intervenció. Moltíssimes
gràcies, senyor president.
El senyor President, diu: Moltes gràcies al senyor Piñeira i també al senyor Fernández
i, per tant, quedaria dit aquí. Per tant, el punt divuitè, decau la moció i no passa a la
votació. D'acord, senyor secretari?

Es retira de l'Ordre del dia

19. Mocions d'urgència

No n’hi ha.

20. Precs i preguntes

El  senyor  President  demana  si  hi  ha  alguna  cosa  per  part  d'algú?  Sí,  senyora
Guillaumes.
La portaveu del grup de la CUP, senyora Marta Guillaumes, diu: Gràcies. Una pregunta
que té a veure, ara que hem estrenat aquest nou any, el 2022, té a veure amb el
calendari cultural, i com a CUP ens agradaria saber, aquest any 2022 es commemora
el centenari del naixement de Joan Fuster, un escriptor valencià en llengua catalana i
que és considerat un dels assagistes més importants del segle XX en llengua catalana,
i ens agradaria saber si la Diputació de Girona té prevista alguna activitat relacionada
amb aquesta commemoració. Gràcies.
El senyor President, diu: Gràcies. El senyor Puga.
El portaveu adjunt del grup del PSC, senyor Víctor Puga, intervé i manifesta: Molt bon
dia. Gràcies, president. Jo voldria fer, més que una pregunta, un prec. Voldríem fer un
prec amb relació  a una qüestió  que segur  que és ben coneguda per  part  de tots
nosaltres, els nostres ajuntaments. Com saben, el 8 de novembre passat el govern de
l'Estat  va  aprovar  un  reial  decret,  el  Reial  decret  26/2021,  per  adaptar  la  Llei
d'hisendes locals a la jurisprudència recent del Tribunal Constitucional amb relació a
l'aplicació de l'impost que anomenem plusvàlua. Ja des del 2017 hi ha una primera
sentència del TC. I també sobretot a partir d'una jurisprudència més recent, que s'ha
anat generant tota una situació podríem dir d'incertesa entorn de l'aplicació de l'impost.
Sembla que, amb aquest reial decret es resolt tot, encara que és veritat que encara hi
ha alguns experts que diuen que no serveixen del tot els dubtes pel que fa a la seva
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constitucionalitat, i fins i tot també hi ha tota una corrent que segueix insistint en que
existeix una doble imposició, però en qualsevol cas, la nova regulació, si la comparem
amb l'anterior, que fins i tot arribava a gravar transmissions, malgrat que no hi hagués
un increment de valor, si ens fixem en la nova regulació, sens dubte és beneficiosa per
als contribuents, però molt perjudicial per als ajuntaments. Els primers càlculs, com a
mínim els  que hem fet,  en  aquest  cas des del  meu Ajuntament,  tenint  en compte
l'adaptació de les ordenances fiscals incorporant els coeficients màxims que preveu
aquest  nou  reial  decret,  ja  posen  de  manifest  un  descens  molt  important  de  les
recaptacions. En el cas de l'Escala, i permeteu-me que parli del cas concret perquè és
el que he estudiat amb més detall, podríem estar entorn del 30 %, però em consta que
això és una situació que afecta tots els ajuntaments i que entorn del 27 % o 28 % i fins
i tot un 35 %, es podria quantificar aquest problema, aquesta falta de recaptació, falta
d'ingressos a tots els ajuntaments. 
Les mesures tributàries que tenim al  nostre abast  són molt  reduïdes.  Bàsicament,
podríem parlar únicament d'actualitzar valors cadastrals i això, evidentment, impacta
en el conjunt dels contribuents i, per tant, no és una bona mesura. En tot cas, és del tot
injusta i, per tant, tot això que explico és per fer un prec a la Diputació demanant que
es faci ressò d'aquesta problemàtica i que insti el Ministeri a que complementi, pensem
que és la millor mesura, a través del PIE ja a partir d'aquest 2022, aquest greuge que
patiran els ajuntaments aquest any. I potser també seria un bon moment per posar en
qüestió  el  que  ja  hem  fet  en  moltes  ocasions,  però  jo  crec  que  d'una  manera
