
Número: 215
Òrgan: Ple
Sessió: Ordinària
Data: 15 de febrer de 2022
Hora: 12:08
Lloc: Saló de Sessions
Document: Acta

Expedient: 2022/1579

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
Josep Piferrer i Puig
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

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 18 de gener de
2022

2022/A010101/1579

2 Decrets corresponents al mes de gener de 2022 2022/A010101/1579
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3 Ratificació de les resolucions que ho requereixin

4 Informació de la Presidència

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES

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

5 Donar  compte  de  l'informe  trimestral  sobre  el
compliment  dels  terminis  legals  de  pagament  de  la
Diputació de Girona, Dipsalut,  Conservatori de Música
Isaac Albèniz, Consorci de les Vies Verdes, Consorci de
les Gavarres i Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, 4t
trimestre 2021 - Tresoreria

2021/F030100/8523

6 Donar  compte  de  l'informe  trimestral  sobre  el
compliment  dels  terminis  legals  de  pagament  de
l'organisme  autònom  Xarxa  Local  de  Municipis  de  la
Diputació de Girona, 4t trimestre 2021 - Tresoreria

2021/F030100/8536

7 Aprovació  inicial  de  l'expedient  de  crèdit  extraordinari
DG  3CE  1/2022  del  pressupost  de  la  Diputació  de
Girona de l'exercici 2022 - Intervenció - Comptabilitat i
Pressupostos

2022/F010401/605

8 Aprovació  inicial  de  l'expedient  de  crèdit  extraordinari
3CE 1/2022 del pressupost de l'organisme autònom de
salut  pública  de  la  Diputació  de  Girona  (Dipsalut)  de
l'exercici  2022  -  Intervenció  -  Comptabilitat  i
Pressupostos

2022/F010401/745

9 Aprovació  inicial  de  l'expedient  de  crèdit  extraordinari
3CE  1/2022  del  pressupost  de  l'organisme  autònom
Conservatori de Música Isaac Albéniz de l'exercici 2022 -
Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos

2022/F010401/1203

10 Aprovació  inicial  de  l'expedient  de  crèdit  extraordinari
3CE  01/2022  del  pressupost  del  Consorci  d'Aigües
Costa  Brava  Girona  de  l'exercici  2022  -  Intervenció  -
Comptabilitat i Pressupostos

2022/F010401/1205

11 Aprovació  inicial  de  l'expedient  de  crèdit  extraordinari
3CE  1/2022  del  pressupost  del  Consorci  de  les  Vies
Verdes  de  Girona  de  l'exercici  2022  -  Intervenció  -
Comptabilitat i Pressupostos

2022/F010401/906

12 Modificació  de  representants  de  la  Diputació  a  la
Fundació Privada Fira de Girona i  al  Patronat  Call  de
Girona - Secretaria General

2022/A020102/370

13 Aprovació  definitiva  de  l'inventari  del  Consorci  de  les
Vies  Verdes  de  Girona  a  14/10/2021  -  Patrimoni  i
Expropiacions

2021/J010100/9161

14 Aprovació  de  la  modificació  del  Pla  de  serveis  del
Departament de Promoció i Desenvolupament Econòmic
Local - Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

2019/X020100/6594
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15 Acceptar  la  delegació  acordada  per  l'Ajuntament  de
Garriguella  de  determinats  ingressos  de  dret  públic  a
favor de la Diputació de Girona - Xaloc

2022/A030100/237

16 Sol·licitar al Ministeri d'Hisenda la delegació a favor de la
Diputació  de Girona de la  inspecció  de l'IAE d'alguns
municipis - Xaloc

2022/A030100/1459

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

17 Aprovació  del  segon conveni  per  a  les  obres  de vies
verdes amb finançament FEDER - Programes Europeus

2016/X020200/6767

18 Concessió de pròrroga del conveni amb Ajuntament de
Planoles  per  a  la  constitució  d'una  reserva  forestal  -
Medi Ambient

2017/X020200/2340

19 Aprovació  inicial  del  Pla  de  carreteres  locals  de  les
comarques  gironines  i  estudi  ambiental  estratègic  -
Xarxa Viària

2021/K010401/9681

20 Aprovació  inicial  del  projecte  de  condicionament  d'un
tram de la ctra. GIV-6211, de Figueres al Far d'Empordà,
des del pont del Manol fins el PK 1+642 - Xarxa Viària

2021/K010401/7991

21 Aprovació definitiva del projecte de condicionament d'un
tram de la ctra. GIV-5147, entre el trencant de Corts i
Camós - Xarxa Viària

2021/K010401/7412

22 Aprovació definitiva del projecte de condicionament d'un
tram de  la  carretera  GIV-5235,  de  l'N-260  a  Maià  de
Montcal, entre el PK 0+715 i el final - Xarxa Viària

2021/K010401/8611

23 Aprovació definitiva del projecte d'eixampla i millora de
la rasant i el drenatge d'un tram de la ctra. GIV-6228, del
Pont del Príncep a Vilamalla - Xarxa Viària

2021/K010401/8612

JUNTA DE PORTAVEUS

24 Moció del grup de la CUP per garantir l'equitat menstrual 2022/A040100/1581

25 Mocions d'urgència

26 Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

El  senyor  President,  Miquel  Noguer,  pren  la  paraula  i  diu:  molt  bon  dia  tothom.
Comencem aquesta sessió ordinària de la corporació, del mes de febrer, 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 18 de gener de 2022

La corporació,  APROVA per  unanimitat  l’esborrany de l’acta  de la  sessió  ordinària
anterior que va tenir lloc el dia 18 de gener de 2022, prèviament tramesa als senyors
diputats i a les senyores diputades.
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2. Decrets corresponents al mes de gener de 2022

S’informa dels decrets corresponents al mes de gener de 2022, numerats del núm. 1 al
núm. 258.

La  diputada  senyora  Marta  Guillaumes  intervé  i  demana informació  sobre
específicament dos decrets. Bàsicament perquè no hem tingut accés al Firmadoc per
un tema tècnic i aprofitem ara aquest espai per preguntar sobre els decrets 2022/167 i
el decret número 2022/96, que tenen a veure amb un tema del subministrament d’un
vehicle de Presidència.
El senyor President, respon: En tot cas, vostè sap que els vehicles de la corporació
sempre  es  va  renovant  i,  en  tot  cas,  ara  deu  [...]  un  per  als  que  [...]  segur  que
canviarem un vehicle (em sembla que, a més, és dièsel) per un vehicle híbrid. I, per
tant, també en aquest cas, la reducció de la petjada de carboni també es constata
aquí. Per tant m’imagino que deuen ser els dos decrets d’inici de l’expedient, o el que
sigui, però en tot cas si vostè ja em diu que és això, doncs això es van canviant. No
només els vehicles de Presidència sinó tots els vehicles de la casa en funció dels
anys, quilòmetres, necessitats que hi hagi tècnicament, que en tot cas això és una
qüestió que ja ve derivada, d’acord? 

3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin

No n’hi ha.

4. Informació de la Presidència

Assistència a actes representatius:
- A Girona, a la presentació del llibre Guia Visual de la Catedral de Girona. 
- A Tossa de Mar, a la celebració del Pelegrí de Tossa 2022.
- A Barcelona,  a  l’acte  de  signatura  del  conveni  de  desplegament  de la  Llei

18/2020, de Facilitació Econòmica, amb el conseller d’Empresa i Treball,  les
diputacions catalanes i les entitats municipalistes.

- A Barcelona,  a  la  Sessió  Constitutiva  del  Consell  de  Governs  Locals  de
Catalunya. 

- A Gualta, a la presentació del Massi-Tactic UCI WOMEN’S Team 2022.
- A Fontcoberta, a la inauguració de la ruta del Tren Pinxo, el nou Tram de Via

Verda entre Girona i Banyoles-Serinyà.
- A Les Llosses, a la visita final de les obres de conducció de les aigües pluvials i

gestió  de  les  aigües  seminetes  i  els  lixiviats  de  l’abocador  ja  clausurat,  i
presentació de la 2a fase dels treballs. 

Visites:
- Amb els  alcaldes  i  alcaldesses de La Pera,  Sarrià  de  Ter,  Sant  Martí  Vell,

Vallfogona  del  Ripollès,  Pontós,  Colera,  Cistella,  Torroella  de  Montgrí,
Campdevànol, Llançà i Portbou. 

- Entitats i particulars: 38

Reunions de treball:
- Assemblea General Ordinària de l’AGI. 
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- Reunió de la Taula Territorial del projecte de candidatura als Jocs Olímpics i
Paralímpics d’Hivern Pirineus-Barcelona. 

- A Madrid, amb el Sr. Carlos Daniel Casares, secretari general de la FEMP.
- Reunió del Patronat de la Fundació Girona Regió del Coneixement.
- Ple Extraordinari del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona. 
- Juntes de Govern.
- Junta de Govern del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona. 
- Junta de Portaveus. 
- Reunions  periòdiques  convocades  pel  Gabinet  Territorial  de  Coordinació

d’Emergències COVID-19.
- Roda de Premsa de presentació de la X Setmana dels Premis Rahola 2022. 
- Entrevistes: TV Girona, pels Premis Carles Rahola.

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES

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

5. Donar compte de l'informe trimestral sobre el compliment dels terminis
legals de pagament de la Diputació de Girona, Dipsalut, Conservatori de
Música  Isaac  Albèniz,  Consorci  de  les  Vies  Verdes,  Consorci  de  les
Gavarres  i  Consorci  d'Aigües  Costa  Brava  Girona,  4t  trimestre  2021  -
Tresoreria. 2021/F030100/8523

“La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per  la  qual  s’estableixen  mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  els  operacions
comercials ha establert,  com a mecanisme de transparència en el  compliment dels
terminis legals de pagament, l’obligació d’emissió d’informes periòdics.

D'acord  amb aquest  antecedent,  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i eleva al Ple la
informació següent: 

“Ma. Teresa Villar Roda, tresorera general de la Diputació de Girona, en l’exercici de
les funcions encomanades per l’article 196 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i pels
articles 2 i 5.1.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim
jurídic  dels  funcionaris  d’administració  local  amb  habilitació  de  caràcter  nacional,
emeto l’informe següent:
Primer.  Com  a  mecanisme  de  transparència  en  matèria  de  compliment  de  les
obligacions de pagament, l’article quart, en els seus apartats 3r i 4t, de la Llei 15/2010
de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures
de lluita contra la morositat en les operacions comercials estableix que
«3. Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei
per  al  pagament  de  les  obligacions  de  cada  entitat  local,  que  ha  d’incloure
necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals
s’estigui incomplint el termini. »
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«4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local,
aquest  informe  s’ha  de  remetre,  en  tot  cas,  als  òrgans  competents  del  Ministeri
d’Economia i  Hisenda i,  en el  seu respectiu  àmbit  territorial,  als  de les comunitats
autònomes  que,  d’acord  amb  els  seus  estatuts  d’autonomia  respectius,  tinguin
atribuïda la tutela financera de les entitats locals [...]»
Segon.  L’àmbit  objectiu  d’aquest  informe,  de  conformitat  amb l'article  3  de  la  Llei
3/2004, segons redacció donada per la Llei 15/2010, són els pagaments efectuats com
a  contraprestació  en  les  operacions  comercials  realitzades  entre  les  empreses  i
l’Administració,  de conformitat  amb el  que disposa la  Llei  de contractes del  sector
públic. 
Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2004:

 Els  pagaments  efectuats  en  les  operacions  comercials  en  què  intervinguin
consumidors.

 Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés i lletres
de canvi i els pagaments d’indemnització per danys, inclosos els pagaments
per entitats asseguradores.

 Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el deutor, que
es regiran per l’establert en la seva legislació especial.

Tercer. Terminis de pagament. L’apartat 4 de l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, estableix que:
«L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data
d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat
amb el que disposa el contracte dels bens lliurats o serveis prestats, sense perjudici
del que estableix l’apartat 4 de l’article 210, i si es demora, ha d’abonar al contractista,
a partir del compliment del termini esmentat de trenta dies, els interessos de demora i
la indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de la lluita contra la morositat en
les operacions comercials. [...].
Sense perjudici del que estableixen l’apartat 4 de l’article 210 i  l’apartat 1 de l’article
243,  l’Administració  ha  d’aprovar  les  certificacions  d’obra  o  els  documents  que
acreditin  la  conformitat  amb el  que disposa el  contracte de béns lliurats  o serveis
prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o la prestació del
servei. [...]»
Quart.  Per  determinar  les  operacions  que  es  troben  dins  del  període  legal  de
pagament, fora del període legal de pagament i el període mig de pagament en dies,
pel  que  es  refereix  a  aquest  informe,  és  tindrà  en  compte  com a  data  d’inici  del
còmput,  la  data  d’entrada  de  la  factura  o  del  document  justificatiu  al  registre
administratiu i com a data fi del còmput, la data de pagament o l’últim dia del trimestre
al que fa referència l’informe. 
Cinquè. D’acord amb la informació obtinguda de les bases de dades dels sistemes
d’informació, és detalla la informació següent corresponent al quart trimestre de 2021:

 Pagaments realitzats en el trimestre
 Interessos de demora pagats en el trimestre
 Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre,

amb indicació del número i quantia global de les obligacions pendents en les
que s’està incomplint els terminis de pagament previstos a la Llei 15/2010, de 5
de juliol

 Període mig de pagament en dies, a efectes d’aquest informe

Diputació de Girona: 
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Organisme autònom de Salut Pública (DIPSALUT) :
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Organisme autònom del Conservatori de Música Isaac Albéniz: 
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Consorci de les Vies Verdes: 
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Consorci de les Gavarres:
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Consorci d’Aigües Costa Brava Girona:
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“

”
El senyor President manifesta que passaríem als punts de les comissions informatives.
En aquest cas, seria donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels
terminis  legals  de  pagament  de  la  Diputació  de  Girona,  Dipsalut,  Conservatori  de

12

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



Música  Isaac  Albéniz,  Consorci  de  les  Vies  Verdes,  Consorci  de  les  Gavarres  i
Consorci d’Aigües de la Costa Brava, del quart trimestre; així com també en el punt
següent,  donar compte dels informes trimestrals sobre els compliments de terminis
legals de pagament dels organismes autònoms, de XALOC, en aquest cas també del
quart trimestre. I prego a la vicepresidenta senyora M. Àngels Planas que faci els dos
punts, el 5è i el 6è, que són de donar compte.
La vicepresidenta i diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria
Àngels Planas, intervé i diu: Bé, moltes gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Bé,
com ha dit el president, donem compte d’aquests informes trimestrals de la Diputació i
dels diferents organismes. La Llei 15/2010 estableix quines són les mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials i ha establert com a mecanisme de
transparència en el compliment dels terminis legals de pagament l’obligació d’aquesta
emissió  d’informes  de  manera  periòdica  i,  en  aquest  cas,  s’emeten  de  manera
trimestral. Moltíssimes gràcies.

El Ple de la Corporació queda assabentat 

6. Donar compte de l'informe trimestral sobre el compliment dels terminis
legals de pagament de l'organisme autònom Xarxa Local de Municipis de
la Diputació de Girona, 4t trimestre 2021 - Tresoreria. 2021/F030100/8536

“La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per  la  qual  s’estableixen  mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  els  operacions
comercials ha establert,  com a mecanisme de transparència en el  compliment dels
terminis legals de pagament, l’obligació d’emissió d’informes periòdics.

D'acord  amb aquest  antecedent,  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Administració,
Promoció Econòmica i Coopeació Local hi dictamina favorablement i eleva al Ple la
informació següent: 

“INFORME DE TRESORERIA
Assumpte: Compliment dels terminis de pagament previstos a la Llei 3/2004, de 29

de  desembre,  per  la  qual  s’estableixen  mesures  de  lluita  contra  la
morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de
5  de  juliol  i  per  la  Llei   11/2013,  de  26  de  juliol,  de  mesures  de
recolzament  a  l’emprenedor  i  d’estímul  del  creixement  i  de  la  creació
d’ocupació.  

Entitat: Xarxa Local de Municipis Gironins, XALOC
Període: 4t. trimestre 2021
Carmen Gallego Marín, tresorera accidental de XALOC, en l’exercici de les funcions
encomanades per l’article 196 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i per l’article 5.1.c) del
Reial  decret  128/2018,  de  16  de  març,  pel  qual  es  regula  el  règim  jurídic  dels
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, i de conformitat
amb  l’establert  a  l’article  quart,  apartat  3,  de  la  Llei  15/2010,  de  5  de  juliol,  de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials emeto el següent informe.
Primer.- Àmbit objectiu
L’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2004, segons redacció donada per la Llei 15/2010, són
els  pagaments  efectuats  com  a  contraprestació  en  les  operacions  comercials
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realitzades entre empreses, o entre empreses i l’Administració, de conformitat amb el
disposat en la llei de contractes del sector públic.
Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei:

 Els  pagaments  efectuats  en  les  operacions  comercials  en  què  intervinguin
consumidors.

 Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés i lletres
de canvi i els pagaments d’indemnització per danys, inclosos els pagaments
per entitats asseguradores.

 Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el deutor, que
es regiran per l’establert en la seva legislació especial. 

Per tant, afecta principalment als Capítols II i VI de les entitats de pressupost limitatiu,
despeses corrents en béns i serveis i inversions, i amb menor rellevància als Capítols
IV i VII. 
Segon.- Determinació del termini de pagament  
L’article  33  de  la  Llei  11/2013,  de  26  de  juliol,  de  mesures  de  recolzament  a
l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació modifica l’article 4 de
la Llei 3/2004, que passa a tenir la següent redacció:

 “El termini de pagament que ha de complir el deutor, si no hagués fixat data o
termini de pagament en el contracte, serà de trenta dies naturals després de la
data de recepció de les mercaderies o prestació dels serveis, fins i tot quan
hagués rebut la factura o sol·licitud de pagament equivalent amb anterioritat.
Els  proveïdors  hauran  de  fer  arribar  la  factura  o  sol·licitud  de  pagament
equivalent  als  seus clients  abans que es compleixin quinze dies naturals  a
comptar  des  de  la  data  de  recepció  efectiva  de  les  mercaderies  o  de  la
prestació dels serveis.
Quan en el contracte s'hagués fixat un termini de pagament, la recepció de la
factura per mitjans electrònics produirà els efectes d'inici del còmput de termini
de  pagament,  sempre  que  es  trobi  garantida  la  identitat  i  autenticitat  del
signatari, la integritat de la factura, i la recepció per l'interessat.

 Si legalment o en el contracte s'ha disposat un procediment d'acceptació o de
comprovació mitjançant el qual hagi de verificar-se la conformitat dels béns o
els serveis amb el que es disposa en el contracte, la seva durada no podrà
excedir de trenta dies naturals a comptar des de la data de recepció dels béns
o de la prestació dels serveis. En aquest cas, el termini de pagament serà de
trenta dies després de la data en què té lloc l'acceptació o verificació dels béns
o serveis, fins i tot encara que la factura o sol·licitud de pagament s'hagués
rebut amb anterioritat a l'acceptació o verificació.

 Els terminis de pagament indicats als apartats anteriors podran ser ampliats
mitjançant  pacte de les  parts  sense que,  en cap cas,  es pugui  acordar  un
termini superior a 60 dies naturals.

 Podran  agrupar-se  factures  al  llarg  d'un  període  determinat  no  superior  a
quinze  dies,  mitjançant  una  factura  comprensiva  de  tots  els  lliuraments
realitzats en aquest període, factura resum periòdica, o agrupant-les en un únic
document a l'efecte de facilitar la gestió del seu pagament, agrupació periòdica
de factures, i sempre que es prengui com a data d'inici del còmput del termini
la data corresponent a la meitat del període de la factura resumen periòdica o
de l'agrupació periòdica de factures de què es tracti, segons el cas, i el termini
de pagament no superi els seixanta dies naturals des d'aquesta data.”

Tercer.- Informe sobre el compliment dels terminis
L’article quart de la Llei 15/2010 estableix en els seus apartats 3 i 4 el següent:
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“3. Els Tresorers, o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions locals,
elaboraran  trimestralment  un  informe  sobre  el  compliment  dels  terminis
previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat
local,  que  inclourà  necessàriament  el  nombre  i  quantia  global  de  les
obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini.
4. Sense perjudici de la possible presentació i debat en el Ple de la Corporació
local, l’esmentat informe s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents
del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de
les Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus respectius Estatuts d’
Autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. […].”

Així doncs, essent l’obligació d’informació de caràcter trimestral, correspon l’emissió de
l’informe al finalitzar cada trimestre natural, en els mesos d’abril, juliol, octubre i gener.
Quart.- Contingut de l’informe del 4t. trimestre de 2021 
Pel  que fa al  quart  trimestre de l’any 2021,  consultada la  comptabilitat  de XALOC
resulten les següents dades:

Nombre Import %
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal 286 588.716,40 94,36%
Resta de pagaments 13 35.204,76 5,64%
Pagaments totals durant el trimestre 299 623.921,16 100,00%
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini 0 0,00
legal a la data de tancament del trimestre natural

Cinquè.- Remissió  
D’acord amb l’article quart, apartat 4, de la Llei 15/2010, es dóna trasllat del present
informe a la Presidència i a la Secretaria de XALOC per a la seva presentació i debat
en el Ple.
Girona, a la data de signatura d’aquest document
La tresorera accidental,
Carmen Gallego Marín””

El Ple de la Corporació queda assabentat 

7. Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 1/2022 del
pressupost  de la Diputació de Girona de l'exercici  2022 -  Intervenció -
Comptabilitat i Pressupostos. 2022/F010401/605

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

Data
Memòria 

Centre
gestor

Descripció de la despesa Import
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26/01/2022

Organització 
i Recursos 
Humans 
Corporatius

La relació de llocs de treball per l’any 2022 va ser aprovada sense tenir en
compte cap increment retributiu, mantenint les mateixes retribucions que
les existents en l’exercici 2021. Pressupostàriament es van estimar uns
crèdits de capítol  1 corresponents  a un 1,4% per possibles increments
establerts via Llei de Pressupostos General de l’Estat per l’any 2022.
Amb posterioritat a l’aprovació de la relació de lloc de treball es va aprovar
la llei 22/2021, de 29 de desembre de 2021, de Pressupostos General de
l’Estat per l’any 2022, que recull en l’article 19 un increment retributiu fixe
d’un 2%.
Es sol·licita la modificació del crèdit inicial aprovat referent al pressupost
del capítol 1 per fer front al increment retributiu del 2%, finançat amb les
baixes de les aplicacions previstes per fer  front  a possibles increments
(programa 9290) i la resta mitjançant fons de contingència.
La  relació  de  llocs  de  treball  de  l’exercici  2022,  només  contempla  un
increment del 1,4%. La relació valorada dels llocs de treballs, només ha
tingut en compte l’increment del 1,4%.
En cap cas,  s’incrementa  les  aplicacions  pressupostàries  destinades  a
acció  social,  ja  que,  la  pròpia  llei  22/2021,  no  autoritza  cap increment
retributiu.
La  despesa  a  incrementar  es  calcula  per  cada  àrea  (1,  3,  4  i  9)  de
despesa  que  representa  el  capítol  1  per  poder  estirar  per  vinculació
jurídica, ja que, hi ha aproximadament 350 aplicacions al pressupost.

408.370,61

TOTAL 408.370,61

Per atendre aquesta sol·licitud, s’ha iniciat l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE
1/2022 en el pressupost de despeses de la Diputació de Girona d’enguany.

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

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

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient  de crèdit extraordinari DG 3CE 1/2022 del
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2022, segons el detall
següent:

APLICACIONS OBJECTE DE CRÈDIT EXTRAORDINARI
Aplicació de despeses

Descripció Import
Org. Prog Econ

ODS
(primar

i+
secun
dari)

100 9120 10001 11 08 Increment retribucions LPGE 2022 electes 5.160,62

100 9120 11002 11 08 Increment retribucions LPGE 2022 eventuals 29.875,71

240 9200 12009 08 16 Increment retribucions LPGE 2022 funcionaris 214.037,29

240 9200 13003 08 16 Increment retribucions LPGE 2022 personal laboral fix 16.547,57

240 9200 13103 08 16 Increment  retribucions  LPGE  2022  personal  laboral
temporal

14.715,26

304 3360 12009 11 08 Increment retribucions LPGE 2022 funcionaris 40.964,49

304 3360 13003 11 08 Increment retribucions LPGE 2022 personal laboral fix 5.006,66

304 3360 13103 11 08 Increment  retribucions  LPGE  2022  personal  laboral
temporal

2.005,68

500 1700 12009 15 08 Increment retribucions LPGE 2022 funcionaris 21.114,16

16

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



500 1700 13003 15 08 Increment retribucions LPGE 2022 personal laboral fix 1.228,47

500 1700 13103 15 08 Increment  retribucions  LPGE  2022  personal  laboral
temporal

3.399,71

510 4530 12009 09 08 Increment retribucions LPGE 2022 funcionaris 24.370,53

510 4530 13003 09 08 Increment retribucions LPGE 2022 personal laboral fix 22.479,18

510 4530 13103 09 08 Increment  retribucions  LPGE  2022  personal  laboral
temporal

7.465,28

TOTAL 408.370,61

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT DEL FONS DE CONTINGÈNCIA

Org. Prog Econ

ODS
(primar

i+
secun
dari)

Descripció Import

200 9290 50000 16 10 Fons de contingència 126.121,61

TOTAL 126.121,61

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT D’APLICACIONS

Org. Prog Econ

ODS
(prima

ri+
secun
dari)

Descripció Import

240 9290 11002 08 16
Previsió  increment  retribucions  personal  eventual
LPGE 2022

20.913,00

240 9290 12009 08 16 Previsió increment retribucions funcionaris LPGE 2022 210.341,00

240 9290 13002 08 16
Previsió increment retribucions personal lab. fix LPGE
2022

31.684,00

240 9290 13102 08 16
Previsió  increment  retribucions  personal  lab.  temp.
LPGE 2022

19.311,00

TOTAL 282.249,00

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

TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial de
l’expedient  de  modificació  de  crèdit,  l’acord  es  considerarà  definitivament  aprovat,
d’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. En cas
contrari,  el  Ple  disposarà  del  termini  d’un  mes,  comptat  des  de  la  finalització  del
període d’exposició pública, per resoldre-les.

QUART. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 169.4 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.

CINQUÈ. La modificació de crèdit  entrarà en vigor una vegada publicat  l’edicte del
pressupost  modificat,  resumit  per  capítols,  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de
Girona, segons l’article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Contra
l’aprovació definitiva del pressupost modificat es podrà presentar directament recurs
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contenciós administratiu, tal com preveu l’article 171 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.”

El senyor President, manifesta que passaríem al punt 7è, que és l’aprovació inicial de
l’expedient de crèdit extraordinari del pressupost de la Diputació de Girona de l’exercici
del 2022. Senyora M. Àngels Planas.
La diputada d’Hisenda i Serveis Econòmics, Sra. Maria Àngels Planas, intervé i diu: Sí.
Moltes gràcies de nou, president. Bé, en aquest cas, el centre gestor d’Organització i
Recursos Humans Corporatius ha presentat una sol·licitud en la qual cal estimar els
crèdits corresponents a l’increment salarial. S’havia estimat l’1,4 %; finalment la llei de
pressupostos ha establert un 2 % i, per tant, l’import que portem són de 408.370,61 €,
que es financen amb el fons de contingència 126.121,61. I llavors també donem de
baixa  unes  partides  que  són  també  de  capítol  1,  però  per  seguir  la  mateixa
metodologia, donem de baixa unes partides perquè estaven en un programa, que és
un  tema molt  tècnic  del  9290  i  ho  passen  el  programa adequat.  Cada  entitat  ha
d’ubicar-se en el programa que li toca i per això tenim aquesta baixa de 282,49 €.
Moltes gràcies, president.
El senyor President, diu: Gràcies. Alguna qüestió? Ho donem per aprovat, doncs? Sí?

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

8. Aprovació  inicial  de  l'expedient  de  crèdit  extraordinari  3CE 1/2022  del
pressupost de l'organisme autònom de salut pública de la Diputació de
Girona  (Dipsalut)  de  l'exercici  2022  -  Intervenció  -  Comptabilitat  i
Pressupostos. 2022/F010401/745

“D’acord amb la base 11 d’execució del pressupost general de la Diputació de Girona,
els crèdits extraordinaris són incoats, en el cas dels organismes autònoms, mitjançant
una proposta del seu màxim òrgan de govern. 

Amb data 19 de gener  de 2022,  el  president  de l’organisme autònom Dipsalut  ha
ordenat la incoació de l’expedient de crèdit extraordinari 3CE 1/2022, per tal que el
Consell  Rector de Dipsalut proposi elevar al Ple de la Diputació de Girona la seva
aprovació inicial, previ dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local.

Està previst  que el  Consell  Rector  de l’organisme autònom de salut  pública  de la
Diputació de Girona (Dipsalut), en la sessió que ha de tenir lloc el dia 8 de febrer de
2022, proposi l’aprovació inicial  per part  del Ple de la Corporació de l’expedient de
crèdit  extraordinari  3CE 1/2022 del  pressupost  de  despeses  de  l’organisme per  a
l’exercici  2022,  per  atendre  despeses  que  no  poden  demorar-se  fins  a  l’exercici
següent i per a les quals no existeix crèdit per atendre-les (article 177 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals)

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

Una  vegada  emès  l’informe  de  control  permanent  de  conformitat  per  part  de  la
Intervenció  General,  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Administració,  Promoció
Econòmica  i  Cooperació  Local  hi  dictamina  favorablement  i  proposa  al  Ple  de  la
Corporació l’adopció de l’acord següent:

PRIMER.  Aprovar  inicialment  l’expedient  de  crèdit  extraordinari  3CE  1/2022 del
pressupost de despeses de l’organisme autònom de salut pública de la Diputació de
Girona (Dipsalut) de l’exercici 2022, segons el detall següent:

CRÈDIT EXTRAORDINARI 

Org
Prog Eco.

ODS
primari

+
secun
dari

DESCRIPCIÓ IMPORT

1 2310 12010 01 08 Increment  retribucions  LPGE  2022
funcionaris

3.077,00

1 3110 10102 03 08 Increment retribucions LPGE 2022 personal 
directiu

1.405,00

1 3110 12010 03 08 Increment retribucions LPGE 2022 
funcionaris

30.409,00

1 3110 13103 03 08 Increment retribucions LPGE 2022 personal 
laboral temporal

4.725,00

TOTAL 39.616,00

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT D’APLICACIONS

Org
Prog. Eco.

ODS
primari+
secunda
ri

DESCRIPCIÓ IMPORT

1 9290 10101 03 08 Previsió increment retrib.p.directiu LPGE 1.405,00
1 9290 12009 03 08 Previsió increment retrib.funcionaris LPGE 33.486,00
1 9290 13102 03 08 Previsió increment retrib.p.laboral 

temp.LPGE
4.725,00

TOTAL 39.616,00

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

TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial de
l’expedient  de  modificació  de  crèdit,  l’acord  es  considerarà  definitivament  aprovat,
d’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. En cas
contrari,  el  Ple  disposarà  del  termini  d’un  mes,  comptat  des  de  la  finalització  del
període d’exposició pública, per resoldre-les.

19

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



QUART. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 169.4 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.

CINQUÈ. La modificació de crèdit  entrarà en vigor una vegada publicat  l’edicte del
pressupost  modificat,  resumit  per  capítols,  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de
Girona, segons l’article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Contra
l’aprovació definitiva del pressupost modificat es podrà presentar directament recurs
contenciós administratiu, tal com preveu l’article 171 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.

SISÈ.  Condicionar  l’efectivitat  del  present  acord  a  l’aprovació  per  part  del  Consell
Rector de l’organisme autònom Dipsalut de proposar al Ple de la Diputació l’aprovació
inicial de l’expedient de crèdit extraordinari  3CE 1/2022 del pressupost de despeses
de l’organisme per a l’exercici 2022.”

El senyor President manifesta que passaríem al punt 8è, que deu ser el mateix que
passa amb Dipsalut.
La diputada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria Àngels Planas, respon: Sí,
en  aquest  cas,  Dipsalut  és  el  mateix.  Cal  adequar  les  partides  al  programa  que
correspon, i per això tenim que hi ha un crèdit extraordinari de 39.616, i la baixa és de
39.616, però ve donada també per ubicar-les al programa que toca.
El senyor President, diu: I el 9?
La senyora Planas, respon: És exactament el mateix.
El senyor President, manifesta: Faci’ls tots, faci’ls tots.
La senyora Planas, continua la seva intervenció: El nou és exactament el mateix, però
en aquest cas és per al Conservatori de Música Isaac Albèniz. La quantia són 41.671.
El 10 és per al Consorci d’Aigües de la Costa Brava. L’import és de 23.861,10. I, per
últim, és el del Consorci de Vies Verdes de 7.800. Moltíssimes gràcies.
El senyor President, manifesta: Gràcies. Els sembla bé aprovar-los tots en conjunt?
Que tot és el mateix, l’increment retributiu, d’acord? Doncs quedarien aprovats, senyor
secretari, fins al punt 11è.

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

9. Aprovació  inicial  de  l'expedient  de  crèdit  extraordinari  3CE 1/2022  del
pressupost de l'organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz
de  l'exercici  2022  -  Intervenció  -  Comptabilitat  i  Pressupostos.
2022/F010401/1203

“D’acord amb la base 11 d’execució del pressupost general de la Diputació de Girona,
els crèdits extraordinaris són incoats, en el cas dels organismes autònoms, mitjançant
una proposta del seu màxim òrgan de govern. 

Amb data 26 de gener de 2022, el vicepresident de l’organisme autònom Conservatori
de Música Isaac Albéniz ha ordenat la incoació de l’expedient de crèdit extraordinari
3CE 1/2022, per tal que el Consell Rector de l’organisme proposi elevar al Ple de la
Diputació  de  Girona  la  seva  aprovació  inicial,  previ  dictamen  de  la  Comissió
Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local.
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Està previst que el Consell Rector de l’organisme autònom Conservatori de Música
Isaac Albéniz, en la sessió que ha de tenir lloc el dia 3 de febrer de 2022, proposi
l’aprovació inicial per part del Ple de la Corporació de l’expedient de crèdit extraordinari
3CE 1/2022 del  pressupost  de despeses de l’organisme per  a l’exercici  2022,  per
atendre despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent i per a les quals
no existeix crèdit per atendre-les (article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)

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

Una  vegada  emès  l’informe  de  control  permanent  de  conformitat  per  part  de  la
Intervenció  General,  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Administració,  Promoció
Econòmica  i  Cooperació  Local  hi  dictamina  favorablement  i  proposa  al  Ple  de  la
Corporació l’adopció de l’acord següent:

PRIMER.  Aprovar  inicialment  l’expedient  de  crèdit  extraordinari  3CE  1/2022 del
pressupost  de  despeses  de  l’organisme  autònom  Conservatori  de  Música  Isaac
Albéniz de l’exercici 2022, segons el detall següent:

CRÈDIT EXTRAORDINARI 

Prog
.

Eco.
ODS

primari+
secundari

DESCRIPCIÓ IMPORT

3260 10102 04 08 Increment retribucions LPGE 2022 personal directiu 1.265,00

3260 13003 04 08
Increment retribucions LPGE 2022 personal laboral
fix

24.309,00

3260 13103 04 08
Increment retribucions LPGE 2022 personal laboral
temporal

16.097,00

TOTAL 41.671,00

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT D’APLICACIONS

Prog
.

Eco.
ODS

primari+
secundari

DESCRIPCIÓ IMPORT

9290 10101 04 08 Increment retributiu LPGE personal directiu 1.265,00
9290 13002 04 08 Increment retributiu LPGE personal laboral fix 24.309,00
9290 13102 04 08 Increment retributiu LPGE personal laboral 

temporal
16.097,00

TOTAL 41.671,00

SEGON.  Exposar  al  públic  l’expedient  de  modificació  del  pressupost  aprovat
inicialment en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona, tal com preveu l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març,  i  als  efectes que es puguin  presentar  les  reclamacions  previstes a
l’article 170 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial de
l’expedient  de  modificació  de  crèdit,  l’acord  es  considerarà  definitivament  aprovat,
d’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. En cas
contrari,  el  Ple  disposarà  del  termini  d’un  mes,  comptat  des  de  la  finalització  del
període d’exposició pública, per resoldre-les.

QUART. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 169.4 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.

CINQUÈ. La modificació de crèdit  entrarà en vigor una vegada publicat  l’edicte del
pressupost  modificat,  resumit  per  capítols,  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de
Girona, segons l’article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Contra
l’aprovació definitiva del pressupost modificat es podrà presentar directament recurs
contenciós administratiu, tal com preveu l’article 171 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.

SISÈ.  Condicionar  l’efectivitat  del  present  acord  a  l’aprovació  per  part  del  Consell
Rector de l’organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de proposar al
Ple de la Diputació l’aprovació inicial de l’expedient de crèdit extraordinari  3CE 1/2022
del pressupost de despeses de l’organisme per a l’exercici 2022.”

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

10. Aprovació inicial  de l'expedient de crèdit  extraordinari  3CE 01/2022 del
pressupost del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona de l'exercici 2022 -
Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos. 2022/F010401/1205

“D’acord amb la base 11 d’execució del pressupost general de la Diputació de Girona,
els crèdits extraordinaris són incoats, en el cas dels consorcis adscrits, mitjançant una
proposta del seu màxim òrgan de govern. 

Amb data 25 de gener de 2022, el president del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona
ha ordenat la incoació de l’expedient de crèdit extraordinari 3CE 01/2022, per tal que el
Ple del consorci proposi elevar al Ple de la Diputació de Girona la seva aprovació
inicial, previ dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció
Econòmica i Cooperació Local.

Està previst que el Ple del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, en la sessió que ha
de tenir lloc el dia 4 de febrer de 2022, proposi l’aprovació inicial per part del Ple de la
Corporació  de  l’expedient  de  crèdit  extraordinari  3CE  01/2022 del  pressupost  de
despeses del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona per a l’exercici 2022, per atendre
despeses que no poden demorar-se fins  a  l’exercici  següent  i  per  a les  quals  no
existeix crèdit per atendre-les (article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)

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

Una  vegada  emès  l’informe  de  control  permanent  de  conformitat  per  part  de  la
Intervenció  General,  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Administració,  Promoció
Econòmica  i  Cooperació  Local  hi  dictamina  favorablement  i  proposa  al  Ple  de  la
Corporació l’adopció de l’acord següent:

PRIMER.  Aprovar  inicialment  l’expedient  de  crèdit  extraordinari  3CE  01/2022 del
pressupost de despeses del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona de l’exercici 2022,
segons el detall següent:

CRÈDIT EXTRAORDINARI 

Org Prog. Eco.
ODS

primari+
secundari

DESCRIPCIÓ IMPORT

10 1610 10102 06 08 Increment retribucions LPGE 2022 personal 
directiu

1.484,33

10 1610 12010 06 08 Increment retribucions LPGE 2022 
personal funcionari

14.173,91

10 1610 13103 06 08 Increment retribucions LPGE 2022 
personal laboral temporal

8.202,86

TOTAL 23.861,10

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT D’APLICACIONS

Org Prog. Eco.
ODS

primari+
secundari

DESCRIPCIÓ IMPORT

10 9290 10101 06 08 Previsió increment retributiu personal 
directiu

1.484,33

10 9290 12009 06 08 Previsió increment retributiu funcionaris 14.173,91
10 9290 13102 06 08 Previsió increment retribució laborals 

temporals
8.202,86

TOTAL 23.861,10

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

TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial de
l’expedient  de  modificació  de  crèdit,  l’acord  es  considerarà  definitivament  aprovat,
d’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. En cas
contrari,  el  Ple  disposarà  del  termini  d’un  mes,  comptat  des  de  la  finalització  del
període d’exposició pública, per resoldre-les.

QUART. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 169.4 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.
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CINQUÈ. La modificació de crèdit  entrarà en vigor una vegada publicat  l’edicte del
pressupost  modificat,  resumit  per  capítols,  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de
Girona, segons l’article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Contra
l’aprovació definitiva del pressupost modificat es podrà presentar directament recurs
contenciós administratiu, tal com preveu l’article 171 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.

SISÈ.  Condicionar  l’efectivitat  del  present  acord  a  l’aprovació  per  part  del  Ple  del
Consorci d’Aigües Costa Brava Girona de proposar al Ple de la Diputació l’aprovació
inicial de l’expedient de crèdit extraordinari  3CE 01/2022 del pressupost de despeses
de l’entitat per a l’exercici 2022.”

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

11. Aprovació  inicial  de  l'expedient  de  crèdit  extraordinari  3CE 1/2022  del
pressupost del Consorci de les Vies Verdes de Girona de l'exercici 2022 -
Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos. 2022/F010401/906

“D’acord amb la base 11 d’execució del pressupost general de la Diputació de Girona,
els crèdits extraordinaris són incoats, en el cas dels consorcis adscrits, mitjançant una
proposta del seu màxim òrgan de govern. 

Amb data 21 de gener de 2022, el president del Consorci de les Vies Verdes de Girona
ha ordenat la incoació de l’expedient de crèdit extraordinari 3CE 1/2022, per tal que
l’Assemblea General del consorci proposi elevar al Ple de la Diputació de Girona la
seva  aprovació  inicial,  previ  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda,
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local.

Està previst que l’Assemblea General del Consorci de les Vies Verdes de Girona, en la
sessió que ha de tenir lloc el dia 3 de febrer de 2022, proposi l’aprovació inicial per part
del  Ple  de  la  Corporació  de  l’expedient  de  crèdit  extraordinari  3CE  1/2022 del
pressupost de despeses del Consorci de les Vies Verdes per a l’exercici  2022, per
atendre despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent i per a les quals
no existeix crèdit per atendre-les (article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)

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

Una  vegada  emès  l’informe  de  control  permanent  de  conformitat  per  part  de  la
Intervenció  General,  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Administració,  Promoció
Econòmica  i  Cooperació  Local  hi  dictamina  favorablement  i  proposa  al  Ple  de  la
Corporació l’adopció de l’acord següent:

24

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



PRIMER.  Aprovar  inicialment  l’expedient  de  crèdit  extraordinari  3CE  1/2022 del
pressupost de despeses del Consorci de les Vies Verdes de Girona de l’exercici 2022,
segons el detall següent:

CRÈDIT EXTRAORDINARI 

Prog. Eco.
ODS

primari+
secundari

DESCRIPCIÓ IMPORT

4591 10102 15 08 Increment retribucions LPGE 2022 personal directiu 1.000,00
4591 13003 15 08 Increment retribucions LPGE 2022 personal laboral 

fix
3.100,00

4591 13103 15 08
Increment retribucions LPGE 2022 personal laboral 
temporal

3.700,00

TOTAL 7.800,00

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT D’APLICACIONS

Prog. Eco.
ODS

primari+
secundari

DESCRIPCIÓ IMPORT

9290 10101 15 08 Previsió increment retrib. p. directiu segons LPGE 1.000,00
9290 13002 15 08 Previsió increment p. laboral fix segons LPGE 3.100,00
9290 13102 15 08 Previsió increment retrib. p. laboral temp. segons 

LPGE 
3.700,00

TOTAL 7.800,00

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

TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial de
l’expedient  de  modificació  de  crèdit,  l’acord  es  considerarà  definitivament  aprovat,
d’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. En cas
contrari,  el  Ple  disposarà  del  termini  d’un  mes,  comptat  des  de  la  finalització  del
període d’exposició pública, per resoldre-les.

QUART. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 169.4 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.

CINQUÈ. La modificació de crèdit  entrarà en vigor una vegada publicat  l’edicte del
pressupost  modificat,  resumit  per  capítols,  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de
Girona, segons l’article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Contra
l’aprovació definitiva del pressupost modificat es podrà presentar directament recurs
contenciós administratiu, tal com preveu l’article 171 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.

SISÈ. Condicionar l’efectivitat del present acord a l’aprovació per part de l’Assemblea
General del Consorci de les Vies Verdes de proposar al Ple de la Diputació l’aprovació
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inicial de l’expedient de crèdit extraordinari  3CE 1/2022 del pressupost de despeses
de l’organisme per a l’exercici 2022.”

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

12. Modificació de representants de la Diputació a la Fundació Privada Fira de
Girona i al Patronat Call de Girona - Secretaria General. 2022/A020102/370

“A la sessió extraordinària del ple d’aquesta Diputació de data 6 d’agost de 2019 es
van designar els membres representants de la Diputació de Girona en els organismes i
entitats en el si de les quals la Diputació hi és representada. Entre aquestes entitats hi
figuren la Fundació Privada Fira de Girona i el Patronat el Call de Girona, amb el detall
següent:

“...FUNDACIÓ PRIVADA FIRA DE GIRONA
Patronat:
Vicepresident 1r: El president de la Diputació, Miquel Noguer i Planas
Representants: Joan Fàbrega i Solé

Jordi Camps i Vicente
Silvia Paneque i Sureda

Comitè executiu: El president de la Diputació, Miquel Noguer i Planas
Jordi Camps i Vicente”

“...PATRONAT CALL DE GIRONA 
Consell Rector: 
Vicepresident: La vicepresidenta de la Diputació, Maria Àngels Planas i Crous
Representant: Joaquim Ayats i Bartrina”

Atesa la renúncia al càrrec de diputada per part de la senyora Sílvia Paneque Sureda
cal fer una nova designació de representant a la Fundació Privada Fira de Girona.
El grup del PSC en escrit de 10 de gener de 2022 RE 303 comunica que el diputat
Pere  Casellas  i  Borrell  substituirà  la  senyora  Paneque  com  a  representant  de  la
Diputació a la Fundació Privada Fira de Girona.

Pel que fa al Patronat Call de Girona, el diputat Joaquim Ayats i Bartrina hi figura com
a representant de la Diputació, i també representa l’Ajuntament de Girona a l’esmentat
Patronat,  per  tant,  caldrà  establir  una  nova  designació  de  representant  per  part
d’aquesta Diputació.

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

PRIMER.  Designar  el  diputat  senyor  Pere  Casellas  i  Borrell  representant  de  la
Diputació de Girona a la Fundació Privada Fira de Girona, en substitució de la senyora
Silvia Paneque Sureda:

FUNDACIÓ PRIVADA FIRA DE GIRONA
Patronat:
Vicepresident 1r: El president de la Diputació, Miquel Noguer i Planas
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Representants: Joan Fàbrega i Solé
Jordi Camps i Vicente
Pere Casellas i Borrell

Comitè executiu: El president de la Diputació, Miquel Noguer i Planas
Jordi Camps i Vicente

SEGON. Designar el diputat senyor Josep Piferrer i Puig representant de la Diputació
de  Girona  al  Patronat  Call  de  Girona,  en  substitució  del  senyor  Joaquim  Ayats  i
Bartrina:

PATRONAT CALL DE GIRONA 
Consell Rector:
Vicepresident: La vicepresidenta de la Diputació, Maria Àngels Planas i Crous
Representant: Josep Piferrer i Puig”

El senyor President comenta que passaríem al punt 12è, que és la modificació dels
representants de la  Diputació de Girona a la Fundació Privada Fira de Girona i  el
Patronat el Call, senyor Presas.
El vicepresident primer, senyor Pau Presas, pren la paraula i presenta la proposta de
la  Comissió  que  presideix:  En  aquest  cas  es  modifiquen  els  representants  de  la
Diputació  d’aquests  dos  organismes.  Perdoneu,  en  aquest  cas  per  a  la  Fundació
Privada Fira de Girona es produeix un canvi en el representant del grup socialista, en
el qual se substitueix la senyora Paneque pel diputat senyor Pere Caselles i, en el cas
del Patronat del Call de Girona, es produeix el canvi de representant de la Diputació de
Girona que substitueix el senyor Joaquim Ayats pel diputat senyor Josep Piferrer.
El senyor President, diu: D’acord, sí.
La  diputada senyora  Marta Guillaumes,  intervé i  manifesta: Gràcies,  president.  En
aquest  punt  ens  abstindrem  nosaltres  perquè  d’entrada  no  validem  el  model  de
fundació privada amb el que ja ens hem mostrat crítiques altres vegades en aquest
ple, quan s’hi han portat temes de la Fira de Girona, que és una fundació privada la
qual es dota justament d’un finançament que és públic. I vull recordar que just l’any
passat,  el  2021,  aquesta fundació  va  rebre  de la  Diputació  de Girona un total  de
149.000 € repartits en dues subvencions nominatives des de l’àrea de Presidència.
Gràcies.
El senyor President, respon: Bé, d’acord. En tot cas, vostè ha dit que vota en contra?
Abstenció? Doncs, per tant,  amb una abstenció i  la resta de vots a favor quedaria
aprovat.

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona,  Grup Independents de la Selva i  Grup Tots per l'Empordà,  1
abstenció del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra. 

13. Aprovació  definitiva  de  l'inventari  del  Consorci  de  les  Vies  Verdes  de
Girona a 14/10/2021 - Patrimoni i Expropiacions. 2021/J010100/9161

“En data 2 de desembre de 2021 l’Assemblea General del Consorci de les Vies Verdes
de Girona ha aprovat de forma provisional el seu inventari de béns i drets a data 14
d’octubre  de  2021  i  la  seva  tramesa  a  la  Diputació  de  Girona  per  a  l’aprovació
definitiva.
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L’inventari consta de 241 béns i drets per un brut comptable total de 995.653,71 €.

El Consorci de les Vies Verdes de Girona va ser creat l’any 2003 i té per tasques el
manteniment  i  millora,  promoció  i  ampliació  de  la  xarxa  de  vies  verdes  de  la
demarcació. La Diputació de Girona en forma part  des dels seus orígens junt amb
altres municipis i consells comarcals. Des de 2018 forma part del grup institucional de
la  Diputació  de  Girona.  La  integració  en  aquest  comporta  l’homogeneïtzació
d’aspectes procedimentals, comptables, d’infraestructura ofimàtica i, pel cas que ens
ocupa, patrimonials.

Les entitats  locals  estan obligades a dur  un inventari  on s’integrin entre altres les
entitats  amb personalitat  jurídica  pròpia  dependents  de l’ens  local  (art.  100 d)  del
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el reglament de patrimoni dels ens
locals de Catalunya). El Ple de la corporació és l’organisme competent per dur a terme
tan l’aprovació  de l’inventari,  com les  seves rectificacions  anuals  i  la  comprovació
(art.105.1 RP). Al seu torn les entitats dependents han d’aprovar l’inventari per part
dels seus òrgans de govern o assemblees i trametre l’acord al ple de la corporació per
a l’aprovació definitiva (art. 105.2 RP).

Per decret de Presidència de 27 d’abril de 2021 la Diputació de Girona va aprovar una
nova versió del seu manual de normes i  procediments en gestió patrimonial on es
contemplen  les  diferents  casuístiques  de  la  mateixa  entitat,  els  seus  organismes
autònoms i els consorcis dependents integrats en el seu grup institucional.

Per part del Consorci de les Vies Verdes s’han dut a terme les tasques d’actualització
de dades i  introducció a l’inventari  d’aquells elements que compleixen els requisits
definits  als  manuals  esmentats.  Aquest  inventari  ha  estat  sotmès  a  l’examen  i
aprovació per part de la seva assemblea en els diferents resums (per epígrafs, per
classificacions  i  per  comptes  d’immobilitzat)  que  consten  en  els  acords  que  s’han
traslladat  a la  Diputació per a l’aprovació definitiva que esmenta l’article  105.2 del
Reglament de Patrimoni.

Per l’exposat, la Comissió Informativa d’Hisenda, Adminstració, Promoció Econòmica i
Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple l’adopció de l’ACORD
següent:

Primer.- APROVAR de forma definitiva l’inventari de béns i drets del Consorci de les
Vies Verdes de Girona a data 14 d’octubre de 2021 amb els següents valors:

 Resum per epígrafs

Criteri

Núm.

Béns

Brut comptable

total

Dot. amort.

total exercici

Fons amort.

total

Valor

Comptable

Total

- - SENSE EPIGRAF 1 0,00 0,00 0,00 0,00

A I.1 ÚS PÚBLIC I.1.D 45 877.153,96 57.228,25 129.769,48 747.384,48

A I.2 SERVEI PÚBLIC I.2.A 1 0,00 0,00 0,00 0,00

A I.2 SERVEI PÚBLIC I.2.B 1 0,00 0,00 0,00 0,00

A I.2 SERVEI PÚBLIC I.2.C 2 3.356,17 0,00 3.356,17 0,00
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A I.2 SERVEI PÚBLIC I.2.D 10 0,00 0,00 0,00 0,00

A III.3 MUEBLES 151 55.182,56 5.639,01 17.582,90 37.599,66

A III.4 DRETS DE PROPIETAT 

IMMATERIAL III.4.A 1 8.712,00 627,74 0,00 8.712,00

A III.4 DRETS DE PROPIETAT 

IMMATERIAL III.4.B 6 6.524,77 418,64 5.303,86 1.220,91

A III.6 CRÈDITS I DRETS DE CARÀCTER 

PERSONAL 7 27.538,05 4.161,16 203,55 27.334,50

C III.3 MUEBLES 6 0,00 0,00 0,00 0,00

E I.2 SERVEI PÚBLIC I.2.C 10 17.186,20 0,00 192,10 16.994,10

      

TOTAL 241 995.653,71 € 68.074,80 € 156.408,06 €

839.245,65

€

 Resum per classificacions

Criteri

Núm.