contundent  podríem  aprofitar  també  aquesta  ocasió  per  posar  en  qüestió  l'actual
model  de  finançament  que  tenim  els  ajuntaments  i  que  deriva  d'aquesta  Llei
d'hisendes locals del 1989,  absolutament superada per un context  socioeconòmic i
unes necessitats ben diferents de les que existien a finals dels 80. Per tant, hauríem
d'aplicar aquesta contundència que sovint fem en altres qüestions, i a partir també d'un
discurs compartit  entre  tots,  en la  línia d'exigir  un nou model  de finançament  pels
nostres ajuntaments que superi aquestes injustícies i aquestes mancances de l'actual
model. Simplement això. Gràcies, president.
El senyor President, respon: Moltes gràcies, senyor Puga i moltes gràcies també a la
senyora Guillaumes. Contestant aquesta última pregunta, després li passaré la paraula
al senyor Piñeira. No contestant aquest prec; entomar aquest prec, és a dir, que és
evident que amb tot això cada canvi que s'ha fet ha estat sempre perjudicial per als
ajuntaments i  pels ingressos municipals,  amb la qual cosa no ens queda cap més
qüestió que o l'actualització dels valors cadastrals que deia vostè o una puja de l'IBI:
perquè més instruments, els ajuntaments no en tenim. També és veritat que és una
situació  absolutament  estranya,  aquesta  que  ens  ha  passat,  perquè  si  el  senyor
secretari no em corregeix, entendria que la sentència que anul·la la plusvàlua encara
no  ha  estat  publicada  i  jo  entenc  que  l'obligació  de  tots  els  tribunals,  inclòs  el
Constitucional, és que les sentències es publiquin i són efectives a partir de la seva
publicació. I l'altre dia, un secretari municipal em deia que aquesta sentència encara
no havia estat publicada, però sí que és veritat que queda corregida per un reial decret
que es va fer, si no recordo malament,  el que vostè deia, el mes de novembre, el
26//2021, de 18 de novembre, en el qual és veritat que els valors cadastrals o el que
s'aplica, aplicant els màxims dels coeficients, hi ha un descens de la recaptació i que
això no ha estat compensat. Val a dir que la PIE d'aquest any sí que s'ha incrementat
un 13 %, que és molt, però és veritat que la voluntat em sembla que no era compensar
aquesta qüestió. Igual que quan l'IAE, l'impost d'activitats econòmiques va baixar, els
ajuntaments no van tenir cap compensació. En tot cas, ens hem quedat amb el que
ens hem quedat i  això ho carrega tot sobre l'IBI,  és a dir,  ho carrega tot  sobre la
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població quan aquest impost anava carregat sobre qui feia les transaccions. En tot
cas, en comptes de pagar qui fa la transacció, majoritàriament ho carreguem a tota la
població en general, la qual cosa no és del tot evidentment correcta, en aquest sentit.
Jo  estic  d'acord  que  prepararem  instar  el  Ministeri  en  aquest  sentit.  I  jo,  que  la
setmana que ve tinc una reunió a la FEMP, també faré arribar aquesta consideració a
la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, a fi i efecte que la incloguin dintre
les negociacions amb l'Estat. D'acord? Si els sembla. D'acord? Doncs moltes gràcies
senyor Puga. Passaria a contestar a la senyora Guillaumes el senyor Albert Piñeira.
El  portaveu  del  Govern,  senyor  Albert  Piñeira,  pren  la  paraula  i  diu: Moltíssimes
gràcies, senyor president i il·lustre diputada senyora Guillaumes. La resposta és sí i
això  s'articularà  de  diferents  maneres.  La  primera  és  que  la  Diputació  de  Girona,
majoritàriament no desenvolupa acció ella mateixa, sinó que ho fa a través de tercers i
d'incentivar la [...], però sí que és veritat que alguna cosa es fa per iniciativa pròpia i
aquest és el cas de la Casa de Cultura. Per tant, totes les efemèrides rellevants que
tenen lloc al llarg de l'any a nivell cultural tenen ressò en la programació de la Casa de