Béns

Brut comptable

total

Dot. amort.

total exercici

Fons amort.

total

Valor

Comptable

Total

100102-FINQUES RUSTIQUES 1 0,00 0,00 0,00 0,00

110101-EDIFICIS ADMINISTRATIUS I 

D'OFICINES 1 0,00 0,00 0,00 0,00

120102-VIES VERDES 45 877.153,96 57.228,25 129.769,48 747.384,48

300101-SERVIDORS 1 2.554,70 0,00 2.554,70 0,00

300102-ORDINADORS PERSONALS 17 10.864,01 1.486,93 3.234,90 7.629,11

300103-ORDINADORS PORTÀTILS 5 5.077,50 509,46 1.168,85 3.908,65

300104-PANTALLES 32 5.718,00 767,89 2.548,18 3.169,82

300105-PERIFÈRICS 2 100,00 0,00 100,00 0,00

300106-ELEMENTS DE XARXA 

CENTRALS 1 0,00 0,00 0,00 0,00

310101-VEHICLES TRANSPORT PER 

CARRETERA 1 0,00 0,00 0,00 0,00

320101-MAQUINARIA GENERAL 18 46.240,75 2.416,45 9.150,34 37.090,41

330101-MOBILIARI GENERAL 76 3.060,50 306,01 1.197,96 1.862,54

330201-EQUIPS D'OFICINA I 

FOTOCOPIADORES 8 1.660,47 107,37 867,36 793,11

330202-ELECTRODOMÈSTICS 2 0,00 0,00 0,00 0,00

340101-EQUIPAMENT TRACTAMENT 

IMATGE 2 449,00 44,90 308,88 140,12

400101-PROPIETAT INTEL·LECTUAL 11 8.712,00 627,74 0,00 8.712,00

400102-PROPIETAT INDUSTRIAL 6 6.524,77 418,64 5.303,86 1.220,91

600201-SOFTWARE 5 27.538,05 4.161,16 203,55 27.334,50

C10201-FOTOGRAFIA 6 0,00 0,00 0,00 0,00

I00101-INVERSIONS SOBRE 

ELEMENTS NO INVENTARIABLES 1 0,00 0,00 0,00 0,00

      

TOTAL 241 995.653,71 € 68.074,80 € 156.408,06 €

839.245,65

€

 Resum per comptes d’immobilitzat
Criteri Núm.

Béns

Brut comptable

total

Dot. amort.

total exercici

Fons amort.

total

Valor

Comptable
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Total

2030 Propietat industrial i intel·lectual 17 15.236,77 1.046,38 5.303,86 9.932,91

2060 Aplicacions informàtiques 5 27.538,05 4.161,16 203,55 27.334,50

2090 Altre immobilitzat intangible 28 756.943,36 49.292,82 123.012,17 633.931,19

2100 Terrenys i béns naturals 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2110 Construcciones 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2120 Infraestructura 17 120.210,60 7.935,43 6.757,31 113.453,29

2130 Béns del patrimoni històric 6 0,00 0,00 0,00 0,00

2140 Maquinària i utillatge 10 29.503,55 2.461,35 9.267,12 20.236,43

2160 Mobiliari 76 3.060,50 306,01 1.197,96 1.862,54

2170 Equips per a processos 

d’informació 58 24.314,21 2.764,28 9.606,63 14.707,58

2180 Elements de transport 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2190 Altre immobilitzat material 11 1.660,47 107,37 867,36 793,11

      

RESUM DE BÉNS SENSE REFLEX 

COMPTABLE    192,10  

Béns sense reflex comptable 10 17.186,20 0,00 192,10 16.994,10

Segon.- TRASLLADAR aquest acord al propi Consorci de les Vies Verdes de Girona i
a la Intervenció General de la Diputació.”

El senyor President manifesta que passaríem al punt 13è, que és l’aprovació definitiva
de l’inventari del Consorci de les Vies Verdes. Senyor Llorà.
El diputat senyor Eduard Llorà, intervé i diu: Gràcies, president. Bàsicament aquest
punt és aprovar el que ja es va aprovar també a l’Assemblea del Consorci de les Vies
Verdes, que és aquest inventari de patrimoni i també de les expropiacions, que en el
cas dels projectes que s’elaboren des del mateix consorci es demana també que fem
la incorporació d’aquestes expropiacions a dintre d’aquest inventari. I s’ha d’elevar al
ple de la corporació per a la seva aprovació definitiva.
El senyor President,  diu: Gràcies. Alguna qüestió? No? Doncs entenem que queda
aprovat.

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

14. Aprovació  de  la  modificació  del  Pla  de  serveis  del  Departament  de
Promoció  i  Desenvolupament  Econòmic  Local  -  Promoció  i
Desenvolupament Econòmic Local. 2019/X020100/6594

“Antecedents

L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i de
gestió.  Igualment,  l’article  36.1  d reconeix  com a competència  la  cooperació  en el
foment  del  desenvolupament  econòmic  i  social  i  en  la  planificació  en  el  territori
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en
aquest àmbit.

30

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



La Diputació de Girona, a través del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic
Local, té com a línia d’actuació prioritària la col·laboració en projectes relacionats amb
el  foment  de  l’ocupació  i  el  desenvolupament  econòmic  integral  i  equilibrat  dels
municipis del seu àmbit territorial.

En aquest context, el Ple de la Diputació de Girona va aprovar el Pla de Serveis del
Departament  de  Promoció  i  Desenvolupament  Econòmic  Local  de  la  Diputació  de
Girona en data 17 de setembre de 2019. Posteriorment, el Pla de Serveis ha estat
modificat en diverses ocasions. L’última modificació es va aprovar en data 18 de maig
de 2021, publicada al BOP núm. 100, de 26 de maig de 2021.

Els serveis oferts en el Pla són els següents:
 Portal de Formació en Xarxa.
 Assessorament tècnic per a la millora de la competitivitat territorial.
 XIFRA - Empreses.
 XIFRA - Dades subjectes a secret estadístic.
 Xarxa Local del Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN) de Girona.
 Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial (XGEAE).
 Plataforma de comerç local.
 Sistema d’Intermediació Laboral (SIL).

Vista la necessitat d’incloure el servei del “Sistema d’Intermediació Laboral” al Pla de
Serveis.

Vist l’informe de la cap del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
amb data 3 de gener de 2022.

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. Modificar el Pla de Serveis del Departament de Promoció i Desenvolupament
Econòmic Local de la Diputació de Girona, que queda redactat tal com es transcriu
literalment a continuació:

”PLA DE SERVEIS DEL DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
1. Introducció
L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i de
gestió.  Igualment,  l’article  36.1  d reconeix  com a competència  la  cooperació  en el
foment  del  desenvolupament  econòmic  i  social  i  en  la  planificació  en  el  territori
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en
aquest àmbit.
La Diputació de Girona, a través del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic
Local, té com a línia d’actuació prioritària la col·laboració en projectes relacionats amb
el  foment  de  l’ocupació  i  el  desenvolupament  econòmic  integral  i  equilibrat  dels
municipis del seu àmbit territorial. 
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En aquest context, el Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la
Diputació  de  Girona  considera  adient  posar  a  disposició  de  diferents  entitats  una
relació de serveis per ajudar a aconseguir els objectius esmentats anteriorment.
2. Serveis que es presten
Els serveis oferts en aquest Pla són els següents:
 Portal de Formació en Xarxa (annex 1).
 Assessorament tècnic per a la millora de la competitivitat territorial (annex 2).
 XIFRA - Empreses (annex 3).
 XIFRA - Dades subjectes a secret estadístic (annex 4).
 Xarxa  Local  del  Sistema d’Informació  Territorial  Municipal  (SITMUN)  de  Girona

(annex 5).
 Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial (XGEAE) (annex 6).
 Plataforma de comerç local (annex 7).
 Sistema d’Intermediació Laboral (SIL) (annex 8)
3. Sol·licitud i concessió dels serveis
La sol·licitud  de cada  servei  s’ha  de formular  segons  els  requisits  especificats  en
l’annex corresponent de cada servei.
Una  vegada  registrada  la  sol·licitud,  el  Servei  de  Promoció  i  Desenvolupament
Econòmic  Local  l’analitza  i  eleva  una  proposta  de  resolució  al  president  de  la
Diputació,  el  qual  dicta  les  resolucions  corresponents,  en  què  atorga o  denega  el
servei sol·licitat.
En cas que tècnicament no sigui possible o que l’entitat local no compleixi els requisits
establerts en aquest Pla, la Presidència de la Diputació emet una resolució motivada
en què denega el servei sol·licitat.
Les sol·licituds s’atenen per ordre d’entrada rigorós al Registre General de la Diputació
de Girona.
El termini per formular les sol·licituds està obert tot l’any.
4. Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Diputació de Girona. 
Finalitat: Registre de persones interessades o participants en activitats de formació o
organitzades per la Diputació, organització d’activitats i tramesa d’informació.
Legitimació:  Compliment  d’una obligació legal  (art.  6.1  c del  Reglament  general de
protecció de dades - RGPD) i d’una missió d’interès públic (art. 6.1 e de l’RGPD).
Destinataris: Les dades es comunicaran a altres administracions públiques quan sigui
necessari per raó del procediment administratiu.
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d’accés, rectificació,
supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se
a la Diputació de Girona.
Política de protecció de dades de la Diputació de Girona:
https://seu.ddgi.cat/politica-de-proteccio-de-dades
5. Finançament
El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona
assumeix l’allotjament, l’actualització, les millores i el finançament de tots els serveis
inclosos dins d’aquest Pla de Serveis.
6. Normes de desenvolupament
Es faculta el president de la Diputació perquè, un cop emès l’informe del Servei de
Promoció  i  Desenvolupament  Econòmic  Local,  dicti,  mitjançant  la  resolució
corresponent,  les  normes  de  desenvolupament  que  siguin  necessàries  per  a  la
interpretació i el desenvolupament d’aquest Pla.
7. Vigència del Pla de Serveis
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Aquest Pla de Serveis serà vigent des de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial
de  la  Província  de  Girona (BOPG)  i  mentre  no  se  n’acordi  la  modificació  o  la
derogació.
ANNEX 1
Servei 1. Portal de Formació en Xarxa
Objecte
Facilitar l’accés a una eina que ha estat pensada per simplificar, agilitzar i garantir la
promoció  i  la  difusió  de  l’oferta  formativa  de  les  entitats  adherides  al  programa
«Formació en Xarxa».
Objectius de desenvolupament sostenible - Agenda 2030
Aquest  servei  té  impacte  principalment  sobre  els  objectius  següents  de
desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030:

 Objectiu 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure
oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

 Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible,
l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

 Objectiu 10. Reduir la desigualtat en i entre els països.
Beneficiaris
Les entitats col·laboradores: ajuntaments, consells comarcals, entitats delegades de
promoció econòmica d’ajuntaments o consells comarcals, patronals, sindicats i entitats
sense ànim de lucre que acreditin l’existència d’un acord de l’òrgan competent pel qual
s’aprova la petició d’adhesió al servei (decret d’Alcaldia, acord de Junta de Govern,
acord de Ple o equivalent) i que compleixin els requisits següents:
Requisits d’accés de les entitats participants:

a) Programar  habitualment  formacions  de millora  de  l’ocupabilitat  adreçades  a
empresaris, emprenedors, treballadors o aturats. Es descarten les formacions
adreçades al sector públic.

b) Treballar dins l’àmbit de la demarcació de Girona.
c) Pertànyer  a la  tipologia  d’entitats  següent:  ajuntaments,  consells  comarcals,

entitats delegades de promoció econòmica d’ajuntaments o consells comarcals,
patronals, sindicats i entitats sense ànim de lucre.

d) Formalitzar la sol·licitud d’accés al servei amb el formulari d’alta al Registre
General de la Diputació de Girona.

Avantatges per a les entitats participants:
 Accedir a un nou canal de promoció de la formació.
 Actualitzar la informació dels cursos que es publiquen en diversos webs des

d’un únic espai d’administració.
 Buscar  la  complementarietat  de  la  formació  programada  amb  la  resta  del

territori.
 Disposar d’una eina de suport en els processos d’orientació laboral.
 Disposar d’un historial de les formacions per a futures planificacions formatives.
 Tenir la possibilitat de gestionar les inscripcions a les formacions programades.
 Avaluar anònimament les formacions.
 Difondre les formacions enregistrades en el repositori de formacions en línia.

Avantatges per a la ciutadania:
 Accedir a la guia formativa de referència per a la millora de l’ocupabilitat a la

demarcació de Girona.
 Subscriure’s a les formacions per àmbit territorial i família professional.
 Accedir  a  la  informació  complementària:  ofertes  laborals  per  comarca,

certificats de professionalitat i recursos formatius.
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 Accedir al repositori de formacions en línia enregistrades.
 Cercar formacions presencials  i  en línia per paraula clau, localitat,  comarca,

família professional, entitat organitzadora i persones destinatàries.
Objectiu
Aglutinar la formació de millora de l’ocupabilitat de la demarcació de Girona i ser-ne el
referent.
Sol·licitud del servei
L’entitat  interessada ha de formalitzar la sol·licitud amb la presentació del formulari
normalitzat, disponible al web de la Diputació de Girona.
Les  sol·licituds  s’han  de  presentar  per  via  telemàtica  al  Registre  General  de  la
Diputació.
Les  sol·licituds,  degudament  emplenades,  han  d’estar  signades  digitalment  per  la
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat.
Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona,
que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat.
Funcionament del servei
Les  dades  personals  obtingudes  per  mitjà  del  formulari  i  les  registrades  en  els
sistemes de la Diputació per a la prestació del servei s’incorporen al fitxer «Usuaris
intranet promoció econòmica», creat per la Diputació de Girona. Per a l’exercici dels
drets reconeguts a la normativa de protecció de dades, els interessats poden utilitzar
els  mateixos  canals  del  servei  o  adreçar-se  al  Departament  de  Promoció  i
Desenvolupament Econòmic Local.
Així mateix, l’entitat participant exonera la Diputació de Girona de la idoneïtat de la
informació  subministrada  i  de  qualsevol  inexactitud  eventual  en  la  informació
esmentada.
Obligacions de la Diputació de Girona
El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona
pren  el  paper  d’impulsor  del  portal  Formació  en  Xarxa  amb  la  voluntat  d’allotjar,
mantenir i millorar el servei.
La Diputació de Girona contribueix a difondre el portal mitjançant el web corporatiu,
bàners o anuncis a mitjans de comunicació i xarxes socials, targetes, etc.
Obligacions de les entitats adherides
L’entitat és responsable dels continguts que incorpora a la plataforma. La Diputació de
Girona, titular del lloc web i del domini, col·labora en la difusió dels continguts però no
en verifica la qualitat. No obstant això, en el cas que detecti errors o irregularitats, es
posarà en contacte amb l’entitat en qüestió.
És preceptiu que l’entitat comuniqui a la Diputació les altes i les baixes d’usuaris, atès
que és important que en tot moment els usuaris actius siguin els que efectivament
utilitzin  la  plataforma.  L’entitat  adherida  serà  responsable  que  aquests  usuaris
compleixin les condicions del servei.
Cada usuari  de la plataforma ha d’accedir-hi des de la seva pròpia sessió. Només
l’usuari  ha  de  conèixer  la  seva  contrasenya,  que  és  personal  i  secreta.  Ningú  ha
d’accedir-hi utilitzant els identificadors personals (nom d’usuari i paraula de pas) d’una
altra persona.
Baixa del servei
En el cas que l’ens local vulgui revocar l’adhesió al servei, cal que ho comuniqui al
Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona,
mitjançant un acord del mateix òrgan competent que al seu dia va aprovar l’adhesió.
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La  Diputació  de  Girona  es  reserva  el  dret  de  revocar  l’adhesió  al  servei  per
incompliment de l’entitat beneficiària, per falta de mitjans tècnics o materials, o bé per
altres motius sobrevinguts.
ANNEX 2
Servei 2. Assessorament tècnic per a la millora de la competitivitat territorial
Objecte
Proporcionar assessorament en matèria de competitivitat territorial als ajuntaments i
altres ens locals de la demarcació de Girona.
Els àmbits d’intervenció del servei són:

1. Planificació estratègica. Definir el model i les estratègies del territori. 
2. Activitat comercial i industrial.
3. Recursos naturals i culturals. 
4. Contingut web.
5. Emprenedoria.
6. Ocupació.
7. Línies  de  suport  tant  de  la  Diputació  com d’altres  entitats  i  organismes en

relació amb la petició de l’Ajuntament.
8. Altres temes d’interès per al desenvolupament local.

Objectius de desenvolupament sostenible - Agenda 2030
Aquest  servei  té  impacte  principalment  sobre  els  objectius  següents  de
desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030:

 Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i  sostenible,
l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

 Objectiu  11.  Aconseguir  que  les  ciutats  i  els  assentaments  humans  siguin
inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

 Objectiu 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un
desenvolupament sostenible,  proporcionar accés a la justícia per a totes les
persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots
els nivells.

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

Beneficiaris
Poden sol·licitar aquest servei els ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de
Girona que acreditin l’existència d’un acord de l’òrgan de govern municipal competent
pel qual s’aprova la petició de prestació del servei (decret d’Alcaldia, acord de Junta de
Govern o acord de Ple), i que compleixin els requisits següents:

 No estar adherits de forma individual a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció
Econòmica (XSLPE) de la Diputació de Girona.

 No disposar de personal tècnic de promoció econòmica.
Objectiu 
Proporcionar  un document  estratègic,  obtingut  mitjançant  l’anàlisi  de  la  realitat  del
municipi,  que  permeti  dissenyar  i  desenvolupar  programes,  accions  i  projectes
concrets d’intervenció en matèria de promoció econòmica i desenvolupament local.
Sol·licitud del servei
L’entitat interessada ha de formalitzar la sol·licitud del servei amb la presentació del
formulari  disponible al  web de la Diputació de Girona,  juntament amb el document
acreditatiu  de l’existència  de l’acord  de l’òrgan de govern competent  que aprovi  la
petició de la prestació del servei (decret d’Alcaldia, acord de Junta de Govern o acord
de Ple).

35

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



Les  sol·licituds  s’han  de  presentar  per  via  telemàtica  al  Registre  General  de  la
Diputació.
Les  sol·licituds,  degudament  emplenades,  han  d’estar  signades  digitalment  per  la
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat.
Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona,
que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat.
Funcionament del servei
El servei d’assessorament es computa en hores de dedicació a cada ens local (entre
25  i  40  hores  anuals).  L’assessorament  es  realitza  tant  de  forma  presencial  com
virtual. 
El  servei  inclou  una  primera  visita  a  l’ajuntament  sol·licitant  per  tal  de  valorar  la
demanda  in situ, analitzar la documentació que l’ens local ha posat a disposició del
tècnic responsable de l’assessorament,  diagnosticar  la situació i  fer  la proposta de
desenvolupament.  Si  s’escau,  aquesta  primera  visita  també  pot  ser  virtual.  En
qualsevol cas, s’haurà de realitzar en el termini de dos mesos a partir de la recepció de
l’acceptació del servei. Al final de la intervenció, la Diputació expedeix un document de
treball consensuat amb l’ajuntament.
Els  ajuntaments  que  sol·liciten  el  servei  es  comprometen  a  facilitar  l’accés  a  la
informació i el responsable polític dels temes a tractar, a rebre el tècnic responsable de
l’assessorament.  També es comprometen a assistir  a  la  trobada de tancament  del
Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació.
En  el  cas  que  l’ajuntament  no  compleixi  els  compromisos  acordats,  el  Servei  de
Promoció  i  Desenvolupament  Econòmic  Local  es  reserva  el  dret  de  donar  per
finalitzada la tasca.
Baixa del servei
En el cas que l’ens local vulgui renunciar al servei, cal que ho comuniqui al Servei de
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona, mitjançant un
acord del mateix òrgan competent que al seu dia va aprovar la sol·licitud.
La  Diputació  de  Girona  es  reserva  el  dret  de  revocar  l’adhesió  al  servei  per
incompliment de l’entitat beneficiària, per falta de mitjans tècnics o materials, o bé per
altres motius sobrevinguts.
En qualsevol dels casos esmentats, no es tindran en compte els punts extra que pugui
comportar  la  realització  del  servei  en  les  subvencions  del  Servei  de  Promoció  i
Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona.
ANNEX 3
Servei 3. XIFRA - Empreses
Objecte
Facilitar dades empresarials d’informació general i de comptes anuals de les empreses
de la demarcació de Girona, que recull la informació obtinguda de fonts oficials.
Serveis que ofereix:

 Llista d’empreses que presenten els comptes al registre mercantil.
 Llista  d’empreses  de  nova  creació,  d’autònoms,  de  comunitats  de  béns  i

d’empreses exemptes de l’obligació de presentar comptes al registre mercantil.
 Informe i gràfic amb el resum d’empreses del municipi.
 Altres dades per a estudis i projectes municipals.
 Fitxer mensual d’alta d’empreses (fins a acabar l’exercici en curs).

Objectius de desenvolupament sostenible - Agenda 2030
Aquest  servei  té  impacte  principalment  sobre  els  objectius  següents  de
desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030:
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 Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible,
l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

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

Beneficiaris
Poden ser beneficiaris d’aquest servei les entitats locals de la demarcació i les àrees i
els organismes autònoms de la Diputació de Girona que el sol·licitin.
Els beneficiaris del servei només poden sol·licitar informació sobre l’àmbit territorial de
la seva competència, llevat que acreditin un interès fonamentat en un territori diferent
del propi.
No poden sol·licitar aquest servei entitats privades o amb finalitats comercials.
Objectiu
Facilitar  als ens locals  de la demarcació la  informació sobre les empreses del seu
àmbit territorial, sense cost econòmic.
Sol·licitud del servei
L’entitat  interessada ha de formalitzar la sol·licitud amb la presentació del formulari
normalitzat, disponible al web de la Diputació de Girona.
Les  sol·licituds  s’han  de  presentar  per  via  telemàtica  al  Registre  General  de  la
Diputació.
Les  sol·licituds,  degudament  emplenades,  han  d’estar  signades  digitalment  per  la
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat.
Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona,
que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat.
Funcionament del servei
La Diputació facilita als ens locals les dades sol·licitades en format Excel mitjançant
l’EACAT.
L’entitat receptora es compromet a  adoptar les mesures tècniques, administratives i
organitzatives  necessàries  per  assegurar  que  les  dades  d’empreses  facilitades
s’utilitzin exclusivament per al projecte descrit en la sol·licitud. 
Cap de les dades d’empreses facilitades es pot distribuir a tercers.
ANNEX 4
Servei 4. XIFRA - Dades subjectes a secret estadístic
Objecte
Facilitar  dades  procedents  de  fonts  oficials  subjectes  a  secret  estadístic  de  la
demarcació de Girona per al desenvolupament de projectes d’investigació concrets.
Serveis que ofereix: 

 Accés  a  l’àrea  restringida  del  XIFRA,  Sistema d’Informació  Estadística
Local de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat/xifra).

Objectius de desenvolupament sostenible - Agenda 2030
Aquest  servei  té  impacte  principalment  sobre  els  objectius  següents  de
desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030:

 Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible,
l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

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

Beneficiaris
Poden ser beneficiaris d’aquest servei les entitats locals de la demarcació i les àrees i
els organismes autònoms de la Diputació de Girona que el sol·licitin.
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Els beneficiaris del servei només poden sol·licitar informació sobre l’àmbit territorial de
la seva competència, llevat que acreditin un interès fonamentat en un territori diferent
del propi.
No poden sol·licitar aquest servei entitats privades o amb finalitats comercials.
Objectiu
Facilitar  als  ens  locals  de  la  demarcació  la  informació  de  dades  estadístiques
subjectes a secret estadístic del seu àmbit territorial, sense cost econòmic.
Sol·licitud del servei
L’entitat  interessada ha de formalitzar la sol·licitud amb la presentació del formulari
normalitzat, disponible al web de la Diputació de Girona.
Les  sol·licituds  s’han  de  presentar  per  via  telemàtica  al  Registre  General  de  la
Diputació.
Les  sol·licituds,  degudament  emplenades,  han  d’estar  signades  digitalment  per  la
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat.
Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona,
que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat.
Funcionament del servei
La Diputació facilita a l’entitat sol·licitant l’accés a les dades que demana mitjançant
l’EACAT.
L’entitat  ha  d’adoptar  les  mesures  tècniques,  administratives  i  organitzatives
necessàries per tal d’assegurar que les dades individuals o individualitzades no seran
objecte de difusió directa ni indirecta per qualsevol mitjà ni seran cedides a tercers, en
els termes que estableixen la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal; la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, i
la  normativa  de  desenvolupament  d’ambdues  lleis.  Així  mateix,  l’entitat  no  pot
identificar les unitats estadístiques individuals de manera directa ni indirecta per a cap
tipus de tractament.
ANNEX 5
Servei 5. Xarxa Local del Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN) de
Girona
Objecte
Posar a l’abast dels ajuntaments i dels altres ens locals de la demarcació de Girona el
Sistema d’Informació Territorial  Municipal  (SITMUN) com a eina per a la consulta i
l’anàlisi de cartografia municipal.
Concretament,  la  Diputació  de  Girona,  per  mitjà  del  Servei  de  Promoció  i
Desenvolupament Econòmic Local, posa a disposició dels membres de la Xarxa Local
SITMUN Girona els serveis següents: 

 Accés a la plataforma SITMUN, que conté: l’aplicació específica SITMUN (eina
SIG amb tecnologia web), mòduls específics per facilitar la gestió d’informació
geogràfica  i  la  generació  d’informació  geogràfica  segons  als  estàndards
establerts per la directiva INSPIRE.

 Suport  en la  preparació  de cartografies  per  introduir  al  SITMUN,  per  tal  de
garantir-ne l’homogeneïtzació.

 Organització de jornades en l’àmbit de la Xarxa Local SITMUN Girona.
 Formació bàsica en la utilització de SITMUN.

Aplicacions específiques del SITMUN a les quals es pot accedir mitjançant sol·licitud:
 Integració SITMUN amb gestor d’expedients.
 Manteniment del carrerer.
 Cens d’activitats econòmiques.
 Cens d’habitatges i solars buits.
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 SITMUN Vespa asiàtica.
Objectius de desenvolupament sostenible - Agenda 2030
Aquest  servei  té  impacte  principalment  sobre  els  objectius  següents  de
desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030:

 Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible,
l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

 Objectiu  9.  Construir  infraestructures  resilients,  promoure  la  industrialització
inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

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

Beneficiaris
Es poden beneficiar del servei els ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de
Girona que acreditin que existeix un acord del Ple que aprova l’adhesió.
Objectiu
La Xarxa Local SITMUN Girona es proposa com un instrument per promoure l’ús del
sistema d’informació territorial municipal SITMUN als ajuntaments i altres ens locals de
la província de Girona. Aquesta voluntat es recull en els objectius següents: 

 Promoure la participació en la xarxa. 
 Promoure l’intercanvi d’experiències i necessitats entre els ajuntaments i ens

locals de la demarcació com a usuaris de la Xarxa Local SITMUN Girona. 
 Posar a l’abast dels ajuntaments i ens locals de la demarcació eines que els

facilitin la gestió territorial del seu municipi o àmbit predeterminat. 
Sol·licitud del servei
L’entitat  interessada  ha  de  formalitzar  l’adhesió  amb  la  presentació del  formulari
normalitzat, disponible al web de la Diputació de Girona, juntament amb l’acord de Ple
que aprova l’adhesió.
En el cas que els beneficiaris adherits vulguin accedir a les aplicacions que ofereix el
servei  SITMUN,  cal  que  presentin  sol·licitud  normalitzada  específica  de l’aplicació.
Aquestes sol·licituds es troben al web de la Diputació de Girona.
Les  sol·licituds  s’han  de  presentar  per  via  telemàtica  al  Registre  General  de  la
Diputació.
Les  sol·licituds,  degudament  emplenades,  han  d’estar  signades  digitalment  per  la
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat.
Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona,
que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat.
Funcionament del servei
Per a la utilització de l’aplicació, els mòduls, les eines i els recursos que ofereix la
Xarxa Local, cal adherir-se al servei.
Els  membres tenen dret  a gaudir  dels  serveis  que ofereix  la  Xarxa Local SITMUN
Girona.
Els membres tenen el deure de respectar les condicions d’adhesió recollides en aquest
document  i  de  participar  en  l’activitat  d’aquesta  Xarxa  i,  concretament,  es
comprometen a:

 Aportar i compartir la seva experiència en l’àmbit del SIG. 
 Participar en els grups de treball de la Xarxa, en els debats i en les reflexions. 
 Assumir les responsabilitats que, directament o indirectament, es derivin de les

actuacions en l’ús dels instruments que resulten de la Xarxa Local SITMUN
Girona.  Atès que la  Xarxa Local  SITMUN Girona no té personalitat  jurídica
pròpia,  la  responsabilitat  que  es  pugui  derivar  davant  de  tercers  com  a
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conseqüència de les d’actuacions associades al desplegament de la Xarxa és
únicament imputable a l’ens executor material i directe de les actuacions. 

L’ens destinatari ha de facilitar la incorporació de la informació municipal corresponent,
té accés a la totalitat de les dades incorporades al SITMUN i ha de respondre dels
danys  causats  amb  motiu  de  qualsevol  altra  utilització  no  prevista  en  el  protocol
d’adhesió.
L’ens  destinatari  ha  de  mantenir  actualitzada  la  informació  necessària  per  al
funcionament  correcte  del  sistema  d’informació  territorial  amb  la  freqüència  i  la
regularitat que estableixi amb caràcter general la Diputació de Girona.
Així  mateix,  l’ens  destinatari  exonera  la  Diputació  de  Girona  de  la  idoneïtat  de  la
informació cartogràfica subministrada, així com de qualsevol inexactitud eventual en la
informació  esmentada  que  puguin  contenir  els  suports  informàtics,  sense  que  la
Diputació  es  faci  responsable  dels  danys  ocasionats  a  l’ajuntament  o  ens  local
cessionari d’aquesta informació.
Obligacions de la Diputació de Girona
Obligacions respecte a la Xarxa:
El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona
pren el paper d’impulsor i dinamitzador de la Xarxa Local SITMUN Girona. 
Des  de  la  Xarxa  Local  SITMUN  Girona  s’organitzen  els  circuits  d’informació  i
coordinació de la seva actuació i  es creen, si s’escau, grups de treball  per debatre
temes d’actualitat, per compartir experiències en temes relacionats amb els SIT i per
facilitar un intercanvi de coneixements segons les necessitats o demandes explícites.
Els assisteixen, si es considera oportú, especialistes d’acord amb les qüestions que
s’hagin de plantejar. 
D’aquests grups de treball poden sorgir diferents propostes:

a) Unificar criteris tècnics en temes de cartografia.
b) Proposar millores de l’eina SITMUN. 
c) Compartir  experiències  en  la  incorporació  al  sistema  de  les  diferents

cartografies temàtiques. 
d) Fer consultes per a la correcta aplicació i utilització del sistema. 

Obligacions respecte al SITMUN:
a) Posar a l’abast dels ens locals la informació geogràfica disponible referida al

seu  territori  a  través  de  la  implantació  del  SITMUN.  La  Diputació,
provisionalment, pot deixar sense servei de consulta els ens locals per motius
de migració, manteniment o avaria dels equips informàtics, amb un preavís de
dos dies laborables quan això sigui possible.

b) Permetre que el personal de l’ens destinatari que s’especifiqui pugui consultar
la cartografia disponible a escala municipal, mitjançant les eines de consulta i
accés a la informació facilitades per la plataforma.

c) Permetre l’actualització de diversos conjunts d’informació geogràfica, a través
de mòduls específics SITMUN, amb tecnologia web. Una de les informacions
cabdals que es permet actualitzar és la que fa referència a les adreces, per tal
de facilitar als ajuntaments el compliment del Reial decret 2612/1996, de 20 de
desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació de les
entitats locals.

La Diputació de Girona no assumeix cap responsabilitat en l’ús que faci l’ens local de
qualsevol dels mòduls d’actualització, del qual derivi la inexactitud del grau de revisió o
d’actualització de la informació geogràfica gestionada.
Obligacions de les entitats adherides
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a) Fer  un  bon  ús  de la  informació  que  pugui  estar  al  seu  abast  a  través del
SITMUN i respectar els usos limitats mitjançant convenis amb altres entitats
propietàries  de  les  dades  incorporades  o,  si  s’escau,  obtenir  l’autorització
corresponent. 

b) Garantir el compliment del text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat
per l’RDL 1/1996, de 12 d’abril, a què està subjecta la cartografia, d’acord amb
el  que  estableixen  les  clàusules  tercera  (Qualitat  de  les  dades)  i  quarta
(Protecció de dades de caràcter personal). 

c) Informar la Diputació de Girona dels usuaris que han d’accedir a la plataforma
SITMUN  i  especificar  els  diferents  tipus  d’accés  (consulta,  manteniment,
descàrrega, etc.). 

d) Comunicar a la Diputació de Girona totes les baixes dels usuaris autoritzats o
qualsevol canvi en el seu correu electrònic, a l’efecte de no dificultar la tramesa
de comunicats. 

Els ens locals adherits a la Xarxa Local SITMUN Girona que elaborin cartografia pròpia
i que utilitzin models de dades o aplicacions facilitades per la Diputació de Girona han
de complir el següent:

a) Lliurar a la Diputació els fitxers tant gràfics com alfanumèrics susceptibles de
ser  incorporats  al  SITMUN,  en  el  format  i  l’estructura  que  estableixi  la
Diputació.  La  incorporació  de  la  cartografia  a  la  plataforma  SITMUN  no
comporta un canvi de titularitat. 

b) Depurar i mantenir la base georeferenciada d’adreces, tant del nom del carrer
com del número de portal, ja sigui mitjançant la tramesa de la informació amb
el  format  d’intercanvi  establert  per  la  Diputació  o  bé  a  través  del  mòdul
d’actualització d’informació que la Diputació posa al seu abast. La codificació i
l’estructura  s’han  d’adequar  al  que  estableixin  per  normativa  les
administracions de rang superior, especialment el que disposi l’ICGC (Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya), a través de la base de dades municipal
d’adreces de Catalunya (BDMAC). L’ens destinatari es compromet a actualitzar
carrerer tant gràficament com alfanumèricament i a informar la Diputació de la
finalització dels treballs de depuració inicials. 

c) Comunicar  a  la  Diputació  de Girona qualsevol  anomalia  que detectin  en la
informació incorporada per tal  de facilitar-ne la depuració,  tenint  en compte,
però, l’any en què ha estat realitzada. L’ens destinatari és el responsable de les
inexactituds que puguin causar danys a tercers. 

Tractament de les dades
El compliment dels objectius de la prestació del servei no requereix que una part tracti
dades personals de terceres persones per compte o encàrrec de l’altra, per la qual
cosa  no  cal  formalitzar  un  encàrrec  de  tractament  en  el  sentit  de  l’article  28  del
Reglament  general  de protecció de dades (Reglament UE 2016/679 del  Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016).
Les  parts  declaren  complir  el  Reglament  general  de  protecció  de  dades  i  la  Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals. 
Cada part tractarà les dades personals dels representants i interlocutors de l’altra com
a responsable del tractament, en el sentit  de l’article 4.7 del Reglament general de
protecció de dades. La finalitat del tractament serà formalitzar i gestionar la prestació
del  servei  i  portar  a  terme les  actuacions  que se’n  derivin.  Les  parts  es  declaren
informades que poden consultar la informació de les polítiques de protecció de dades
a les respectives pàgines web o seus electròniques.
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Utilització de la informació
Tant la Diputació de Girona com l’ens local podran utilitzar la informació resultant del
servei  per  a  l’elaboració  de  memòries,  informes,  estudis  o  estadístiques.  Podran
publicar les dades en formats oberts per afavorir-ne la reutilització. En qualsevol cas,
han de fer constar que la font de la informació és la Xarxa Local SITMUN - Girona.
Baixa del servei
En el cas que l’ens local vulgui revocar l’adhesió al servei, cal que ho comuniqui al
Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona,
mitjançant un acord del Ple.
La  Diputació  de  Girona  es  reserva  el  dret  de  revocar  l’adhesió  al  servei  per
incompliment de l’entitat beneficiària, per falta de mitjans tècnics o materials, o bé per
altres motius sobrevinguts.
ANNEX 6
Servei 6. Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial (XGEAE)
Objecte
L’objectiu general de l’XGEAE és posar a l’abast dels ajuntaments i altres ens locals
de  la  demarcació  de  Girona  el  marc  de  treball  i  el  suport  per  a  la  millora  de  la
competitivitat  dels  espais  d’allotjament  empresarial  adherits.  Alguns  exemples
d’aquestes actuacions poden ser l’organització de promocions conjuntes, de jornades i
altres accions formatives, activitats de benchmarking, la unificació de criteris tècnics, el
reconeixement de la millor iniciativa de la demarcació de Girona, etc.
Objectius de desenvolupament sostenible - Agenda 2030
Aquest  servei  té  impacte  principalment  sobre  els  objectius  següents  de
desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030:

 Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible,
l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

 Objectiu  9.  Construir  infraestructures  resilients,  promoure  la  industrialització
inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

Beneficiaris
Ajuntaments i altres ens locals que tinguin la titularitat o l’encàrrec de gestió d’un espai
d’allotjament empresarial a la demarcació de Girona.
Objectiu
Aglutinar  l’oferta  pública  d’espais  d’allotjament  empresarial  de  la  demarcació  de
Girona, promoure l’emprenedoria i oferir serveis per fomentar-la.
Sol·licitud del servei
L’entitat  interessada  ha  de  formalitzar  l’adhesió  amb  la  presentació del  formulari
normalitzat, disponible al web de la Diputació de Girona, juntament amb l’acreditació
de la titularitat o l’encàrrec de gestió de l’espai d’allotjament empresarial i document
acreditatiu de l’existència de l’acord del Ple o equivalent.
Les  sol·licituds  s’han  de  presentar  per  via  telemàtica  al  Registre  General  de  la
Diputació.
Les  sol·licituds,  degudament  emplenades,  han  d’estar  signades  digitalment  per  la
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat.
Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona,
que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat.
Funcionament del servei
L’àmbit territorial de l’XGEAE és la demarcació de Girona.
Les entitats sol·licitants han d’estar interessades a participar en les reunions de treball
amb l’objectiu de promoure l’emprenedoria a la demarcació de Girona i oferir serveis
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per  fomentar-la.  Els  participants  han d’acceptar  els  requisits  de funcionament  i  els
compromisos derivats de l’adhesió a l’XGEAE.
Obligacions de la Diputació de Girona

 Assumir el paper d’entitat impulsora i dinamitzadora de l’XGEAE.
 Proposar i coordinar accions conjuntes amb les entitats integrants de l’XGEAE.
 Posar a l’abast de les entitats que integrin l’XGEAE el portal web www.ddgi.cat/

xgeae,  que  aglutina  l’oferta  pública  d’espais  d’allotjament  empresarial  de  la
demarcació  de  Girona,  amb  l’objectiu  de  millorar-ne  la  competitivitat.  La
Diputació de Girona no es fa responsable de la inexactitud de la informació
gestionada per les entitats participants.

Obligacions dels ens adherits
a) Acreditar la titularitat o l’encàrrec de gestió de l’espai d’allotjament empresarial.
b) Participar en les actuacions conjuntes i assistir regularment a les reunions de

treball promogudes en el marc de l’XGEAE.
c) Mantenir  actualitzada  la  informació  del  web  www.ddgi.cat/xgeae,  relativa  a

espais comuns, despatxos disponibles,  empreses allotjades,  serveis,  preus i
activitats de l’entitat.

d) Prestar el servei de Coworking Visa, mitjançant el qual un emprenedor allotjat
en un viver o espai de cotreball adherit pot utilitzar puntualment els espais d’un
altre  allotjament  empresarial  sempre  que  l’entitat  d’acollida  en  tingui  de
disponibles.

e) Assumir les responsabilitats que, directament o indirectament, es derivin de les
actuacions  per  l’ús  dels  instruments  que  resulten  de  l’XGEAE.  Atès  que
l’XGEAE  no  té  personalitat  jurídica  pròpia,  la  responsabilitat  que  es  pugui
derivar davant de tercers d’actuacions associades al desplegament de la Xarxa
és  únicament  imputable  a  l’ens  que  executi  materialment  i  directament  les
actuacions.

Baixa del servei
En el cas que l’ens local vulgui revocar l’adhesió al servei, cal que ho comuniqui al
Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona,
mitjançant un acord del mateix òrgan competent que al seu dia va aprovar l’adhesió.
La  Diputació  de  Girona  es  reserva  el  dret  de  revocar  l’adhesió  al  servei  per
incompliment de l’entitat beneficiària, per falta de mitjans tècnics o materials, o bé per
altres motius sobrevinguts.
ANNEX 7
Servei 7. Plataforma de comerç local
Objecte
Posar a l’abast dels ajuntaments una plataforma de comerç electrònic per tal que s’hi
puguin inscriure els establiments del municipi que ho desitgin.
Concretament,  la  Diputació  de  Girona,  per  mitjà  del  Servei  de  Promoció  i
Desenvolupament  Econòmic  Local,  posa a disposició  dels  ens  adherits  els  serveis
següents:

 Accés com a usuari a la plataforma, que permet el control  i  el registre dels
comerços al municipi.

 Formació bàsica en la utilització de la plataforma.
 Suport en la utilització de la plataforma.

Objectius de desenvolupament sostenible - Agenda 2030
Aquest  servei  té  impacte  principalment  sobre  els  objectius  següents  de
desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030:
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 Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i  sostenible,
l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

 Objectiu  9.  Construir  infraestructures  resilients,  promoure  la  industrialització
inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

 Objectiu 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un
desenvolupament sostenible,  proporcionar accés a la justícia per a totes les
persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots
els nivells.

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

Beneficiaris
Ajuntaments  de  la  demarcació  de  Girona  i  la  Cerdanya  lleidatana  que  acreditin
l’existència d’un acord  de l’òrgan de govern municipal competent (decret d’Alcaldia,
acord de Junta de Govern o acord de Ple) que aprova l’adhesió.
Objectiu
Aprofitar la plataforma per promoure i incentivar el comerç local i alhora proporcionar:

 Un punt  d’accés al  comerç electrònic  per  als  comerços municipals.  Així  se
n’augmenta la visibilitat i les possibilitats de negoci.

 Un punt des del qual els ciutadans tindran accés als comerços locals per poder
fer comandes.

Sol·licitud del servei
L’ajuntament interessat ha de formalitzar l’adhesió amb la presentació del formulari
normalitzat, disponible al web de la Diputació de Girona, juntament amb el document
acreditatiu de l’existència d’un acord que provi l’adhesió.
Les  sol·licituds  s’han  de  presentar  per  via  telemàtica  al  Registre  General  de  la
Diputació.
Les  sol·licituds,  degudament  emplenades,  han  d’estar  signades  digitalment  per  la
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat.
Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona,
que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat.
Funcionament del servei
Per a la utilització de la plataforma, cal adherir-se al servei.
Són drets dels membres adherits gaudir dels serveis que ofereix la plataforma.
Són deures dels membres: 

1. Assumir les responsabilitats que, directament o indirectament, es derivin de les
actuacions en l’ús de la plataforma. Atès que la plataforma no té personalitat
jurídica  pròpia,  la  responsabilitat  que  es  pugui  derivar  davant  de  tercers
d’actuacions associades al seu desplegament és únicament imputable a l’ens
executor material i directe de les actuacions. 

2. L’ens  destinatari  és  l’encarregat  de  mantenir  actualitzada  la  plataforma
mitjançant les altes i baixes de comerços corresponents, així com de portar un
control de l’ús que se’n faci i del contingut publicat.

3. Així mateix, l’ens destinatari exonera la Diputació de Girona de la idoneïtat del
contingut que els comerços publiquin en la plataforma subministrada, així com
de  qualsevol  inexactitud  eventual  en  la  informació  esmentada  que  puguin
contenir  els suports informàtics,  sense que la  Diputació es faci  responsable
dels danys ocasionats a l’ajuntament.

Obligacions de la Diputació de Girona
Obligacions respecte a la plataforma:
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El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona
pren el paper d’impulsor i dinamitzador de la plataforma. 
La Diputació de Girona es fa càrrec del manteniment de la infraestructura informàtica i
de comunicacions necessària, i de la centralització d’una base de dades.
L’actualització  de  la  plataforma  per  part  dels  ajuntaments  no  suposa  cap
responsabilitat per a la Diputació de Girona derivada de qualsevol inexactitud pel que
fa al grau de revisió o d’actualització de la informació.
Obligacions del ajuntaments adherits

a) Efectuar les altes i les baixes dels comerços del seu àmbit a la plataforma, així
com controlar el contingut que publiquin.

b) Fer un bon ús de la informació que pugui estar al seu abast a través de la
plataforma  i  respectar  les  limitacions  d’ús  de  les  dades  incorporades  o,  si
s’escau,  obtenir  l’autorització  corresponent  dels  comerços  que  en  són
propietaris per fer-ne un ús més extensiu.

c) Informar la Diputació de Girona dels usuaris que han d’accedir a la plataforma. 
d) Comunicar a la Diputació de Girona totes les baixes dels usuaris autoritzats o

qualsevol canvi en el seu correu electrònic, a l’efecte de no dificultar la tramesa
de comunicats.

e) Comunicar  a  la  Diputació  de Girona qualsevol  anomalia  que detectin  en la
informació incorporada per tal de facilitar-ne la depuració.

Baixa del servei
En el cas que l’ens local vulgui revocar l’adhesió al servei, cal que ho comuniqui al
Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona,
mitjançant un acord del mateix òrgan competent que al seu dia va aprovar l’adhesió.
La  Diputació  de  Girona  es  reserva  el  dret  de  revocar  l’adhesió  al  servei  per
incompliment de l’entitat beneficiària, per falta de mitjans tècnics o materials, o bé per
altres motius sobrevinguts.
ANNEX 8
Servei 8. Sistema d’Intermediació Laboral (SIL)
Objecte
Proporcionar l’accés al Sistema d’Intermediació Laboral (SIL) a les entitats adherides a
la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), en el marc del conveni
de col·laboració  entre  la  Diputació  de Girona i  el  Servei  d’Ocupació  de Catalunya
(SOC).
Objectius de desenvolupament sostenible – Agenda 2030
Aquest  servei  té  impacte  principalment  sobre  els  següents  objectius  de
desenvolupament sostenible, de l’Agenda 2030:

 Objectiu 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure
oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

 Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible,
l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

 Objectiu 10. Reduir la desigualtat en i entre els països.
Beneficiaris
Poden sol·licitar aquest servei els ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de
Girona que acreditin l’existència d’un acord de l’òrgan de govern municipal competent
pel qual s’aprova la petició de prestació del servei (decret d’Alcaldia, acord de Junta de
Govern o acord de Ple) i que compleixin els requisits següents:

- Estar adherits a XSLPE de la Diputació de Girona.
- Disposar de personal tècnic per al treball en l’àmbit de mercat de treball

Objectiu
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Millorar la gestió de l’ocupació, i en concret:
 Impulsar la intermediació laboral entre empreses i ciutadania.
 Dotar de dimensió local la política d’ocupació per ajustar-la a les necessitats

del territori, de manera que s’afavoreixin les iniciatives de generació d’ocupació
en l’àmbit local i s’hi doni suport.

 Facilitar el desenvolupament de línies de col·laboració en l’àmbit de l’ocupació
entre el SOC, la Diputació de Girona i les entitats adherides a la XSLPE.

Sol·licitud del servei
L’entitat interessada ha de formalitzar la sol·licitud del servei amb la presentació del
formulari normalitzat, juntament amb el document acreditatiu de l’existència de l’acord
de l’òrgan de govern competent que aprovi la petició de la prestació del servei (acord
de Ple o equivalent). Així mateix, els gestors laborals donats d’alta per l’entitat han de
presentar  un  formulari  normalitzat  de  declaració  responsable.  Els  formularis
normalitzats estan disponibles al portal web de la Diputació de Girona.
Les  sol·licituds  s’han  de  presentar  per  via   telemàtica  al  Registre  General  de  la
Diputació.
Les  sol·licituds,  degudament  emplenades,  han  d’estar  signades  digitalment  per  la
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat.
Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona,
que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat.
Funcionament del servei
Les  dades  personals  obtingudes  per  mitjà  dels  formularis  i  les  registrades  en  els
sistemes de la Diputació per a la prestació del servei s’incorporen al fitxer «Usuaris
intranet promoció econòmica», creat per la Diputació de Girona. Per a l’exercici dels
drets reconeguts a la normativa de protecció de dades, els interessats poden utilitzar
els mateixos canals del servei o adreçar-se al Servei de Promoció i Desenvolupament
Econòmic Local.
L’entitat  participant  exonera la Diputació de Girona de la idoneïtat de la informació
subministrada i de qualsevol inexactitud eventual en la informació esmentada.
Aquest servei resta condicionat a la vigència del conveni entre el SOC i la Diputació de
Girona per a la gestió del SIL.
Obligacions de la Diputació de Girona

 Donar d’alta al portal Feina Activa les entitats beneficiàries com a centres de
treball vinculats a la XSLPE, per fer possible la gestió de candidats i ofertes de
treball.
El portal Feina Activa permet donar els serveis següents als candidats, amb
l’autorització  prèvia  d’aquests:  Accedir  a  la  gestió  i  registre  de candidats  a
través del NIF, gestionar currículums, gestionar candidatures a ofertes, cercar
ofertes  en  nom dels  candidats  i  gestionar-ne  les  comunicacions  des  d’una
bústia de missatges.
Així  mateix,  el  portal  Feina Activa permet donar a les empreses els serveis
següents: Crear ofertes, gestionar candidatures, cercar currículums, gestionar
totes les ofertes introduïdes per qualsevol gestor de la mateixa entitat local i
visualitzar-les externament.

 Implementar  les  bases  del  model  de  treball  en  xarxa  per  donar  el  servei
d’intermediació laboral.

 Coordinar la formació que oferirà el SOC als tècnics de les entitats locals, tant
pel que fa al  model de treball  en xarxa com a la utilització del portal Feina
Activa.
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 Traslladar les propostes de millora de les aplicacions i nous desenvolupaments
de les entitats locals a través de la seva participació a la Comissió de Mixta de
Seguiment i Avaluació formada pel SOC i la Diputació de Girona.

 Facilitar les claus per a l’accés al portal Feina Activa del personal de l’entitat
beneficiària, degudament acreditat, que hagi de dur a terme la prestació.

Obligacions de les entitats locals adherides
 Vetllar per la correcta utilització de les aplicacions del SOC que s’utilitzaran per

a la col·laboració en la prestació dels serveis d’intermediació, així com tots els
aspectes relacionats amb la clàusula d’encàrrec de tractament de les dades.

 Designar un responsable tècnic d’estructura encarregat de comunicar el nom i
cognoms de les persones que han de tenir la consideració d’usuaris del SIL.
Cada tècnic hi accedirà amb el nom d’usuari i la paraula de pas que li  hagi
proporcionat la Diputació de Girona, dades que haurà de mantenir en secret i
renovar amb la periodicitat que indiquin les aplicacions..

 Comunicar pel procediment que hagi establert la Diputació de Girona les altes
o  baixes  del  seu  personal  a  fi  de  modificar  les  autoritzacions  i  permisos
atorgats.

 Assegurar que tots els tècnics registrats de l’entitat participaran en les accions
de formació programades sobre la utilització del portal Feina Activa, sobre les
responsabilitats legals i altres aspectes metodològics.

 Participar en les accions que afavoreixin l’organització i coordinació entre les
entitats locals de la XSLPE, la Diputació de Girona i les oficines de treball de la
província de Girona. 

Tractament de les dades
D’acord amb el que estableix el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i
el SOC, signat en data 23 de desembre de 2021:
El responsable del tractament de dades en el portal Feina Activa és el SOC.
La Diputació de Girona, dins de l’àmbit territorial de la seva competència, com a entitat
encarregada  del  tractament  per  compte  del  SOC,  responsable  del  tractament,  és
responsable  de tractar  les  dades  de  caràcter  personal  necessàries  per  a  la
col·laboració  en  la  prestació  del  servei  d’intermediació  laboral  entre  empreses  i
candidats inscrits al  portal Feina Activa, en els termes establerts en l’article 28 del
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,
relatiu  a  la  protecció  de les  persones físiques  pel  que  fa  al  tractament  de  dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i  pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades o RGPD).
Baixa del servei
En el cas que l’ens local vulgui renunciar al servei, cal que ho comuniqui al Servei de
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona mitjançant un
acord del mateix òrgan competent que en el seu dia va aprovar la sol·licitud.
La  Diputació  de  Girona  es  reserva  el  dret  de  revocar  l’adhesió  al  servei  per
incompliment de l’entitat beneficiària o bé per falta de mitjans tècnics, materials, o per
altres motius sobrevinguts.”