Cultura. La segona és que si mira el pressupost de l'àrea de Cooperació cultural de la
Diputació de Girona per a aquest exercici 2022, veurà que nosaltres, des d'un temps
ençà,  col·laborem  amb algunes  iniciatives  culturals  del  País  Valencià  a  través  de
diferents subvencions nominatives. Una d'elles, per exemple, la que està prevista per
Acció Cultural del País Valencià, que és una nominativa de 17.000 euros i que servirà
també  en  part  per  poder  commemorar  el  centenari  del  naixement  de  l'escriptor  i
assagista  Joan  Fuster.  Per  tant,  a  través  d'aquí  també  s'articularà  aquesta
col·laboració. La tercera és que des de fa anys també la Diputació col·labora amb
diferents  entitats  i  institucions  del  nostre  territori  que  bàsicament  es  dediquen
principalment a la promoció i la difusió de la literatura, de la lectura i de la creació
literària. Per posar un exemple, el cas de la Fundació Josep Pla, que també té previst
desenvolupar  alguna  activitat  en  aquest  sentit. I  finalment,  nosaltres  generalment
també participem de les iniciatives que es porten a terme des de la Generalitat. La
Generalitat també, entre les seves efemèrides, té prevista la celebració d'aquest any
Fuster  i,  per  tant,  nosaltres,  en  aquest  sentit,  també  ens  hi  sumarem.  Per  tant,
aquestes són les quatre línies que hi haurà d'acció a través de subvencionar accions
directes d'entitats que desenvolupen la seva activitat cultural majoritàriament al País
Valencià, a través de les institucions amb les que ja col·laboren habitualment, com la
Fundació Josep Pla de promoció del patrimoni literari, a través de la Casa de Cultura i
dels nostres centres propis, i a través també de sumar-nos a les activitats que farà la
Generalitat. Només una darrera referència. Si a més hi ha algun ajuntament o alguna
entitat  que organitza  alguna cosa molt  especial  pel  que fa a aquesta efemèride o
aquest  centenari,  recordar  que  l'activitat  ordinària  i  habitual  dels  ajuntaments  es
vehicula  a  través del  Fons de Cooperació  Cultural,  però  que dintre  de la  línia  de
creació  de  públics  per  a  la  cultura,  de  la  línia  1,  que  hi  ha  per  a  activitats,  els
centenaris i les efemèrides, que els comptem per múltiples de 25, també són objecte
de subvenció a banda. Moltíssimes gràcies, il·lustre diputada i senyor president.
El  senyor  President,  pren la  paraula  i  diu:  Moltes  gràcies.  Contestades  doncs  les
qüestions, aixecaríem la sessió i la sessió plenària propera seria la del mes de febrer,
que tocaria el dia 15 de febrer. I em sembla que els han passat uns calendaris a tots
vostès de tota la planificació d'aquest any, de totes les sessions que hi hagi comissions
informatives, juntes de portaveus, plenaris, les juntes de govern, etcètera, perquè així
ho  puguem  tenir  tots  ordenat  i,  si  hi  hagués  alguna  cosa,  a  la  seva  disposició.
Aixequem la sessió, moltes gràcies, senyor secretari.

95

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



El senyor secretari, intervé: Només dir que la sentència sí que es va publicar en el
Butlletí Oficial de l’Estat.de 25 de novembre.
El senyor President, diu: D'acord, doncs ja està. És que algú va fer arribar la setmana
passada que encara no estava publicada i que era una cosa anòmala. Doncs si s'ha
publicat, queda clar que s'ha publicat. Per tant, si es va publicar ja és vigent i el que és
vigent ara és el reial decret i, per tant, instarem tal com deia el senyor Víctor Puga en
aquest  sentit.  D'acord?  Moltes  gràcies  per  l'aclariment,  senyor  secretari.  Per  tant,
modifico la meva intervenció en aquest sentit i ja està. D'acord? Doncs aixequem la
sessió, moltes gràcies.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 13:25 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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