Segon. Informar els beneficiaris que, una vegada publicada la modificació del Pla de
Serveis, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que hi accepten
els  canvis,  així  com  les  condicions  generals  i  específiques  fixades  que  hi  siguin
aplicables.

Tercer. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona.”
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El senyor President comenta que passaríem al punt 14è, que és la modificació del Pla
de serveis del Departament de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local. Té la
paraula el vicepresident primer senyor Pau Presas.
El vicepresident primer, senyor Pau Presas, pren la paraula i diu: Gràcies, president.
En aquest cas, és un servei que ja es venia donant des del 2010. Bàsicament es tracta
d’oferir el portal Feina Activa als ajuntaments, que això es fa a través d’un conveni amb
el SOC, a través del qual la Diputació de Girona posa a disposició l’accés a aquesta
plataforma a diversos ajuntaments. En aquest cas, el darrer conveni caducava l’any
2020, en tot cas, un cop es va extingir aquest conveni es va haver de modificar el Pla
de serveis. En tot cas, s’ha renovat de nou aquest any 2021 i, per tant, s’incorpora el
Pla de serveis per tal de reglamentar la manera per la qual els ajuntaments poden
sol·licitar  l’accés  a  aquest  servei,  de  la  mateixa  manera  que  ja  es  venia  prestant
anteriorment.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna qüestió? No? Entenem, doncs, que
queda aprovat.

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

15. Acceptar  la  delegació  acordada  per  l'Ajuntament  de  Garriguella  de
determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona -
Xaloc. 2022/A030100/237

“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  de  l’Ajuntament  que  es
relaciona  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
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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 GARRIGUELLA

RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU DE:
 Impost sobre Construccions i Obres (ICIO)
 Taxa per expedició de llicències urbanístiques
 Concessions nínxols/columbaris
 Sancions en matèria urbanística

L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 28
d’abril de 2009.

Data plenari 17/01/2022

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. 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  manifesta  que  passaríem  al  punt  15è,  que  és  acceptar  la
delegació acordada per l’Ajuntament de Garriguella de determinats ingressos de dret
públic a favor de la Diputació de Girona, en aquest cas l’organisme XALOC. Té la
paraula el diputat senyor Jordi Camps.
El  diputat  senyor  Jordi  Camps, intervé i  manifesta: Moltes gràcies,  president.  Com
anem fent  en tots  els  plens,  en aquest  cas  acceptaríem la  recaptació  en  període
d’executiu de l’impost sobre construccions i obres, a la taxa per expedició de llicències
urbanístiques, concessions de nínxols, columbaris i sancions en matèria urbanística de
l’Ajuntament de Garriguella. Moltes gràcies.
El  senyor  President,  respon:  Moltes  gràcies,  senyor  Camps.  Alguna  qüestió?  No?
Quedaria aprovat, doncs.

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

16. Sol·licitar al Ministeri  d'Hisenda la delegació a favor de la Diputació de
Girona  de  la  inspecció  de  l'IAE  d'alguns  municipis  -  Xaloc.
2022/A030100/1459

“El Ple del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, en sessió extraordinària de 22 de
desembre de 2021, va prendre entre d’altres l’acord de formular davant el Ministeri
d’Economia i Hisenda la renúncia de la delegació de la inspecció de l’Impost sobre
activitats  econòmiques (IAE)  dels  municipis  de Camós,  Cornellà  del  Terri,  Crespià,
Esponellà,  Fontcoberta, Palol  de Revardit,  Porqueres, Sant Miquel de Campmajor i
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Serinyà;  de  conformitat  amb  les  previsions  de  l’Ordre  del  Ministeri  d’Economia  i
Hisenda de 10 de Juliol de 1992, amb efectes 31 de desembre de 2022.

Els mencionats municipis van delegar a la Diputació de Girona la gestió i recaptació
dels seus tributs, en voluntària i executiva amb efectes d’1 de gener de 2022, per la
qual cosa interessa que la Diputació pugi exercir també la competència delegada de
l’Estat de la inspecció de l’IAE.

El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix en l’apartat 3 de l’article 91, que la
inspecció  de  l’IAE  serà  duta  a  terme  pels  òrgans  competents  de  l’administració
tributària  de  l’Estat,  sens  perjudici  de  les  delegacions  que  pugin  fer-se  en  els
ajuntaments, diputacions provincials, cabildos o consells insulars i altres entitats locals
reconegudes per les lleis i comunitats autònomes que ho sol·licitin, i de les fórmules de
col·laboració que pugin establir-se amb les esmentades entitats, tot això en el termes
que es disposi pel Ministre d’Hisenda.

El Reial decret 1041/2003, d’1 d’agost, publicat en el BOE núm. 213 de 5 de setembre
de 2003, modifica, entre altres, l’article 18 del RD 243/1995, de 17 de febrer, relatiu a
la “comprovació i investigació“ de l’IAE, establint que tractant-se de quotes municipals
les competències de la inspecció poden ser delegades, i que la sol·licitud s’haurà de
presentar davant de la Delegació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària abans
de dia  1  d’octubre de l’any  immediatament  anterior  a aquell  en què hagi  de tenir
efectes.

L’Ordre de 10 de juny de 1992 desenvolupa la delegació i col·laboració en la inspecció
de l’IAE i estableix els requisits i tràmits per a obtenir-les, essent per a les diputacions
que  l’ajuntament  per  al  qual  en  vol  fer  la  inspecció  li  hagi  delegat  les  seves
competència de gestió i recaptació dels tributs locals.

Per tot això, a proposta de la presidència delegada de XALOC la Comissió Informativa
d’Hisenda,  Administració,  Promoció  Econòmica  i  Cooperació  Local  hi  dictamina
favorablement i proposa al Ple de la Diputació l’adopció de l’acord següent:

PRIMER.-  Sol·licitar  al  Ministeri  d’Hisenda la  delegació  a favor  de la  Diputació  de
Girona la  inspecció  de l’Impost  sobre Activitats  Econòmiques per  als  municipis  de
Camós,  Cornellà  del  Terri,  Crespià,  Esponellà,  Fontcoberta,  Palol  de  Revardit,
Porqueres, Sant Miquel de Campmajor i Serinyà, de conformitat amb les previsions de
l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de 10 de juny de 1992, perquè pugi ser
exercida a partir del dia 1 de gener de 2023.

SEGON.- Presentar la present sol·licitud a la Delegació de Girona de l’Agència Estatal
d’Administració  Tributària,  abans  de  dia  1  d’octubre  de  2022,  d’acord  amb el  que
disposa l’article 18.3 del RD 243/1995, de 17 de febrer, modificat per l’article tercer,
punt set del RD 1041/2003, d’1 d’agost.

TERCER.- Deixar sense efecte el conveni subscrit entre la Diputació de Girona i el
Consell Comarcal del Pla de l’Estany relatiu a l’encàrrec de gestió de la inspecció de
l’IAE  en  virtut  de  la  renúncia  efectuada  pel  Consell  Comarcal  i,  en  atenció  a  la
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delegació efectiva que realitzi el Ministeri d’Economia i Hisenda a favor de la Diputació
de Girona de les funcions d’inspecció de l’impost.

QUART.- Notificar al Consell Comarcal del Pla de l’Estany i als ajuntaments de Camós,
Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit, Porqueres, Sant
Miquel de Campmajor i Serinyà el present acord.”

El senyor President comenta que passem al punt 16è, també, de sol·licitar al Ministeri
d’Hisenda la delegació a favor de la Diputació de Girona de la inspecció de l’IAE de
diferents municipis. Senyor Camps. 
El diputat senyor Jordi Camps, intervé i diu: Correcte. Moltes gràcies, president. Bé,
doncs, com també vam aprovar uns plens enrere, l’acceptació de la recaptació del
nivell dels ajuntaments del Pla de l’Estany acaba representant que la inspecció que
s’estava  fent  sobre  l’impost  d’activitats  econòmiques  que  feien  des  del  Consell
Comarcal del Pla de l’Estany ha de revertir.  L’han de retornar,  doncs,  a Hisenda i
després nosaltres, que ara som els responsables de la recaptació dels municipis del
Pla  de l’Estany,  fer  aquesta  petició  a Hisenda per  poder  fer  aquestes  inspeccions
d’IAE. És un pur tràmit. Moltes gràcies, president.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna qüestió? No? Entenem, doncs, que
queda aprovat.

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

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

17. Aprovació  del  segon  conveni  per  a  les  obres  de  vies  verdes  amb
finançament FEDER - Programes Europeus. 2016/X020200/6767

“Vist el conveni de col·laboració que es va signar el 19 de juliol de 2017 entre  la
Diputació de Girona, el Consorci de les Vies Verdes de Girona i els ajuntaments de
Banyoles, Campdevànol, Cornellà del Terri, Esponellà, Fontcoberta, la Vall de Bianya,
Palol de Revardit, Porqueres, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sarrià de Ter, Sant
Julià de Ramis i Serinyà pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de
les obres d’ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques gironines entre el
Pirineu  de  Girona  i  la  Costa  Brava  i  vistes  les  dues  addendes  signades,
respectivament,  el  12  de  febrer  de  2019  i  el  30  de  juliol  de  2019,  signades  per
aquestes mateixes.

Vist  que  aquest  conveni regulava, entre d’altres,  les obligacions econòmiques, les
formes de pagament i la titularitat de les inversions executades de les entitats signants.

Vist que per incidències diverses, les obres d’ampliació de les via verda prevista en
aquest projecte encara no han finalitzat i es preveu que s’acabin durant l’any 2022.

Vist que el conveni inicial tenia una vigència prevista fins al 31 de desembre de 2020.
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 el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona, el Consorci
de les Vies Verdes de Girona i els ajuntaments de Banyoles, Campdevànol, Cornellà
del  Terri,  Esponellà,  Fontcoberta,  la  Vall  de  Bianya,  Palol  de  Revardit,  Porqueres,
Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i Serinyà pel
cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de les obres d’ampliació de la
xarxa de vies verdes a les comarques gironines entre el Pirineu de Girona i la Costa
Brava el literal del qual diu:

“CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  LA  DIPUTACIÓ  DE  GIRONA,  EL
CONSORCI  DE  LES  VIES  VERDES  DE  GIRONA  I  ELS  AJUNTAMENTS  DE
BANYOLES,  CAMPDEVÀNOL,  CORNELLÀ  DEL  TERRI,  ESPONELLÀ,
FONTCOBERTA,  LA  VALL  DE  BIANYA,  PALOL  DE  REVARDIT,  PORQUERES,
RIPOLL,  SANT JOAN DE LES ABADESSES,  SARRIÀ DE TER,  SANT JULIÀ  DE
RAMIS  I  SERINYÀ  PEL COFINANÇAMENT I  LES  CONDICIONS  D’EXECUCIÓ  I
LLIURAMENT DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE VIES VERDES A
LES  COMARQUES  GIRONINES  ENTRE  EL PIRINEU  DE  GIRONA I  LA COSTA
BRAVA
Parts
El Sr. Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament
del dia 4 de juliol de 2019, amb domicili a la Pujada Sant Martí, 4-5, 17004 Girona,
amb  NIF  P1700000A,  assistit  pel  secretari  d’aquesta  corporació,  Jordi  Batllori  i
Nouvilas i facultat per l’acord de Ple del dia ................
El Sr. Eduard Llorà Cullet, president del Consorci de les Vies Verdes de Girona, per
nomenament del president de la Diputació, .23 de juliol de 2019, amb domicili al carrer
Emili Grahit, 13, 9è B de Girona, NIF P1700047B.
El  Sr.  Miquel  Noguer  i  Planas,  alcalde  de  Banyoles,  per  nomenament  del  Ple  de
l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019, amb domicili al Pg. De la Indústria, 25, 17820
Banyoles, amb NIF P1701600G.
La Sra. Dolors Costa i Martínez, alcaldessa de Campdevànol, per nomenament del Ple
de l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019, amb domicili a la Pl. Anselm Clavé, 1,
17530 Campdevànol, amb NIF P01704000G.
El  Sr.  Salvador  Coll  i  Baucells,  alcalde  de  l’Ajuntament  de  Cornellà  del  Terri,  per
nomenament del Ple de l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019, amb domicili al c/ Mn.
Jacint Verdaguer, 4, 17844 Cornellà del Terri, amb NIF P1706100C.
El Sr. David Juan i Garganta, alcalde de l’Ajuntament d’Esponellà, per nomenament
del Ple de l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019, amb domicili a Pl. de l’Ajuntament,
1, 17832 Esponellà, amb NIF P1707100B.
El  Sr.  Joan  Estarriola  i  Vilardell,  alcalde  de  l’Ajuntament  de  Fontcoberta,  per
nomenament del Ple de l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019, amb domicili a Plaça
Major, 1, 17833 Fontcoberta, amb NIF P1707600A.
El Sr. Jordi Xargay i Congost, alcalde de Palol de Revardit, per nomenament del Ple de
l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019, amb domicili al Veïnat de Palol, 3, 017843
Palol de Revardit, amb NIF P1713100D. 
El  Sr.  Francesc  Castañer  i  Campolier,  alcalde  de  l’Ajuntament  de  Porqueres,  per
nomenament del Ple de l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019, amb domicili al c/
Rubió i Ors, 1-7, 17834 de Porqueres, amb NIF P1714600B.
El Sr. Jordi Munell i García, alcalde de l’Ajuntament de Ripoll, per nomenament del Ple
de l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019, amb domicli a la Pl. Ajuntament, 3, 17500
Ripoll, NIF P1715600A.
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El Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, per
nomenament del Ple de l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019, amb domicili a la Pl.
Major, 3, 17860 Sant Joan de les Abadesses, amb NIF P1717700G.
El Sr. Marc Puigtió i Rebollo, alcalde de Sant Julià de Ramis, per nomenament del Ple
de l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019, amb domicili c/ Major, s/n, 17481 Sant
Julià de Ramis, amb NIF P1717900C.
El Sr. Narcís Fajula i Aulet, alcalde de l’Ajuntament de Sarrià de Ter, per nomenament
del Ple de l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019, amb domicili c/ Major, 71-73, 17840
Sarrià de Ter, amb NIF P1719800C.
El  Sr.  Josep  Antoni  Ramon  i  Guasch,  alcalde  de  l’Ajuntament  de  Serinyà,  per
nomenament del Ple de l’Ajuntament del dia Serinyà del dia 15 de juny de 2019, amb
domicili a Pl. Ajuntament, 1, 17852 Serinyà, amb NIF P1720200C.
I  el  Sr.  Santi  Reixach i  Garriga,  alcalde de l’Ajuntament  de la  Vall  de Bianya,  per
nomenament del Ple de l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019, amb domicili a la ctra.
de Camprodon, 2, 17813 Vall de Bianya, amb NIF P1722100C
Antecedents

 Vist el conveni de col·laboració que es va signar el 19 de juliol de 2017
entre les entitats a dalt esmentades i vistes les dues addendes signades,
respectivament,  el  12  de  febrer  de  2019  i  el  30  de  juliol  de  2019,
signades per totes les entitats que varen formalitzar l’esmentat conveni.

 Vist  que   aquest  conveni  regulava,  entre  d’altres,  les  obligacions
econòmiques, les formes de pagament i  la titularitat  de les inversions
executades de les entitats signants.

 Vist que per incidències diverses, les obres d’ampliació de les via verda
prevista  en  aquest  projecte  encara  no  han finalitzat  i  es  preveu que
s’acabin durant l’any 2022.

 Vist  que  el  conveni  inicial  tenia  una  vigència  prevista  fins  al  31  de
desembre de 2020. 

Les  parts  es  reconeixen  mútuament  la  capacitat  legal  necessària  per  formalitzar
aquest conveni, d’acord amb els següents
Pactes
Primer. Finalitat de la col·laboració
El present conveni de col·laboració té per objecte regular les condicions d’execució i
lliurament de les obres d’ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques de
Girona, entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava, d’acord amb allò establert en el
pacte primer del conveni signat entre les mateixes parts, el 19 de juliol de 2017.
Segon. Obligacions econòmiques.
El detall  de l’aportació econòmica del Consorci i  de cada Ajuntament és el que es
desprèn  d’aplicar  el  conveni  signat  el  19  de  juliol  de  2017  i  les  dues  addendes
signades, respectivament, el 12 de febrer de 2019 i el 30 de juliol de 2019.
Els imports són provisionals i seran revisats al final de l’execució total de l’obra d’acord
amb la certificació final i liquidació del contracte. En el cas d’existir majors despeses
per  la  realització  dels  projectes  indicats  degudament  tramitades  conforme  a  la
normativa de contractació, aquestes seran assumides per la Diputació de Girona i per
les entitats conveniades en proporció a les respectives aportacions fixades a l’annex I
del  conveni  signat  el  19 de juliol  de  2017.  En el  cas  que es produeix  una menor
despesa es procedirà d’igual forma.
Tercer. Terminis de pagament.
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Un cop finalitzades les obres, la Diputació de Girona comunicarà al Consorci de les
Vies Verdes i a cada Ajuntament signant d’aquest conveni, els imports que, si és el
cas, els resti per pagar.
Quart. Titularitat
D’acord amb la base 23.1.b) de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març,  la qual dóna
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona serà
titular de l’obra detallada a la clàusula primera durant un termini mínim de 5 anys, a
comptar de l’endemà de la recepció de l’obra.
Els 13 ajuntaments esmentats en aquest conveni, que han posat a disposició de la
Diputació  de  Girona,  lliure  de  càrregues  i  gravàmens,  els  terrenys  necessaris  per
executar l’obra, mantindran aquesta cessió el termini necessari per donar compliment
a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, detallat en el paràgraf anterior.
Un cop transcorregut aquest termini de titularitat de la Diputació de Girona requerit per
al compliment de l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona
cedirà  l’obra  per  trams als  municipis  signants  del  conveni,  fent  constar  que  l’han
d’afectar  de forma necessària a l’ús de Via Verda i  en ús al  Consorci  de les Vies
Verdes.  Aquesta operació s’haurà de reflectir  en el  corresponent  inventari  de béns
municipal, així com en el Registre de la Propietat.
Pel  que fa al  manteniment i  conservació d’aquests trams, fins que la  Diputació de
Girona no en traspassi la titularitat als ajuntaments, el manteniment el portarà a terme
el Consorci de les Vies Verdes, aplicant-hi les mateixes operacions que a la resta de
via  verda,  per  la  qual  cosa  s’ajustaran  les  quotes  ordinàries  que  aporta  cada
ajuntament en funció dels quilòmetres nous de via verda que cada municipi tindrà de
més.
Una vegada transferida la titularitat als ajuntaments respectius, la Diputació de Girona
proposarà  que  aquests  nous  trams passin  a  gestionar-se  conjuntament  i  amb  les
mateixes condicions que la resta de trams que formen part del Consorci de les Vies
Verdes de Girona i aplicant en tot moment els estatuts vigents d’aquest organisme. 
Cinquè. Direcció facultativa.
La direcció facultativa de l’execució de l’obres va a càrrec dels tècnics competents de
la  Diputació  de  Girona  (Servei  d’Enginyeria).  La  direcció  de  l’obra  comporta  la
comprovació i la vigilància de la correcta realització.
La Diputació de Girona ha encarregat,  per  mitjà  d’un contracte extern,  els  treballs
tècnics de seguretat i salut laboral.
Sisè. Seguiment
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de
Programes Europeus. 
Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun dels
signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta
execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. També tindrà com
a finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no
tindrà personalitat jurídica. 
La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries.
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o funcionari
de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa del president de la Diputació
de Girona,  quan algun dels  seus membres ho sol·liciti.  Els  acords  hauran d’ésser
aprovats per consens dels signataris d’aquest conveni.
Setè. Durada
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El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i
fins que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes. La seva durada inicial
prevista és pels anys 2022-2025. 
El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de 2026
i sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts.
Vuitè. Normativa legal. 
El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel
que disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985
Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret
179/1995) i per l’article 109.5 del RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.
Novè. Publicitat del Conveni.
Als efectes del  que disposa l’article  110.3 de la  Llei  26/2010 de règim jurídic  i  de
procediment  de  les  administracions  públiques  de  Catalunya,  el  conveni  de
col·laboració interadministratiu de finançament s’haurà de publicar al DOGC i al Portal
de Transparència de la Diputació de Girona.
Desè. Formes d’extinció del Conveni. 
El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per
les següents causes: 

 Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit.
 Per finalització de la seva vigència.
 Pel compliment del contingut d’aquest conveni
 Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció

d’oposar-se a la pròrroga.
Onzè. Compensació.
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet el
pagament corresponent,  la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent
amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol
concepte, amb la Diputació de Girona.
Dotzè. Litigis
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de naturalesa
administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa, un cop
s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió Mixta.
Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
I, en prova de conformitat, totes les parts signen el present conveni.”

SEGON.  Traslladar  aquest  acord  al  Consorci  de  les  Vies  Verdes  de  Girona,  als
ajuntaments de Banyoles, Campdevànol, Cornellà del Terri, Esponellà, Fontcoberta, la
Vall  de Bianya,  Palol  de Revardit,  Porqueres,  Ripoll,  Sant  Joan de les Abadesses,
Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i Serinyà i a la Intervenció de la Corporació.”

El senyor President manifesta que passaríem al punt 17è, i ja el primer de la Comissió
de Territori i Sostenibilitat, aprovar l’aprovació del segon conveni per a les obres de
vies  verdes  amb  finançament  FEDER  de  programes  europeus.  Té  la  paraula  la
diputada senyora Montserrat Mindan.
La diputada delegada de Programes Europeus, senyora Montserrat Mindan, pren la
paraula  i  diu:  Gràcies,  president.  Bon  dia  a  tothom.  En  aquest  cas,  aprovem  un
conveni nou amb el Consorci de Vies Verdes i els 13 ajuntaments que són beneficiaris
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d’aquesta  actuació  d’ampliació  de  les  xarxes,  que  són  Banyoles,  Campdevànol,
Cornellà  de  Terri,  Esponellà,  Fontcoberta,  la  Vall  de  Bianya,  Palol  de  Revardit,
Porqueres, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i
Serinyà. Fem un conveni nou perquè l’inicial, que es va signar el juliol del 2017, va
finalitzar el 2020. I com que tot el procés de licitació i adjudicació, i també l’execució de
l’obra degut al temporal Glòria, ha anat més lent del que s’havia previst inicialment es
creu convenient fer-ne un de nou. Evidentment, es mantenen les mateixes condicions
de  pagament  de  les  entitats  que  es  van  convenir:  el  FEDER,  50  % de  despesa
elegible;  Diputació,  25  %,  i  Consorci  de  Vies  Verdes  assumeix  una  quantitat  que
sobrepassava la quantitat que es va sol·licitar al FEDER. En aquest cas, eren 4 milions
sense IVA i el pressupost inicial,  4 milions i  mig; i  els ajuntaments del 25 % de la
despesa elegible més del 25 % d’IVA de tot. El conveni es fa per mantenir la titularitat
de la Diputació durant tot el període que el FEDER exigeix, que són 5 anys des del
tancament de l’operació i també deixem clara la forma de gestió dels trams nous, una
vegada posats en funcionament, que aniran a càrrec del Consorci de les Vies Verdes,
tal com es fa en altres itineraris. Gràcies, president.
El senyor President, diu: Gràcies, senyora Mindan. Alguna qüestió? No? Entenem que 
queda aprovat.

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

18. Concessió de pròrroga del conveni amb Ajuntament de Planoles per a la
constitució d'una reserva forestal - Medi Ambient. 2017/X020200/2340

“La Junta de Govern de la  Diputació  de Girona,  en data 18 de juliol  de 2017,  va
resoldre  la  convocatòria  de  subvencions  del  programa  de  suport  a  actuacions  en
camins rurals i matèria forestal any 2017, línia 2, de suport als ajuntaments per a la
gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora, aprovada el 24 de
gener de 2017 i va concedir una subvenció, entre altres, a l'Ajuntament de Planoles,
per a la creació de reserves forestals destinades a la conservació de boscos singulars
d'espècies no exòtiques i amb un pendent de menys del 60% que es deixin a evolució
natural durant un període de 25 anys.

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 21 de novembre de 2017, adopta
l’acord d’aprovar un conveni amb l’Ajuntament de Planoles per a la constitució d’una
reserva forestal.

Vist que el pacte setè del conveni estableix que “la vigència d’aquest conveni és de
quatre anys, prorrogable a quatre més, a comptar des de la data de la seva signatura,
si bé les obligacions que en ell s’estableixen són vigents fins al 31 de desembre de
2042, sens perjudici que aquestes puguin prorrogar per acord mutu, mitjançant un nou
conveni.” 

Vist l’informe del servei de Medi Ambient que es transcriu íntegrament, d’acord amb el
següent tenor literal:
“Assumpte: Pròrroga d’ofici del conveni CN/3656 signat en data 9 de gener de 2018
amb l’Ajuntament de Planoles per a la constitució d’una reserva forestal en la forest
Avetar, per un termini de quatre anys. 
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La Junta de Govern de la Diputació de Girona en data 18 de juliol de 2017 va prendre
l’acord de concedir a l’Ajuntament de Planoles una subvenció per a la creació d’una
reserva forestal a evolució natural, dins la campanya de subvencions del programa de
suport a actuacions camins rurals i matèria forestal any 2017, línia 2, de suport als
ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora. 
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 21 de novembre de 2017, adopta
l’acord d’aprovar un conveni amb l’Ajuntament de Planoles per a la constitució d’una
reserva forestal. (Exp. 2017/2340)
El pacte setè del conveni estableix que “la vigència d’aquest  conveni és de quatre
anys, prorrogable a quatre més, a comptar des de la data de la seva signatura, si bé
les obligacions que en ell s’estableixen són vigents fins al 31 de desembre de 2042,
sens  perjudici  que  aquestes  puguin  prorrogar  per  acord  mutu,  mitjançant  un  nou
conveni.” 
El president de la Diputació de Girona va signar aquest conveni en data 9 de gener de
2018, iniciant-se en aquesta data la seva vigència.
Per tant, vist que la vigència d’aquest conveni finalitza en data 9 de gener de 2022 i
que les obligacions que en ell s’estableixen són vigents, es considera la necessitat de
realitzar una pròrroga d’ofici per al conveni signat amb l’Ajuntament de Planoles, fins a
data 9 de gener de 2026.
INFORME:
Informar  FAVORABLEMENT la pròrroga del  conveni  CN/3656 signat  en data 9 de
gener de 2018 amb l’Ajuntament de Planoles, fins el 9 de gener de 2026.
L’aprovació d’aquesta pròrroga correspon al Ple de la Diputació de Girona, òrgan al
que va correspondre l’aprovació inicial del conveni.”

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

PRIMER. Concessió d’una pròrroga a l’Ajuntament de Planoles pel conveni signat en
data 9 de gener de 2018,  entre la Diputació de Girona i  l’Ajuntament  de Planoles,
propietari de la forest Avetar, que inclou la parcel·la 161 del polígon 4 del cadastre de
finques rústiques del municipi de Planoles per a la constitució d’una reserva forestal,
CN/3656, exp. 2017/2340, fins el 9 de gener de 2026.

SEGON. Notificar el present acord a l'Ajuntament de Planoles.”

El senyor President comenta que ara passaríem al punt següent, el 18è de l’ordre del
dia, que és la concessió de pròrroga del conveni amb l’Ajuntament de Planoles per a la
constitució d’una reserva forestal. Té la paraula el diputat senyor Lluís Amat.
El diputat delegat de Medi Ambient, senyor Lluís Amat, pren la paraula i diu: Gràcies,
president. Molt bon dia a tothom. Això senzillament és una pròrroga d’ofici d’un conveni
signat  el  gener  del  2018  amb l’Ajuntament  de  Planoles  per  constituir  una  reserva
forestal a la forest Avetar, que és per 25 anys i és d’ofici, s’ha d’anar prorrogant cada
quatre anys. És tan senzill com això.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna qüestió. No? Entenem, doncs, que
queda aprovat.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 
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19. Aprovació inicial del Pla de carreteres locals de les comarques gironines i
estudi ambiental estratègic - Xarxa Viària. 2021/K010401 /9681

“El Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya, aprovat pel Decret 310/2006, de
25 de juliol, en el seu apartat “Proposta de Xarxa Viària” defineix i identifica les vies
que formen part de les xarxes de carreteres bàsica i comarcal i indica que la xarxa
local estarà formada per la resta de les carreteres existents i totes les noves que es
proposin en els plans zonals; també indica que la gestió d’aquestes vies anirà a càrrec
de les administracions locals. 

L’article 6.3 de la Llei de carreteres, el text refós de la qual fou aprovat pel Decret
legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, indica:

“3. Es poden afegir a la xarxa local de carreteres les que defineixin com a tals els plans
zonals que, amb aquesta finalitat, redactin les diputacions o els ens supramunicipals
que les substitueixin.
Els  plans  zonals  poden incorporar  actuacions de millorament  de la  xarxa local  de
carreteres en llurs àmbits territorials respectius. De manera justificada, poden adoptar
característiques geomètriques i de secció transversal, tant per a la incorporació de vies
a la xarxa local com per a la xarxa local ja existent, que no s'ajustin estrictament a les
establertes per la normativa tècnica vigent.
Els  plans  zonals,  exclusivament  als  efectes  de  la  definició  de  la  xarxa  local  de
carreteres, han d'ésser aprovats pel departament competent en matèria de carreteres.”

L’any 2012 la Diputació de Girona va aprovar inicialment el Pla de carreteres de les
comarques gironines, Pla zonal, i provisionalment l’any 2013; respecte el qual, en data
16 de novembre de 2015, la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre
de la Generalitat de Catalunya va emetre informe ordenant-ne la revisió, entre altres
motius, per adaptar-lo a les previsions de la modificació del Pla sectorial de carreteres
en tràmit. 

Mitjançant resolució de Presidència, de 19 de gener de 2016, es va ordenar al Servei
de  Xarxa  Viària  de  la  Diputació  de Girona  la  redacció  d’un  pla  de carreteres  per
adaptar-lo a les prescripcions  de la  Direcció  General d’Infraestructures de Mobilitat
Terrestre, actualitzar dades de partida i adaptació a la normativa vigent. 
Amb el  caràcter  de  pla  zonal  indicat  i  amb l’objectiu  de  definir  la  xarxa  local  de
carreteres, per tal de millorar l’equilibri territorial i afavorir les comunicacions, el Servei
de Xarxa Viària ha redactat el “Pla de carreteres locals de les comarques gironines”.

També s’ha elaborat  l’Estudi  ambiental  estratègic  del Pla de carreteres indicat  que
segueix les determinacions del document d’abast d’estudi ambiental estratègic emès
pel  responsable  de  l’Oficina  Territorial  d’Acció  i  Avaluació  Ambiental  en  el  procés
d’avaluació ambiental seguit. 

Pertoca l’aprovació inicial d’ambdós documents i, en compliment dels articles 21 i 22
de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, sotmetre’ls a informació
pública  i  a  consulta  de  les  administracions  públiques  afectades  i  de  les  persones
interessades que haguessin estat prèviament consultades. 
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D’acord amb l’article 33.2d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, l’adopció d’aquest acord és competència del Ple de la Corporació.

Per  tot  això,  la  Comissió  Informativa  de  Territori  i  Sostenibilitat  hi  dictamina
favorablement i proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

Primer. Aprovar inicialment el Pla de carreteres locals de les comarques gironines i el
seu Estudi ambiental estratègic.

Segon.  Sotmetre  el  Pla  de carreteres  locals  de les  comarques gironines  i  l’Estudi
ambiental  estratègic  a  un  període  d’informació  pública  de  quaranta-cinc  dies,
mitjançant  la  publicació  d’anuncis  al  DOGC,  BOP  i  al  tauler  d’edictes  de  la  seu
electrònica de la Diputació de Girona amb inclusió, en tots els casos, de l’enllaç que
permeti  l’accés  telemàtic  al  contingut  íntegre  d’ambdós  documents.  Aquests
documents també s’hauran de fer públics a la pàgina web de la Diputació de Girona,
garantint-ne l’accés complet i fàcilment descarregable. 

Tercer.  Notificar  aquest  acord  i  sol·licitar  informe  a  la  Direcció  General
d’Infraestructures  de  Mobilitat,  a  la  Direcció  General  d’Ordenació  del  Territori  i
Urbanisme, a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona i a la Unitat
de Carreteres de l’Estat de Girona.

Quart.  Notificar  aquest acord als 221 municipis de les comarques gironines perquè
puguin emetre els informes i les al·legacions que estimin pertinents.

Cinquè. Notificar aquest acord a les administracions i entitats següents perquè puguin
emetre els  informes i  les al·legacions que estimin pertinents:  Agència  Catalana de
l’Aigua;  Servei  Territorial  a  Girona  del  Departament  de  Cultura;  Servei  Territorial
d’Interior a Girona; Secretaria General d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural;
Subdirecció  General  de  Polítiques  Ambientals  i  Medi  Natural;  Direcció  General  de
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic; Servei de Prevenció i Control de la Contaminació
Acústica i Lumínica; Parc Natural del Cap de Creus; Parc Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà; Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter; Parc Natural de la
Zona Volcànica de la Garrotxa; Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser;
Institució Alt Empordanesa per a l’Estudi i la Defensa de la Natura i Salvem l’Empordà;
Fundació Emys, i Associació de Naturalistes de Girona.”

El senyor President comenta que passaríem al punt 19è, que és l’aprovació inicial del
Pla de carreteres locals de les comarques gironines i estudi ambiental estratègic. Té la
paraula el diputat senyor Jordi Xargay. president.
El diputat delegat de Xarxa Viària, senyor Jordi Xargay, pren la paraula i diu: Sí, molt
bon dia. Gràcies, president. Si li sembla aquests cinc punts els explico.
El senyor President, respon: Diria que el 19 el féssim com un punt i després els altres
els féssim junts. Ja li diria, sí, gràcies.
El diputat senyor Jordi Xargay, manifesta: Molt bé, doncs aquest punt número 19, que
és aquest pla de carreteres locals de les comarques gironines i el seu estudi ambiental
estratègic és un document que té com a objectiu principal la revisió del pla zonal que
va aprovar inicialment la Diputació de Girona l’any 2012, i que consisteix a adaptar-lo a
la situació actual  de la xarxa viària de carretera i  també adaptar-lo a la  normativa
actual. En aquest document s’han estudiat i revisat 217 camins amb una longitud de
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702,89  km.  Després  de  revisar  i  aplicar  els  criteris  tècnics  que  marca  la  llei  de
carreteres i el Pla d’infraestructures i transports de Catalunya han resultat 51 camins
amb una longitud de 157,3 quilòmetres susceptibles de ser integrats a la xarxa viària.
Val a dir, doncs, que en aquest estudi no s’hi han inclòs els camins de menys de 500
metres de longitud i els que no estan asfaltats i lògicament els camins de propietat
privada [...] municipal.
Durant la fase d’aquests treballs previs la Diputació va enviar als ajuntaments una
carta perquè proposessin quins camins municipals creien que podien ser susceptibles
de  ser  integrats  i  en  alguns  d’aquests  camins  s’han  inclòs  en  aquest  estudi  i  en
aquesta  fase  de  preselecció.  També  es  va  enviar  aquesta  informació  a  diferents
associacions, administracions i departaments de la Generalitat. Després de redactar
aquest document inicial del Pla de carreteres locals de les comarques gironines es va
enviar a l’OTAAA. Aquesta Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona
va redactar el document d’abast d’aquest estudi ambiental estratègic d’aquest pla de
carreteres. Aquest document d’abast que va redactar l’OTAAA és el que determina el
nivell de detall que ha de tenir l’estudi ambiental estratègic que avui presentem i que
portem  a  aprovació  inicial,  i  que  s’ha  d’adaptar  sens  dubte  a  la  llei  d’avaluació
ambiental. 
Una  vegada  obtingut  aquest  document  es  va  encarregar  aquest  estudi  ambiental
estratègic que avui portem a aprovació inicial, que fa una anàlisi de camí per camí amb
el  grau  de  detall  que  emmarca  el  document  d’abast  i  la  llei  de  carreteres.  En
l’elaboració d’aquest document es varen fer 64 consultes a ajuntaments i 15 entitats.
Aquest document que avui portem a la seva aprovació inicial val a dir que tindrà tot un
recorregut. En primer lloc, tindrà 45 dies hàbils d’exposició pública, en els quals tothom
que vulgui podrà fer aportacions i al·legacions. Es notificarà aquest acord que avui
parlarem als 281 municipis de la demarcació i a les diferents entitats i administracions
perquè hi puguin fer les al·legacions que creguin oportunes. I també val a dir, doncs,
que després caldrà fer l’aprovació provisional i, finalment, l’aprovació definitiva per part
de  la  Generalitat.  Una  vegada  fets  tots  aquests  tràmits  caldrà  reunir-se  amb  els
ajuntaments que tinguin camins que estiguin inclosos en aquest pla i que vulguin cedir
a la  Diputació  per  fer  el  conveni  de cessió  que establirà  les  condicions  d’aquesta
cessió. D’acord? Ho explico perquè quan vegin a la comissió informativa aquest és un
document o un procés de llarg recorregut. Tot un procés en el qual tothom hi podrà dir
la seva, si convé. D’acord?
El  senyor  President,  intervé i  diu: Moltes  gràcies,  senyor  Xargay.  Alguna paraula?
Independents, no. Senyora Guillaumes, sí.
La diputada senyora Marta Guillaumes, pren la paraula i manifesta: Gràcies, president.
Bé, abans d’expressar el nostre posicionament sí que ens agradaria posar una mica
en context aquest punt. Cal recordar que la Diputació gestiona una xarxa fins a dia
d’avui de 187 carreteres amb una longitud de 787 quilòmetres i és ben sabut que en
les polítiques amb relació a aquesta xarxa ja fa temps que en som crítiques, no és cap
novetat. I una gestió que no només nosaltres la qüestionem, sinó que també s’està
qüestionant des del territori. La despesa de Xarxa Viària és una despesa que al llarg
dels  anys  no  ha  parat  de  créixer.  Podríem posar  moltes  dades  però  dir  que,  per
exemple,  si  agafem  com  a  termini  temporal  el  2016,  la  despesa  de  la  xarxa  de
carreteres era d’un 6 % i arribats al 2021, l’any passat, havia pujat fins a un 10 % del
pressupost  de  la  despesa  pressupostària  total.  El  model  que  està  desplegant  la
Diputació de Girona amb relació a la xarxa viària no ens sembla el més adequat, ja ho
hem dit altres vegades, no és novetat, per afrontar la situació d’emergència climàtica i
cohesió actual i no és només nosaltres que aquest model també el qüestionem també
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des  del  territori.  Diverses  veus  qüestionen  aquesta  política  de  manteniment  de
carreteres  excessivament  agressiva  amb  l’entorn  i  també  han  sortit  grups.  Fa
relativament poc temps que també són crítics amb això perquè amenacen el paisatge,
la biodiversitat i la tranquil·litat de molts municipis i del seu entorn. Posaríem diversos
exemples però els més rellevants potser serien «Salvem Siurana» i la plataforma «No
a la variant de Vilafant». L’aposta que fa aquest equip de govern de la Diputació de
moment, diguem de moment, esperem que es pugui reconduir, és de seguir prioritzant
el transport privat i no mirar cap a una mobilitat sostenible ni preservar l’entorn. Per
nosaltres la Diputació continua apostant per un model de mobilitat caduc i obsolet que
prioritza la mobilitat del vehicle privat, i de fet aquest pla ja ho mostra, per sobre del
col·lectiu  promovent  l’ampliació  de  carreteres;  trinxant  el  territori,  en  comptes
d’estimar-lo i de protegir-lo. No és novetat, ja ho hem dit en altres plens, constatant
també  que  des  del  Govern  de  la  Diputació  viuen  desconnectats,  ens  sembla  a
nosaltres, és la nostra opinió, de les necessitats reals del territori; desconnectats dels
compromisos que a escala  internacional  estan relacionats amb l’Agenda 2030,  els
objectius de desenvolupament sostenible; i específicament l’objectiu 11, que parla de
ciutats  i  comunitats  sostenibles  i  del  context  d’emergència  climàtica.  Com  dèiem,
aposten per un nivell de carreteres clarament a favor de la mobilitat en vehicle privat i
de la velocitat. Això, evidentment, porta a plantejar, és evident, una cosa va lligada
amb l’altra,  porta  a  plantejar  contínuament  eixamplaments  de  carreteres,  variants,
modificacions adreçats, sense buscar alternatives, perquè n’hi han, més respectuoses
amb l’entorn que garantirien igualment la seguretat. Perquè és una mica l’argument
que sempre ens posen: la seguretat viària, d’acord, però hi ha altres maneres de fer-ho
garantint  la  seguretat  viària  que  no  afectin  tant  el  territori,  i  això  va  en  detriment
evidentment  de l’interès  paisatgístic  i  el  valor  ambiental.  En la  gestió  actual  per  a
nosaltres de la Diputació està clarament emmarcada en el que s’anomena l’economia
política de la velocitat.  És un paradigma que està movent molts governs europeus:
posar la política al servei del mercat i d’una economia que cada vegada vol anar més
ràpid per arribar no sabem ben bé on, en tot cas, però al bé comú ens sembla que no.
I  ja per tancar són quatre punts que volíem destacar entrant en l’anàlisi  d’aquesta
documentació,  que  també  val  a  dir  que  a  la  reunió  de  la  setmana  passada  vam
demanar que a comissions informatives, donat el volum de contingut, volum que es pot
veure en aquests dos documents.  Són dos totxos  com aquests,  de 250 pàgines i
escaig, que òbviament ens els hem mirat i ens els hem llegit de dalt a baix, però ha
sigut  una feina bastant  intensa.  Vam demanar que es retirés per poder  revisar  bé
aquesta documentació i també perquè ja en aquell moment vam detectar una sèrie
d’aspectes que volem compartir aquí en aquest ple. Primer, és evident que hi ha un
retard en l’actualització d’aquest pla de carreteres locals de les comarques gironines i
això contradiu aquest mantra de fer modificacions de traçats en pro de la seguretat
viària. Si tant els preocupava la ciutat viària, com és que aquest pla de carreteres des
del 2012 no s’ha actualitzat. Aquí tenim alguna cosa que no ens lliga: del 2012 al 2022
han passat deu anys. Llavors aquí és una qüestió que no està resolta. El 2016, com bé
ha dit el diputat, es va fer una resolució de presidència que es va ordenar al Servei de
Xarxa Viària de la Diputació un pla de carreteres per adaptar-lo a les prescripcions de
la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, que és qui determina el
context en el qual s’han d’elaborar aquests plans. I, bé, anys després tenim aquesta
actualització. Anys després, és a dir, si d’una banda es defensa que hi ha d’haver una
seguretat viària, com és que aquest pla que es presenta i que determina una mica com
s’han de millorar aquestes carreteres ha trigat tant? Segon punt, a nosaltres, i per això
ara aprofitem aquest espai per explicar-ho, ens sembla que aquest punt que es porta
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avui al ple demostra una altra vegada l’absència de falta de transversalitat a l’hora de
planificar i a l’hora de plantejar qüestions que segurament requeririen treball molt més
transversal. Això és el que per exemple demana l’Agenda 2030, un treball transversal
de les institucions, de les entitats... Aquest cas que es porta avui a ple, que és el Pla
de carreteres, ens sembla que no va en aquesta línia de transversalitat. Des d’una
àrea s’ha portat això i les altres àrees... ni l’àrea de Medi Ambient, per exemple, que
ens sembla a nosaltres... Jo no dic que sigui fàcil perquè les dinàmiques i les inèrcies
a les institucions són les que són, però potser que comencem a modificar les maneres
com ens organitzem les administracions públiques per fer que les coses surtin,  de
sortida, millors, de sortida, després ja hi ha... És una aprovació inicial això, en tot cas.
Tercer punt. Ens sembla que hi ha una inadequació del context normatiu ambiental i
paisatgístic. Aquesta proposta de carreteres porta associat efectivament, com ha dit el
diputat,  un  estudi  ambiental  estratègic  que,  per  cert,  no  l’ha  redactat  l’OTAAA.
L’OTAAA no  redacta  res.  L’OTAAA,  en  tot  cas,  fa  unes  prescripcions,  dona  unes
recomanacions i diu per on han d’anar els plans, però no es redacta res. En tot cas, ho
ha redactat un equip extern, diguéssim consignat, amb una dotació pressupostària. És
una externalització d’un servei. Un equip tècnic ha redactat això i aquest document,
aquest  estudi  ambiental  estratègic  que  evidentment  l’OTAAA ha  emmarcat  quines
haurien de ser les característiques d’aquest estudi ambiental, però no ha redactat res
l’OTAAA. Dèiem, aquest estudi ambiental estratègic, el seu contingut es pot evidenciar
com en el mateix contingut d’aquest estudi està contravenint la Llei de canvi climàtic
del 16/2017. El pla també s’articula a partir  de criteris molt  simples,  ens sembla a
nosaltres, a partir de valoracions molt parcials, que no tenen en compte l’estructura
territorial ni el medi ambient i sense projecte de mobilitat que afavoreixi la reducció de
la mobilitat motoritzada. La famosa petjada de carboni, que fa uns quants punts enrere
el president deia: «Ens hem canviat els cotxes perquè volem millorar la petjada de
carboni». Home, doncs si per una banda fan això, però per l’altra, presenten plans de
carreteres que contravenen la Llei de canvi climàtic, aquí tenim un problema, dic jo.
Següent punt, s’obvia la normativa de paisatge. S’obvia, no apareix, que és d’obligat
compliment. No estic parlant d’un posicionament ideològic. Estic parlant de normativa,
que ja és fort que la CUP estiguem parlant de normatives, que sempre se’ns titlla que
som  els  radicals  antisistema.  No,  senyors,  aquí  hi  ha  una  normativa,  que  és  la
normativa del paisatge, que és d’obligat compliment i, per tant, no es compleix la llei
vigent. A les comissions informatives ja en vam demanar la retirada. En aquell moment
no vam fer explícit això, però això ho estem posant sobre la taula per aquesta qüestió i
per d’altres. Al mateix temps pensem que si el document ambiental estratègic hagués
arribat potser al Servei de Medi Ambient segurament s’hagués retocat i s’hagués pogut
presentar  al  ple  un  document  amb  un  contingut  de  mínims.  Estem  parlant  de
continguts de mínims, diputats i diputades, de mínims. Això hi ha de ser, de normativa.
No perquè la CUP ho digui. No, no, hi ha una normativa que marca que hi ha d’haver
una sèrie de coses. Quart punt. El nostre posicionament, que evidentment és votar en
contra,  és  per  tot  això  i  també  perquè  l’experiència  prèvia  de  com  s’han  anat
implementant en l’històric de la Diputació de Girona ens ha fet veure que tenim unes
certes  preocupacions  o  dubtes.  Per  exemple,  el  cas  paradigmàtic  de  la  C-31  de
Vilamalla a Siurana, que s’està executant ara, és un condicionament de dos trams de
la carretera GIV-6219 a Vilamalla per Siurana. I aquesta proposta de condicionament,
per exemple, és un dels casos, que és un cas d’eixamplament i de condicionament,
que justament s’inclou en la categoria de trama viària capil·lar d’arrel històrica de la
unitat 17 del Catàleg de paisatge de les comarques gironines. Un exemple molt clar i,
en canvi, tot i que està introduït en un catàleg de paisatge, s’han portat a terme unes
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modificacions que contravenen a aquest catàleg. Aquí nosaltres evidentment posem
els  nostres  peròs  i,  per  tant,  demanaríem  que  els  poders  públics,  l’administració
pública en tot moment pugui vetllar per aquestes qüestions. En aquest mateix catàleg
de paisatge que s’hauria d’haver tingut en compte en aquest estudi ambiental sobre el
Pla de carreteres, per exemple, en el cas de Siurana, parla de dos objectius específics,
aquesta normativa del catàleg de paisatge, per exemple, un concret, concret perquè
en tenim molts. Clar, hem hagut de fer una mica de feina perquè amb una setmana...
però,  bé,  triem  coses,  com  paradigmàtiques.  Un  dels  criteris  que  surt  en  aquest
catàleg de paisatge diu el següent: «Preservar el valor patrimonial de la trama viària
d’arrel històrica de traça menuda però molt capil·lar, que relliga els petits nuclis de
població de la plana de l’Empordà, amb una integració harmònica amb el paisatge».
Això ho diu el Catàleg de paisatge. Tot i això, si vostès van a Siurana, veuran que això
no  s’està  complint.  Aquest  criteri  que,  d’alguna  manera,  determina  el  Catàleg  de
paisatge no s’està complint. Només cal que hi vagin i vegin l’eixamplament que s’està
produint  en  aquesta  carretera.  Aquest  seria  un  exemple,  en  tenim  dos  més:  la
carretera GIV-6701 i la GI-8511 de Campllong a Fornells de la Selva, també però n'hi
ha molts.  I  ja per acabar.  Ara ja acabo.  A part  de tot  aquest  context,  hem dit  que
sempre intentem contextualitzar la situació o els punts que es porten a ple. Anem a
veure l’anàlisi, que és clar evidentment també l’hem fet perquè tenim per costum llegir-
nos la documentació de dalt a baix. Quan es fa l’anàlisi d’aquesta proposta del Pla
local de carreteres de les comarques gironines que, segons la normativa aplicable,
com bé deia el diputat, estableix quines vies es poden integrar a la xarxa de carreteres
locals de titularitat de la Diputació de Girona, es fa d’acord amb un seguit de criteris. I
aquí és on nosaltres d’alguna manera insistim, aquests criteris pels quals es determina
si una carretera és integrable o no integrable. I la curiositat, l’aspecte curiós és que
aquí,  en el  pla indica  uns criteris  mínims aplicables  i,  per  exemple,  no indica uns
criteris màxims, però hi ha més coses. Com bé deia el diputat, hi ha unes 207 vies de
la  demarcació  que  s’han  analitzat  en  aquest  pla  i  només  51  s’han  considerat
integrables  segons  aquests  criteris  establerts  ja  siguin  directes,  cost-benefici-
econòmic,  ambientals,  que  aquests  ambientals  justament  han  sigut  arran  d’aquest
document ambiental estratègic. Si bé nosaltres considerem, i acabo, que ampliar la
xarxa local és una mesura positiva. Això ja ho diem: és positiu que s’ampliï la xarxa
local.  Cal  tenir  en  compte  diferents  consideracions,  les  quals  no  es  relacionen
directament per l’extensió de la xarxa en si mateixa, sinó amb els criteris de disseny i
intervenció.  I  aquí  ressalto:  disseny  i  intervenció,  per  actuar  sobre  les  carreteres
candidates a integrar-se a la xarxa. Els criteris de disseny que es presenten a aquest
pla de carreteres tenen un caràcter bàsicament funcional i pensats per als vehicles de
motor, vehicles de motor. Tot està pensat... El paradigma és: fem més carreteres, les
eixamplem bé, seguretat viària, però per al motor; bicicletes i vianants no existeixen,
quan la normativa de caràcter nacional i  internacional o europeu demanen que les
administracions públiques facin canvis en aquest sentit. I no considera, per exemple,
això,  que  les  carreteres  locals  poden  ser  utilitzades  també  per  altres  modes  de
transport, com les bicicletes. Més coses: sobretot pel que fa al paisatge, el document
ambiental estratègic que s’adjunta a aquest pla de carreteres obvia les directrius de
paisatge incloses en el pla territorial. Fixin-se, el Pla territorial parcial de les comarques
gironines. Si bé inclou, és veritat que inclou a l’estudi ambiental que ens hem estat
estudiant  un  breu  apartat  bàsicament  descriptiu  sobre  paisatge,  no  esmena  les
directrius, aquestes es defineixen a l’article 12 de la Llei  8/2005,  de 8 de juny, de
protecció gestió i ordenació del paisatge. Fixi’s que estic parlant de normatives. Com
les determinacions que basant-se en els catàlegs de paisatge precisen i incorporen
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normativament  les  propostes  d’objectius  de  qualitat  paisatgística  en  els  plans
territorials parcials o en els plans directors territorials. I dos exemples i ja vaig acabant:
l’article  1.5  de  les  directrius  del  paisatge  del  Pla  territorial  parcial  de  comarques
gironines indica, en conseqüència, que són d’aplicació directa i obligatòria a tots els
plans i projectes, la qual cosa no s’ha inclòs (aquí ve la nostra crítica), que afecten la
imatge del territori o les condicions de la percepció. L’article 2.7, per exemple, conté un
seguit  de  punts  referents  a  les  infraestructures  lineals,  d’entre  les  quals  hi  ha  les
carreteres. Què  passa?  Doncs  que  no  s’ha  tingut  massa  en  compte  a  l’hora  de
redactar aquest pla. En resum, el problema, resumeixo i acabo, no és la integritat de
camins, que ja hem dit que ens sembla bé, no és aquest el problema. El problema és
que són els criteris d’intervenció que s’estan utilitzant.  I  tanco, com que sovint ens
diuen  que  no  proposem  alternatives,  nosaltres  som  crítics,  però  proposem  a  la
Diputació de Girona una alternativa. Una proposta, fem. A partir d’aquesta situació, per
què no es redacta un llibre blanc de les carreteres locals de les comarques gironines?
Que això és el  procediment que ens semblaria que hauria anat  molt  bé.  Redactar
aquest  llibre  blanc  que  defineixi  els  criteris  bàsics  d’intervenció,  fixin-se  que  estic
parlant de criteris tècnics, sobre les carreteres de les comarques gironines. Aquests
criteris haurien de ser funcionals, ambientals, ecològics i paisatgístics amb relació al
conjunt de la carretera i el seu entorn, perquè evidentment cal tenir en compte, com
no, la pluralitat de modes que empren les carreteres de la demarcació. Per tant, fem
un «no a això», però fem un «sí a ser una mica més rigorosos, redactar i elaborar
plans que incorpori la normativa vigent...» Si us plau. I no només això, sinó que també
fem una altra proposta, que és que s’elabori des de la Diputació de Girona aquest llibre
blanc de les carreteres de les comarques gironines. Gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Ara no votem un llibre blanc, sinó que votem
aquest punt de l’ordre del dia. Sí, abans, senyor Fernández, com que hi ha moltes
coses, li diré al senyor Xargay que contesti; i després [...] contestar, si li sembla bé.
El diputat senyor Jordi Xargay, manifesta: Diré només unes quantes coses del que ha
dit la diputada. Ella diu que només prioritzem el transport privat. Escolti, la Diputació de
Girona  el  que  fa  és  prioritzar  l’equilibri  territorial,  les  bones  comunicacions  i  la
seguretat.  Això  és  un  fet.  Per  això,  com  que  som  una  demarcació  de  municipis
especialment petits, entenem que les comunicacions són molt importants, i entre elles
la carretera, les carreteres. Vostè diu «trinxar el territori». Escolti, és la primera vegada
a la història que s’acompanya un pla zonal a un estudi d’impacte ambiental. [...] I, per
tant, acompanyem aquest estudi d’impacte, precisament, per saber què podem fer i
què no podem fer. I vostè sap perfectament, perquè com diu que se l’ha mirat, que
aquest estudi rebutja algunes d’aquestes carreteres. I ens diu com ho hem de fer, i ens
diu quins elements hem de cuidar i no hem d’oblidar. Per tant, és un estudi fet per uns
professionals que saben el que fan i que coneixen el tema. O sigui, quan vostè ens diu
«el  treball  transversal»,  a  veure,  d’acord,  el  treball  transversal,  el  tenim;  la
comunicació, hi és, les possibilitats de fer-ho a vegades no són les que un voldria, i
s’han de donar prioritats, però també és veritat que el que no es pot ser és art i part. O
sigui, la Diputació fa un treball que a ella mateixa s’informa positivament. Escolti, en
aquest  cas,  s’ha  encarregat  a  una  empresa  especialitzada  que ens  ha fet  aquest
treball, i que crec que ho ha fet segons la llei i segons la normativa i que, per tant, l’ha
fet. És un treball bastant acurat. Ens diu que l’OTAAA... L’OTAAA és l’oficina a la qual
ens hem de dirigir. És l’organisme al qual li hem de demanar com ha de ser i com ha
de ser aquest treball i és l’organisme que marca els criteris per poder fer aquest estudi.
No és un criteri capritxós de ningú sinó que, escolti, nosaltres ens dirigim a l’organisme
que toca, el que marca la normativa i ens diu: «Vostès han de fer aquest estudi seguint
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aquests criteris». I, per tant, aquesta empresa és la que fa l’estudi basat en els criteris
que marca l’organisme que nosaltres li hem demanat. Ha parlat del tema del canvi
climàtic. No sé si s’ho ha mirat, però hi ha un apartat que parla del canvi climàtic i diu
què hem de fer, què podem fer o què no podem fer i les conseqüències que pot tenir
això. Aquí ho diu. Per tant, no em digui que no parlem del canvi climàtic, així com diu
també que no parla d’altres mobilitats com la bicicleta.  Aquí  hi  ha un apartat...  És
veritat  que  això  és  un  document  que  analitza  camins  que  ara  actualment  són
municipals, que poden ser per a un futur, podrien ser, si compleixen aquests criteris,
carreteres de la Xarxa Viària. Però quan siguin carreteres de la Xarxa Viària, diu que si
els seus ajuntaments volen que hi hagi un carril bici, es pot fer. Això és el que li volia
dir. Això del llibre blanc penso que està molt bé, però avui per avui encara ens devem
a la Llei de carreteres i al Pla d’infraestructures i transports de Catalunya, que és el
que ens toca complir  com a Departament  de Xarxa Viària.  [...]  llibre  blanc  [...],  ja
veurem [...].
El  senyor  President,  pren  la  paraula  i  manifesta:  Moltes  gràcies,  senyor  Xargay.
Només un parell de consideracions abans de passar la paraula al senyor Fernández,
la qual cosa jo poso en valor, cosa que vostè no posa en valor, la qual cosa discrepem.
És a dir, que l’increment de les carreteres vagi del 6 al 10 % jo ho trobo positivament.
És a dir, la millora de les nostres carreteres pressupostàriament per a mi és correcta.
És a dir, escolti, jo n’estic content, a diferència de vostè, d’incrementar de 6 al 10 %. La
veritat és que a mi em satisfà enormement perquè vol dir que podem invertir més a les
nostres carreteres amb seguretat en tot allò que fa falta. I, per tant, aquest punt de
vista que vostè ho posa com a contrari, jo en tot cas me’n sento absolutament content.
Per què? Perquè nosaltres sempre procurem tenir  les carreteres ben mantingudes.
Que tenim un model  caduc i  obsolet?  Depèn del  que vostè  entengui  per  caduc i
obsolet. Probablement aquí també tenim diferències sobre el que és caduc i el que és
obsolet.  El que sí que és veritat  és que per a vostè sembla que només existeixen
Siurana i Vilafant.  I Siurana i Vilafant no fan 780 km, Siurana i Vilafant en fa molts
pocs. I, per tant, no només existeix Siurana i Vilafant. Però el que no és cert de cap
manera és que la Diputació prioritzi el transport privat per sobre del transport públic.
Què vol dir, que les carreteres han de ser estretes perquè hi passa el transport públic?
Ens està dient això? No és caduc i obsolet això? Jo entenc que sí. És a dir, carreteres
estretes perquè no hi passin cotxes privats, però sí el transport públic. No té cap sentit
això.  Les  carreteres han de tenir,  que vostè  ens ha dit  deu vegades que s’ha de
complir  la  llei,  hem  de  tenir  les  carreteres  d’acord  amb  el  que  marca  la  llei  de
carreteres. I això és el que fa la Diputació. Vostès que diuen que a vegades no la volen
complir,  i  avui  sembla  que  la  volen  complir,  doncs  miri,  això  és  així.  I  això  de
l’economia política de la velocitat li ben asseguro que no hem practicat mai l’economia
política de la velocitat, perquè són carreteres que precisament ni economia política ni
gaire de velocitat perquè hi passen pocs cotxes, perquè són carreteres sobretot de
connexió entre municipis, però amb municipis de baixa densitat. Les de municipis de
més alta densitat normalment són carreteres de la Generalitat o de l’Estat. Però jo el
que li volia dir era que aquí sembla que vostè també ha que no es tenen en compte els
ajuntaments. Sí, precisament, els ajuntaments sempre es tenen en compte. Nosaltres
no arreglem cap carretera que no tingui el vistiplau del seu ajuntament, cap ni una, ni
Vilafant ni Siurana. Clar? Ni Vilafant ni Siurana. Perquè quan jo a Vilafant els vaig dir,
«escolti, cap problema. No ho arreglem això, però del passadís al centre del poble se’l
queden vostès. Ho arreglen vostès i els responsables són vostès». Sap que em va
enviar per carta l’Ajuntament de Vilafant? Que no volen assumir ni la titularitat ni la
responsabilitat. Escolti, és que el plenari és bo per dir una cosa, però també és bo per

65

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



fer el contrari. Cap mena de problema. Hi som tots aquí. Tots els colors, vull dir. Per
tant, cap problema. Doncs no. No assumirem ni la carretera ni la responsabilitat, la
assumeixin vostès, però, escolti, la variant? Doncs la farem. M’entén? Perquè, és clar,
qui assumeix la responsabilitat ha de fer el que li toca. I dic Vilafant i Siurana perquè
vostè l’ha posat d’exemple, però n’hi ha moltes altres més. Miri, després en venen cinc
més, de punts de carreteres que haurem de millorar. Escolti, perquè al final les hem de
millorar, perquè al final les hem d’adequar a la normativa vigent que feia referència a
vostè. I això amb tota la tranquil·litat del món, però amb tota la responsabilitat del món,
ho farem. Però, a més, el que presentem avui al ple és, fixi’s bé si hi ha temps, vostè
deia: «Hem demanat més temps perquè això costa de llegir», i vostè després ens ha
dit: «però jo ja ho he llegit». Per tant, perfecte perquè ara tindran 45 dies hàbils, que
són  més  de  dos  mesos,  de  temps,  per  fer  les  al·legacions  que  vostè  consideri
oportunes. Vostè i tothom que vulgui fer-les. I vostè ja va més avançada, segurament,
que  molts  altres.  En  el  sentit  que  vostè  ja  s’ho  ha  llegit  tot.  Per  tant,  redactar
al·legacions, si és que considera que les han de fer. I evidentment procurarem tenir en
compte tot allò que sigui per millorar aquest document, vingui de qui vingui, i encantats
de la vida de poder-ho fer. Però, és clar, emmarcar tota una sèrie de qüestions abans
de  poder  fer  les  al·legacions,  escolti,  en  tot  cas  mirem  com  queda  el  document
definitiu,  perquè,  és  clar,  aquest  document  s’ha  notificat,  entre  d’altres,  a  les
institucions  Altempordanesa  per  a  la  Defensa  i  l’Estudi  de  la  Natura,  Salvem
l’Empordà, Fundació Emys i l’Associació de Naturalistes de Girona, per exemple. Ho
poso  perquè  aquí  podria  semblar  que  només  ens  ho  hem fet  les  administracions
públiques i els altres els han deixat de banda, doncs, miri, no. Perquè, a més, l’acord
de ple que tenim per aprovar ho diu. Per tant, aquí tothom hi podrà dir el que vulgui,
però jo la convido també vostè i, si convé, quedi d’acord amb el senyor Xargay o amb
mi mateix, que vegi les carreteres de la Diputació que ha fet carrils bicis, d’acord amb
els ajuntaments, com de bé han quedat. Jo la convido. No ho sé. Per exemple, la
Madremanya a Corçà, per exemple, carretera recent feta amb un carril bici fantàstic al
costat, i que s’ha adjudicat junt amb l'obra, ho dic bé, no? Bé, doncs, escolta, aquest
és un exemple, i d’altres en podríem posar, però per exemple aquest és un, que més li
queda a prop geogràficament, i que en tot cas estarem encantats de poder fer. Perquè
això que diu  vostè també s’ha anat  incorporant  a les  nostres carreteres.  Per  tant,
escolti, jo el que voldria dir i deixar clar a vostè, i a tothom, és que el que fem avui és
una  aprovació  inicial.  I  això  requereix  una  aprovació  provisional  per  part  nostra,  i
definitiva, per part de la Generalitat. Estic segur que si alguna de les coses que ha dit
vostè  que  no  estan  recollides  han  de  ser  obligatòriament  recollides,  d’aquí  a
l’aprovació  definitiva  hi  estaran,  i  segurament  la  Generalitat  no  passaria  aquesta
qüestió.  Per tant,  hem de procurar entre tots, amb la col·laboració de tots,  la seva
també,  evidentment,  que aquest  document  sigui  el  millor  document  possible.  Però
precisament  per  a  aquesta  xarxa  viària,  i  si  a  més  s’ha  d’incrementar  o  no  s’ha
d’incrementar,  d’acord amb el  que després haurem de parlar  amb els  ajuntaments
aquesta xarxa viària. Per tant, em sembla que deixar-ho aquí i passar la paraula al
senyor Fernàndez. Vostè faci... Si és breu, sí.
La diputada senyora Guillaumes, diu: Gràcies, president. Bé, més que res que hi ha
hagut dues intervencions relacionades amb el posicionament que hem exposat, que
evidentment serà votar en contra. Tenim moltes coses a dir de les que s’han dit, les
apuntades ràpid, podríem destacar-ne una molt principal. El president ha comentat i ha
insistit en allò de la normativa i que això és una aprovació inicial, que després es posa
a informació pública, però alerta, el que hem insistit molt, i si no ho torno a explicar, és
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el  fet  que un document  d’aquestes  característiques es presenti  a  aprovació  en un
plenari quan no té els continguts mínims, i insistim.
El senyor President, respon: Això ho diu vostè. 
La  diputada  senyora  Guillaumes,  manifesta:  Ho  diem,  sí,  i  tant  que  ho  diem,  i
segurament  això  no  avançarà,  quedarà  aquí.  Vull  dir  que  evidentment  farem  les
nostres al·legacions pertinents. El que estem reclamant és que hi hagi una mica més
de  rigor  i  una  mica  més  de  serietat,  i  que  quan  es  presenten  plans  d’aquestes
característiques, si us plau, es presentin amb els continguts mínims. Un document que
es porta a aprovació inicial és evident que en la trajectòria que ha de tenir se li podran
fer observacions, però el punt crucial del nostre posicionament és que demanaven que
es  retirés  perquè  li  manquen  aspectes  tècnics,  per  a  nosaltres,  que  són
imprescindibles  i  que  han  de  tenir  un  document  que  es  porta  a  aprovació  inicial.
Després, hi ha aspectes més particulars. Deia el president: «Carreteres estretes, això
sí  que  és  caduc».  Només  un  només  un  apunt.  Aquest  exemple  que  ha  posat  el
president és l’exemple que mostra quin sobre quin paradigma es mou la Diputació.
Per què una carretera estreta és un model caduc. Per què? Perquè es fa des d’una
mirada, des d’un paradigma del vehicle motor, l’amplitud, ampliar molt les carreteres
perquè  els  cotxes  passin  més  fàcilment.  És  un  paradigma.  No  passa  res,  són
paradigmes diferents. El paradigma que defensa la Diputació s’ha vist  claríssim en
aquest exemple que ha posat, «a la Diputació, carreteres estretes» i ha apuntat, això
és caduc. Doncs el catàleg de paisatges no diu el mateix. Justament diu que s’ha de
preservar aquest patrimoni. Ho dic com a exemple, i com aquest en podríem dir molts
més. Deia també el president: «Ho hem fet amb el territori». Bé, doncs, si és tan clar,
doncs  jo  animo  a  una  altra  proposta,  siguem  propositius,  que  sempre  ens  diu
«propositius».  Fem un debat  al  territori.  Muntem un debat  des  de la  Diputació  de
Girona i expliquem abans que s’acabi el termini, és a dir, que a tothom li arribi, que es
pugui,  que tots els  ajuntaments ho sàpiguen i,  per què no,  la Diputació de Girona
organitza un debat al territori per parlar d’aquests temes i que s’expliqui bé a tot el
territori. Per tant, els interpel·lo que realment sigui així, que si realment creuen en el
territori,  que  muntin  un  debat  que  expliqui  abans  no  acabin  aquests  45  dies  per
presentar al·legacions, aquest és un altre tema. I ja acabo, l’any que ve quan presentin
els pressupostos lligats amb els objectius de desenvolupament sostenible, tinguin clar
que des del nostre espai polític serem més crítics del que vam ser per aquest any.
Gràcies.
El senyor President,  respon: Doncs ens haurem de preparar per l’any que ve, no?
Perquè serà complicat això. Però jo no sé si es pot ser gaire més crític. Bé, vostè ens
ha dit moltes vegades que... bé, vostè jo crec que ha interpretat qui era caduc i qui no,
però en tot cas jo encara no m’hi sento. Sí.
El diputat senyor Carles Motas, pren la paraula i  manifesta: Moltes gràcies, senyor
president. Només, molt breu, per anunciar el vot favorable del nostre grup, Tots per
l’Empordà, a la proposta que vostès presenten. I només recordar-los que també tenim
una petició, i que puguin informar quan tinguin novetats que així es podran traslladar al
territori, de la petició que va fer l’Ajuntament de Corçà sobre la redacció del projecte de
la connexió a la comarcal 66 entre Monells i Corçà, que és una de les peticions que
ens traslladen des del territori. I aquesta també incrementaria la seguretat, en aquest
cas, perquè la carretera de Monells a Corçà passa per davant d’una escola on a la
sortida i l’entrada del col·legi  s’hi acumula molta gent i  moltes famílies, i  seria una
mesura de seguretat, que crec que ja estava prevista i caldria fer una actualització
d’aquest projecte. Res més. Només que quan tinguin informació les puguem traslladar
al territori perquè així ens ho demanen. Moltes gràcies. 
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El senyor President, diu: Gràcies. Així ho farem i en tot cas ja estem treballant en això i
el mantindrem informat. Gràcies. Senyor Fernández, perdoni.
El diputat senyor Juli Fernández, intervé i manifesta: Gràcies, senyor president. Bé, jo
en primer lloc voldria... que a veure si fóssim capaços de recuperar la praxis habitual
de la institució.  I  és que quan fem les intervencions primer parlem tots els grups i
després el govern respon, perquè si no la veritat és que a vegades penso que no sé
què dir perquè s’ha fet un gran debat per a un punt que el nostre grup ja va dir en la
comissió que fèiem reserva de vot per la seva complexitat i perquè és un punt que cal
una lectura important,  però ens hem oblidat,  crec jo,  que estem en una aprovació
inicial.  I,  per tant,  que com molt  bé ha dit  el  diputat,  aquest  document  té  molt  de
recorregut, no tant per a nosaltres, que també, sinó per als mateixos ajuntaments, per
al mateix territori per poder fer al·legacions, les que creguin oportú. Jo crec que moltes
de  les  coses  que  ha  dit  la  diputada  de  la  CUP,  que  el  nostre  grup  les  podríem
compartir,  són coses que realment via al·legació,  jo  vull  pensar que si  amb temes
d’aspectes legals i es fa via al·legació, dubto molt que els serveis jurídics de la casa en
desestimi les al·legacions. Per tant, si és que realment hi ha elements de qüestió legal,
que nosaltres amb una lectura evidentment no hem llegit tot el document, totes les
línies, però sí que hem fet una lectura en diagonal bastant àmplia. Per part meva no
hem  trobat,  diguéssim,  mancances  legals,  almenys  al  nostre  criteri.  Possiblement
després quan hi hagi al·legacions i haguem de concretar, possiblement alguna cosa
haurem d’incorporar, però en qualsevol cas el nostre grup pensa que com que és una
aprovació inicial d’un document complicat, d’un document que nosaltres pensem que
el que fa és que actualitza el document existent i el que fa és que posa al dia amb en
termes mediambientals, i també de seguretat, no ens oblidem, no ens oblidem perquè
jo crec que és important incorporar elements d’impacte mediambiental. Jo crec que
estem aquí tots i això ho podem arribar a compartir, però no oblidem també que tenim
una  obligació  nosaltres  i  una  responsabilitat,  que  és  garantir  la  seguretat  a  les
carreteres de les quals nosaltres som els titulars, perquè si passa qualsevol cosa allà,
doncs  després  evidentment  hi  ha  la  reclamació  patrimonial  contra  l’administració  i
després havíem d’assumir la nostra responsabilitat. Per tant, jo crec que trobar aquest
equilibri entre qüestió d’impacte ambiental i  seguretat per a nosaltres, per al nostre
grup, és clau. I crec que és el que hem vingut fent fins ara en aquesta institució. Per
tant,  nosaltres  farem  un  vot  positiu  en  aquesta  aprovació  inicial.  Evidentment,
segurament analitzarem per poder fer algun tipus d’al·legació, però en qualsevol cas
penso que és un document vàlid per començar a treballar, un document que és obert,
que té recorregut, el mateix diputat ho ha dit, té recorregut, no és un document... No
estem davant d’una aprovació definitiva que ja és inamovible. Per tant, crec que en
aquests  45  dies  hàbils,  que  són  aquests  pràcticament  60  naturals,  tenim  temps
suficient per poder fer propostes i suggeriments i, evidentment, inclús el territori també
es pot organitzar per si mateix. No cal que sigui la mateixa institució la que ho faci per
fer una proposta. Jo crec que si algun ajuntament evidentment està afectat, serà el
primer  que  mirarà  de  fer  la  seva  al·legació  per  defensar  també  els  seus  propis
interessos. Per tant, el nostre grup farà un vot positiu en aquests termes, que és un
document obert, que té recorregut i,  per tant, intentarem millorar-lo. Moltes gràcies,
president.
El senyor President, pren la paraula i respon: Moltes gràcies, senyor Fernández, per la
seva intervenció. Em sembla que coincidim plenament el que jo he dit amb el que
vostè acaba de dir. I, per tant, en tot cas, res més que agrair-los el vot i, en tot cas, que
aquest document està obert perquè és un document que l’aprovarem perquè comenci
a  córrer  avui.  Per  tant,  procurarem  que  no  sigui  caduc  i  obsolet,  sinó  que  sigui
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absolutament vigent i normal, amb aquesta aprovació de 26 vots a favor i 1 vot en
contra per a la seva aprovació inicial i, passat aquest termini, analitzarem, com no pot
ser d’altra manera, les al·legacions de qui ens les faci arribar, perquè pot ser tot el
territori que les faci arribar,  totes les institucions, de fet.  Fixi’s bé a qui va dirigit:  a
l’Agència  Catalana  de  l’Aigua,  al  Servei  Territorial  del  Departament  de  Cultura,
d’Interior,  d’Acció Climàtica,  Alimentació i  Agenda Rural,  Qualitat  Ambiental  i  Canvi
Climàtic,  Prevenció i  Control de Contaminació Acústica i Lumínica, Parc Natural de
Cap de Creus, dels Aiguamolls de l’Empordà, del Montgrí, de les Illes Medes, del Baix
Ter, de la Zona Volcànica de la Garrotxa, de les Capçaleres del Ter i del Freser i les
institucions que jo he dit.  Per tant, en tot cas, i els ajuntaments, com no, també hi
podran al·legar, i segurament entre tots ens aportaran millores en aquest document
per fer un document el més excel·lent possible. Moltes gràcies.

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona, Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 1 vot
en  contra  del  Grup  Polític  Grup  Candidatura  Unitat  Popular.  No  s'han  produït
abstencions. 

20. Aprovació inicial del projecte de condicionament d'un tram de la ctra. GIV-
6211, de Figueres al Far d'Empordà, des del pont del Manol fins el PK
1+642 - Xarxa Viària. 2021/K010401 /7991

“La carretera GIV-6211, de Figueres al Far d’Empordà, és titularitat de la Diputació de
Girona. Té una longitud de 1.800 metres i una amplada de 6 metres.

Segons l’aforament de 2021, la seva intensitat mitjana de pas de vehicles diaris (IMD)
és de 2.726 i el percentatge de vehicles pesants del 2,36 %.

D’acord amb les previsions del Pla de carreteres de Catalunya, com que la carretera
GIV-6211 pertany a la xarxa local, el terreny de l’actuació és pla i la IMD és superior a
1.000 vehicles/dia,  li  correspon una secció tipus 6/8:  dos carrils  de circulació de 3
metres  d’amplada  i  vorals  d’1  metre  a  cada  costat.  Així  doncs,  l’amplada  resulta
insuficient.

Per altra banda, durant la redacció d’aquest projecte Infraestructures de la Generalitat
de Catalunya està licitant les obres del projecte constructiu de la via verda a l’entorn de
la carretera C-31, del PK 0+750 de la GIV-6226 (el Pont del Príncep) al PK 1+250 de
la carretera GIV-6211, el qual afecta al tram de la carretera que discorre pel polígon
(des de l’inici fins el PK 0+380).

El Servei de Xarxa Viària ha redactat el projecte de Condicionament d’un tram de la
carretera GIV-6211, de Figueres al Far d’Empordà, des del pont del Manol fins el PK
1+642, amb un pressupost de 514.603,08 euros.

L'objectiu  d'aquest  projecte  és  definir  les  obres  de  condicionament,  reforç  i
eixamplament  de carretera  des del  pont  del  Manol  fins  l’obra  de drenatge del  PK
1+639, en una longitud d’uns 1.120 metres.
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El cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, en data 25 de gener de 2022,
ha informat favorablement sobre el projecte esmentat.

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

Primer.  Aprovar  inicialment  el  projecte constructiu  d’obres de Condicionament  d’un
tram de la carretera GIV-6211, de Figueres al Far d’Empordà, des del pont del Manol
fins el PK 1+642, amb un pressupost de 514.603,08 euros.

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

Tercer. Notificar aquest acord i trametre el projecte a l’Ajuntament del Far d’Empordà
per al seu informe.

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

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

El senyor President comenta que continuem amb els punts 20, 21, 22 i 23, que són
aprovació inicial i definitiva dels projectes que, si els sembla, els presenta tots vostè i
després si volen una votació conjunta o separada, que ens ho diguin, d’acord?
El diputat de Xarxa Viària, senyor Jordi Xargay, intervé i diu: A veure, dic que aquesta
aprovació inicial  d’aquest projecte de condicionament...  Se sent  ara? Se sent? Sí?
Doncs aquest tram de carretera, que va des de Figueres al Far d’Empordà, són uns
1.800 metres, que actualment és un tram de carretera que suporta una intensitat de
trànsit important, són 2.726 vehicles amb un 2,36 % de pesants. I, per tant, el que es
fa és la redacció d’un projecte que l’adaptarà a les mesures de viabilitat i de seguretat
que pertoquen. És un projecte que puja a 514.603,08 €, d’acord?
El punt número 21, que seria l’aprovació, en aquest cas, sí, definitiva del projecte de
condicionament  d’un  tram  de  la  carretera  GIV-5147,  entre  el  trencant  de  Corts  i
Camós. Aquest és un tram de carretera que puja a un pressupost d’1.533.920 €. I, el
segon,  el  punt  número  22,  el  de  Maià  de  Montcal.  Aquest  també és  un  tram de
carretera que hi ha els primers 750 metres que ja estan desdoblats i que, per tant, el
que faríem és acabar d’arribar fins al poble, fins al municipi. És un projecte que puja a
419.289,81.
I,  finalment,  el  punt  23,  que  seria  l’aprovació,  també,  definitiva  del  projecte  per
eixamplar  i  millorar  la  rasant  del  drenatge  de la  carretera  GIV-6228,  del  Pont  del
Príncep a Vilamalla. Aquí saben que hi ha en aquests moments un problema quan hi
ha pluges abundants, que s’inunda aquesta zona i que, per tant, calia fer-hi aquesta
millora i aquesta reparació, que és un pressupost que puja a 678.841,28. El president
ja ho ha dit, però vull remarcar que tots aquests projectes han estat validats amb el
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criteri dels tècnics de la Xarxa Viària, però també sobretot, sobretot per demanda dels
ajuntaments.  Els  ajuntaments  que  han  vingut  aquí  han  demanat  que  això  és  un
problema i l’hem de solucionar.
El  senyor  President,  diu: Gràcies.  Alguna  qüestió  amb  aquests  punts?  Senyora
Guillaumes.
La diputada senyora Marta Guillaumes, manifesta: Gràcies,  president.  Nosaltres en
aquest  paquet  de punts  ens  abstindrem,  seguint  una  mica la  coherència  del  punt
anterior, que hem votat en contra del Pla de carreteres, i ens sembla que mantindríem
l’abstenció una mica per reforçar la idea d’aquest model de carreteres que desplega la
Diputació de Girona. Gràcies.
El senyor President, diu: Molt bé, moltes gràcies. Per tant, entenem que s’aproven els
punts 20, 21, 22 i 23 amb els 26 vots a favor i 1abstenció, i cap vot en contra

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona,  Grup Independents de la Selva i  Grup Tots per l'Empordà,  1
abstenció del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra. 

21. Aprovació definitiva del projecte de condicionament d'un tram de la ctra.
GIV-5147, entre el trencant de Corts i Camós - Xarxa Viària. 2021/K010401 /
7412

“La Diputació de Girona, en la sessió plenària del dia 21 de setembre de 2021, va
aprovar inicialment el projecte constructiu d’obres de Condicionament d’un tram de la
carretera  GIV-5147,  entre  el  trencant  de  Corts  i  Camós,  amb  un  pressupost
d’1.533.920,68 euros (IVA inclòs).

La Diputació de Girona, en la sessió plenària del dia 21 de setembre de 2021, va
aprovar  inicialment  la  relació  concreta  i  individualitzada  de  propietaris  formulada  a
l’efecte, i la descripció dels béns i drets afectats que són necessaris d’adquirir i ocupar
per l’execució del projecte d’obres esmentat. 

El projecte d’obres esmentat ha estat sotmès a informació pública durant el termini de
trenta dies hàbils a través de l'anunci publicat al  Butlletí  Oficial  de la Província de
Girona, número 192 de data 5 d’octubre de 2021. 

Durant el període d’informació pública s’han presentat cinc al·legacions, les quals es
responen en base a l’informe emès pel cap del Servei de Xarxa Viària en funcions
parcials, en data 15 de desembre de 2021, que transcrit literalment diu:

“1.Antecedents
El projecte de condicionament d’un tram de la GIV-5147, entre el trencant de Corts i Camós va
ser redactat al setembre de 2021.
El Ple de la Diputació de Girona del dia 21 de setembre de 2021 el va aprovar inicialment.
L’anunci de l’aprovació inicial i de l’exposició al públic per al·legacions es va publicar al BOP
núm. 192 de 5 d’octubre de 2021.
Durant el període d’informació pública s’han rebut les al·legacions següents:
9. Francesc Frigolé Badosa, 29/10/2021, E-2021-32391 
10. Josep Badosa Duran, 03/11/2021, E/000448-2021
11. Joaquim Mariscot Bas, 03/11/2021, E-2021-33226
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12. Josep Ma Mariscot Riera, 03/11/2021, E-2021-33228
13. Miquel Camps Badosa i Josep Camps Costa, 10/11/2021, E-2021-34240
2.Contingut de les al·legacions
2.1Francesc Frigolé Badosa

Al·lega que:
 Es va realitzar una cala a la seva finca abans de rebre cap notificació.
 El projecte afecta greument a la seva finca, deixant porcions de terreny de petites

dimensions que queden aïllades, sense accés i, per tant, perdent completament la
viabilitat de la seva explotació agrícola.

 Per minimitzar l’impacte negatiu caldria desplaçar la nova calçada ajustant-la al traçat
actual.

 Per la finca hi transcorre una canonada de regadiu que no es troba descrita en els
plànols de serveis afectats. També hi ha un hidrant afectat.

Sol·licita que:
 Es valori l’ocupació produïda per la campanya de treballs geotècnics.
 Es  modifiqui  el  projecte  desplaçant  la  nova  calçada  cap  al  traçat  actual  de  la

carretera.
 Si queden zones improductives siguin expropiades o se’n valori el demèrit.
 Es restitueixi la xarxa de regadiu de manera que no quedi el servei interromput.
2.2Josep Badosa Duran
Al·lega que:
 No ha rebut cap notificació referent a l’aprovació inicial del projecte, però ha tingut

coneixement del projecte per tercers.
 La seva parcel·la, número 27 del polígon 2 de Camós, no apareix a la relació de béns

i drets afectats.
 Per minimitzar l’impacte negatiu sobre la seva finca, caldria desplaçar la nova calçada

sobreposant-la i ajustant-la al traçat actual de la carretera.
Sol·licita que:
 Es modifiqui el projecte per desplaçar la nova calçada sobreposant-la i ajustant-la al

traçat actual de la carretera.
 Si no es modifica el projecte, s’inclogui l’afectació a la seva finca a la relació de béns i

drets afectats.
2.3Joaquim Mariscot Bas
Al·lega que:
 D’acord amb el projecte quedarà una petita porció de terreny aïllada de la finca que

perdrà tota la seva utilitat i caldria expropiar completament.
 Degut  a  l’activitat  ramadera,  caldrà  reposar  les  tanques,  si  es  veuen  afectades,

assegurant que les finques no quedin obertes.
 Per la  finca transcorre  diverses xarxes d’aigua que no es troben descrites en els

plànols de serveis afectats, així com hidrants de reg i de bombers.
 El  projecte  afecta  a  diferents  accessos  als  camps  que  caldrà  reposar  fent-los

compatibles amb el pas de la maquinària agrícola actual.
Sol·licita que:
 Si  finalment  queden  zones  improductives  siguin  expropiades  o  se’n  valori  el  seu

demèrit.
 Es restitueixin les xarxes d’aigua afectades de manera que no quedi interromput el

servei.
 Es  restitueixin  els  accessos  als  camps  de  manera  compatible  amb  el  pas  de

maquinària agrícola actual.
2.4Josep Ma Mariscot Riera
Al·lega que:
 D’acord amb el projecte quedarà una petita porció de terreny aïllada de la finca que

perdrà tota la seva utilitat i caldria expropiar completament.
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 S’afecten  arbrat,  portal,  tanca  perimetral,  arquetes  de  servei,  entrades  del  camí
d’accés i el regadiu.

 Ni l’arqueta ni el portal poden quedar fora de servei.
 El pas d’aigua és un pas que porta aigua de regadiu per gravetat, creuant la carretera,

fins a la zona de l’hort. Aquest pas està assumint funcions de drenatge de la carretera
que no li haurien de correspondre.

 Es desplaci uns 6 m cap el nord l’actual accés al camí d’entrada de la finca.
 Per la  finca transcorre  diverses xarxes d’aigua que no es troben descrites en els

plànols de serveis afectats, així com hidrants de reg i de bombers.
 El  projecte  afecta  a  diferents  accessos  als  camps  que  caldrà  reposar  fent-los

compatibles amb el pas de la maquinària agrícola actual.
 Degut  a  l’activitat  ramadera,  caldrà  reposar  les  tanques,  si  es  veuen  afectades,

assegurant que les finques no quedin obertes.
 S’hauria de contemplar deixar passa-tubs per a la connexió de la futura canonada

d’aigua que es situarà a la banda oest de la carretera i així donar servei a les cases
situades a la banda est de la carretera.

Sol·licita que:
 Es modifiqui el projecte per minimitzar les afectacions a la casa de la Rajoleria.
 Si finalment queden zones de la finca improductives, aquestes siguin expropiades o,

com a mínim, se’n valori el seu demèrit de forma adequada.
 Es restitueixin les xarxes d’aigua (de consum i de regadiu) afectades de manera que

no quedi el servei interromput.
 Es  restitueixin  els  accessos  als  camps  i  que  siguin  compatibles,  pel  que  fa  a

dimensions i resistència, amb el pas de maquinaria agrícola actual.
 Es deixin passa-tubs per poder connectar les cases de la banda est de la carretera a

la  futura  canonada  d’aigua  que  hauria  de  transcórrer  per  la  banda  oest  de  la
carretera.

2.5Miquel Camps Badosa i Josep Camps Costa
Al·leguen que:
 La finca de la Torre  de Camós quedarà partida en tres parts,  provocant un dany

patrimonial molt greu i un perjudici important, encarint els costos d’explotació i minant
fortament  la  rendibilitat.  A  més  a  més  s’afecta  al  sistema  de  regadiu  i  la  nova
carretera actuaria de barrera al pas del track en les seves tirades longitudinals d’oest
a est.

 Les  obres  podrien  afectar  la  canonada  d’abastament  que  subministra  aigua  a
l’explotació porcina des d’un pou senyalat al plànol que adjunta.

 Amb  la  nova  carretera  es  produirà  una  desconnexió  viària  tant  al  mas  com  a
l’explotació porcina.

 La nova carretera malmet un bosc de ribera.
 A més de les canonades d’aigua, el pou, els pericons i els hidrants hi ha un seguit

d’altres serveis que poden sortir malparats de les obres.
 Hi ha un error cadastral en la partió de parcel·les.
 Si es vol fer un carril bici, s’aprofiti la carretera vella.
Sol·liciten que:
 S’aprofiti la traça de l’actual carretera
 En cas d’executar les obres tal i com estan concebudes no es malmenin o es reposin

els serveis afectats i es construeixi un accés a la carretera des de l’entroncament
actual de la casa i la granja amb la vella de manera que hi pugui accedir qualsevol
vehicle.

També presenten al·legacions  a la relació de propietaris, béns i drets afectats:
 Tant la finca 5, polígon 2 i parcel·la 35b com la finca 6, polígon 4 i parcel·la 39b tenen

la naturalesa de “RI Arbres de ribera”
 A més del propietari de la finca hi ha una societat arrendatària que també té els seus
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drets. 
3.Informe sobre les al·legacions presentades
3.1 En relació a l’ajust del traçat
El traçat projectat és, en la major part de les obres, un eixamplament de la carretera actual.
Entre el trencant de Corts i el nou pont sobre el Remençà hi ha una millora de traçat necessària
per a la nova ubicació del pont i per salvar una successió de corbes de radi inferior al mínim
tolerable.
A partir  del pont sobre el Remençà s’eixampla la plataforma de la carretera per l’esquerra,
minimitzant així l’afectació a les parcel·les i instal·lacions del marge dret.
Les restes de finques improductives que es puguin generar amb el nou traçat seran valorades
en la fase d’expropiació de les finques afectades.
3.2 En relació a finques afectades no incloses en la relació de béns i drets afectats
Detectada l’omissió de la finca del polígon 2 parcel·la 27 en la relació de béns i drets afectats,
és procedent la seva inclusió als efectes de poder valorar l’afectació que es produeixi.
Revisats els plànols inclosos en el projecte, les dades referents a aquesta nova finca afectada
són les següents:

Finca Naturalesa Polígon Parcel·la Referència cadastral
Superfície
expropiació (m2)

3bis Rústica 2 27 17039A002000270000WS 73,24
3.3 En relació als serveis no detectats en el projecte
Els serveis afectats que estiguin autoritzats es protegiran o reubicaran de comú acord amb el
titular del servei.
3.4 En relació a tanques i accessos afectats
En el tràmit d’expropiació es valorarà la reposició de les tanques que quedin afectades per les
obres.
Durant les obres es restituiran els accessos autoritzats que quedin afectats per les obres. En
particular s’estudiarà millorar la connexió entre la carretera nova i la vella a l’alçada del PK
4+980 del projecte.
3.5 En relació als possibles passa-tubs per a la futura canonada d’aigua
La futura canonada d’aigua és un servei municipal. Durant l’execució de les obres es definirà
conjuntament amb l’ajuntament  si  cal  deixar  previsions per  als  futurs  creuaments i  la  seva
ubicació, si és el cas.
3.6 En relació al pas d’aigua de regadiu i drenatge de la carretera.
Durant l’execució de les obres es determinarà l’ús, utilitat i necessitat de l’obra de drenatge del
PK 5+330 (PK 5+240, ODT 5.2E del projecte) i es resoldrà en conseqüència.
4.Conclusió
Estudiades  les  al·legacions  presentades  durant  el  període  d’informació  pública,   proposo
l’aprovació definitiva del projecte de condicionament d’un tram de la GIV-5147, entre el trencant
de Corts i Camós amb les prescripcions següents:
 Traslladar  les  al·legacions  al  servei  de  Patrimoni  per  tenir-les  en  compte  a  l’hora  de

determinar els titulars dels drets afectats i a l’hora de valorar les afectacions produïdes en
relació a les restes de finca improductives i a la reposició de les tanques afectades.

 Incloure en la relació de béns i drets afectats la següent finca:

Finca Naturalesa Polígon Parcel·la Referència cadastral
Superfície
expropiació (m2)

3bis Rústica 2 27 17039A002000270000WS 73,24

 Adoptar durant l’execució de les obres les mesures necessàries per protegir o traslladar
els serveis existents autoritzats que resultin afectats per les obres, de comú acord amb el
titular del servei. Així mateix adoptar les mesures necessàries per restituir els accessos
autoritzats que quedin afectats per les obres. En particular s’estudiarà millorar la connexió
entre la carretera nova i la vella a l’alçada del PK 4+980 del projecte.

 Definir  durant  l’execució  de  les  obres,  conjuntament  amb  l’Ajuntament  de  Camós,  la
ubicació dels passa-tubs en previsió del futur servei d’abastament d’aigua.

 Valorar durant l’execució de les obres si l’actuació prevista per al drenatge en el PK 5+330
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és l’adient.”

D’acord amb el que disposa l'article 235.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel  qual  s'aprova el  text  refós  de la  Llei  municipal  i  de  règim local  de Catalunya,
l’aprovació  dels  projectes  d’obres  porta  implícita  la  declaració  d’utilitat  pública  i  la
necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis i drets que hi estiguin compresos, a
efectes d’expropiació forçosa.

Atès que de conformitat amb l’article  19.2 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de carreteres, l’aprovació dels projectes de
carreteres  implica  la  declaració  d’utilitat  pública  o  interès  social,  la  necessitat
d’ocupació  i  la  declaració  d’urgent  ocupació  dels  béns  i  adquisició  dels  drets
corresponents, als efectes d’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la imposició o
modificació de servituds. Així mateix, implica l’aplicació de les limitacions a la propietat
establertes en el capítol I del títol IV.

D’acord amb aquests antecedents i amb el que disposa el Decret legislatiu 2/2009, de
25 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de carreteres, el Decret 293/2003,
de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres, el Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i el
Decret  legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei
municipal  i  de  règim  local  de  Catalunya,  la  Comissió  Informativa  de  Territori  i
Sostenibilitat hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent:

Primer. Aprovar definitivament el projecte constructiu d’obres de Condicionament d’un
tram de la carretera GIV-5147, entre el trencant de Corts i Camós, amb un pressupost
d’1.533.920,68 euros (IVA inclòs), amb les prescripcions següents, a complir durant
l’execució de les obres:

 Traslladar les al·legacions al servei de Patrimoni i Expropiacions per tenir-les en
compte a l’hora de determinar els titulars dels drets afectats i a l’hora de valorar
les afectacions produïdes en relació amb les restes de finca improductives i a la
reposició de les tanques afectades.

 Incloure en la relació de béns i drets afectats la finca següent:

Finca Naturalesa Polígon Parcel·la Referència cadastral
Superfície
expropiació (m2)

3bis Rústica 2 27 17039A002000270000WS 73,24

 Adoptar durant  l’execució de les obres les mesures necessàries per protegir  o
traslladar els serveis existents autoritzats que resultin afectats per les obres, de
comú acord amb el titular del servei. Així mateix adoptar les mesures necessàries
per  restituir  els  accessos  autoritzats  que  quedin  afectats  per  les  obres.  En
particular  s’estudiarà  millorar  la  connexió  entre  la  carretera  nova  i  la  vella  a
l’alçada del PK 4+980 del projecte.

 Definir durant l’execució de les obres, conjuntament amb l’Ajuntament de Camós,
la ubicació dels passa-tubs en previsió del futur servei d’abastament d’aigua.

 Valorar durant l’execució de les obres si l’actuació prevista per al drenatge en el
PK 5+330 és l’adient.
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Segon. Declarar la utilitat pública, la necessitat d’ocupació i la urgent ocupació dels
béns i drets afectats pel projecte, als efectes d’expropiació forçosa, l’ocupació temporal
i la imposició o modificació de servituds.

Tercer. Modificar la relació de propietaris, béns i drets afectats, en el sentit d’incorporar
la finca 3bis com a nova finca afectada segons el detall següent:

Dades cadastrals Superfície afectada d’expropiació (m2)

Fin-
ca

Titular NIF/CIF Naturalesa
Pol. 
/ Illa

Parc
. /

Sub-
parc

.

Referència
cadastral

Sup.
Exprop.

Vials

Sup.
Expro

p.
Servei

s

Sup.
Serv.
Sub.

Ocupació
temporal per

serveis i
vials

1
Gonpiso

l, SA
A083894

13

RÚSTICA
Labor o llaurat

regadiu
2

22a
17039A002
000220000

WD

373,27 4,00 34,27 78,09

RÚSTICA
Labor o llaurat

regadiu
22b 1.291,83 66,02 161,14

2

Jorge
Ramon
Carrera

s

***2844*
*

RÚSTICA
Rural secà

2 225
17039A002
002250000

WW
398,94 2,97 1,25

3

Frances
c

Frigole
Badosa

***7563*
*

RÚSTICA
Labor o llaurat

regadiu
2 26

17039A002
000260000

WE
2.707,48 4,00 118,40 783,31

3bis

Núria
Duran

Estarriol
a

Jose
Miguel
Badosa
Duran

***4167*
*

***0614*
*

RÚSTICA
Labor o llaurat

regadiu
2 27

17039A002
000270000

WS
73,24

4

Jorge
Ramon
Carrera

s

***2844*
*

RÚSTICA
Labor o llaurat

regadiu
4 43

17039A004
000430000

WJ
80,47

5
Miguel
Camps
Badosa

***4164*
*

RÚSTICA
Labor o llaurat

regadiu

2

35a

17039A002
000350000

WA

604,71 4,00 84,62 198,41

RÚSTICA
Improductiu

35b 1.008,14 50,83 224,80

RÚSTICA
Labor o llaurat

regadiu
35c 3.601,67 4,00 201,21 917,07

6
Miguel
Camps
Badosa

***4164*
*

RÚSTICA
Altres sòls

rurals
4

39b
17039A004
000390000

WI

43,31

RÚSTICA
Labor o llaurat

regadiu
39d 303,23

7 Jose
Maria

Mariscot
Riera

***5320*
*

RÚSTICA
Labor o llaurat

regadiu

2
36a

17039A002
000360000

WB
579,60 4,00 11,51 35,48

RÚSTICA
Improductiu

36d 127,77

RÚSTICA
Labor o llaurat

regadiu
36e 338,52

RÚSTICA
Labor o llaurat

regadiu

36f 334,59
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RÚSTICA
Improductiu

36b 90,24

RÚSTICA
Altres sòls

rurals
36k 112,12

RÚSTICA
Labor o llaurat

regadiu
36g 498,29

RÚSTICA
Altres sòls

rurals
36h 85,12

8

Jose
Maria

Mariscot
Riera

***5320*
*

RÚSTICA
Altres sòls

rurals

4

12a

17039A004
000120000

WE

2.003,00

RÚSTICA
Labor o llaurat

regadiu
12b 1.281,75 4,00 260,16 863,41

RÚSTICA
Altres sòls

rurals
12c 173,37

RÚSTICA
Labor o llaurat

regadiu
12f 528,94 98,84 264,73

RÚSTICA
Labor o llaurat

regadiu
12e 389,98 83,46 228,96

RÚSTICA
Improductiu

12h 48,61 9,32 23,10

RÚSTICA
Labor o llaurat

regadiu
12i 686,02 4,00 162,31 409,70

9
Joaquim
Mariscot

Bas

***0816*
*

RÚSTICA
Altres sòls

rurals
2

129
b

17039A002
001290000

WA
517,66

10
Martí

Jutglar
Deu

***4165*
*

RÚSTICA
Labor o llaurat

regadiu

4

4a

17039A004
000040000

WR

115,73 82,28 327,52

RÚSTICA
Improductiu

4h 17,22

RÚSTICA
Labor o llaurat

regadiu
4f 97,01

RÚSTICA
Rural matolls

4g 867,81 84,99 197,74

11
Martí

Jutglar
Deu

***4165*
*

RÚSTICA
Labor o llaurat

regadiu 4
5a 17039A004

000050000
WD

150,47 42,32 172,76

RÚSTICA
Rural matolls

5b 1.254,38 26,79 138,87

20
Luis

Micalo
Duran

***7398*
*

RÚSTICA
Labor o llaurat

regadiu

4

2a

17039A004
000020000

WO

837,97 4,00 108,91 384,64

RÚSTICA
Altres sòls

rurals
2b 374,46 85,26 252,77

RÚSTICA
Altres sòls

rurals
2c 34,63 11,46 70,13

22
Luis

Micalo
Duran

***7398*
*

RÚSTICA
Labor o llaurat

regadiu
4 1

17039A004
000010000

WM
347,71 4,00 44,21 217,11

Quart. Sotmetre la modificació de la relació de propietaris, béns i drets esmentada a
informació pública pel termini  de 15 dies hàbils mitjançant la publicació de l’anunci
corresponent al Butlletí Oficial de la Província, en un o dos diaris de major circulació de
la província, i al tauler d'anuncis de l’Ajuntament de Camós, per tal de poder rectificar
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els possibles errors que s'hi estimin comesos, d'acord amb el que regulen els articles
18  i  19.2  de  la  Llei,  de  16  de desembre de  1954,  d’expropiació  forçosa  i  17  del
Reglament d'expropiació forçosa de 26 d'abril de 1957.

Cinquè.  Publicar  l'acord  d'aprovació  definitiva  del  projecte  constructiu  d’obres de
Condicionament  d’un  tram  de  la  carretera  GIV-5147,  entre  el  trencant  de  Corts  i
Camós, al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
i  al  tauler  d'anuncis  de la  corporació,  de  conformitat  amb l'article  38.2  del  Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals.

Sisè. Notificar aquest acord, per al seu coneixement i a tots els efectes, a l’Ajuntament
de Camós i a l’Agència Catalana de l’Aigua.

Setè. Notificar individualment aquest acord als interessats.

Vuitè. Encomanar al Servei de Patrimoni i  Expropiacions que tramiti el procediment
d’expropiació  forçosa d’urgent  ocupació,  inclosos els apartats quart,  sisè i  setè del
present acord.

Novè. Facultar al president perquè resolgui mitjançant decret els actes de tràmit i/o els
recursos  administratius  que  s'escaiguin  respecte  el  projecte  aprovat,  així  com,  i  a
l'empara del que preveu l'apartat 4 de l'article 33 de la Llei de bases de règim local,
delegar-l’hi les atribucions previstes a l'apartat g) i m) de la norma esmentada, pel que
fa a resoldre les rectificacions o modificacions de parcel·les o superfícies afectades,
motivades per les incidències que puguin sorgir durant el replanteig o l'execució de les
obres del projecte constructiu d’obres  de Condicionament d’un tram de la carretera
GIV-5147, entre el trencant de Corts i Camós.”

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona,  Grup Independents de la Selva i  Grup Tots per l'Empordà,  1
abstenció del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra. 

22. Aprovació  definitiva  del  projecte  de  condicionament  d'un  tram  de  la
carretera GIV-5235, de l'N-260 a Maià de Montcal, entre el PK 0+715 i el
final - Xarxa Viària. 2021/K010401 /8611

“Aquesta Diputació, en la sessió plenària ordinària del dia 16 de novembre de 2021, va
aprovar inicialment el projecte constructiu d’obres de Condicionament d’un tram de la
carretera GIV-5235, de l’N-260 a Maià de Montcal, entre el PK 0+715 i el final (terme
municipal de Maià de Montcal), amb un pressupost de 419.289,81 euros.

D’acord amb el que disposa l'article 235.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel  qual  s'aprova el  text  refós  de la  Llei  municipal  i  de  règim local  de Catalunya,
l’aprovació  dels  projectes  d’obres  porta  implícita  la  declaració  d’utilitat  pública  i  la
necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis i drets que hi estiguin compresos, a
efectes d’expropiació forçosa.
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Atès que aquest projecte inclou la descripció i la relació concreta i individualitzada de
propietaris, béns i drets afectats següent:

Terme municipal de Maià de Montcal

Dades cadastrals
Terrenys afectats

Superfície d’expropiació (m2)

Núm.
Finca

Pol.
Par-
cel·la

Sub-
Parc

.
Classe

Cultiu /
Aprofitament

Nom i
cognoms /
Raó social

NIF/CIF Obra
Domini
públic

Servitud
de pas

Ocupació
temporal

1 5 17 a Rústica Secà

Pedro Prujà
Bach

Dolores
Rigall Bartoli

***6228**
***2333**

0,00 2,90 0,00 0,00

2 5 9008 0 Rústica

Via de
comunicació

de domini
públic

Ajuntament
de Maià de

Montcal

P171100
0H

0,00 12,41 0,00 0,00

3 3 1 0 Rústica Regadiu

Pedro Prujà
Bach

Dolores
Rigall Bartoli

***6228**

***2333**
520,74 390,30 0,00 0,00

4 5 47 0 Rústica
Muntanya

baixa

Pedro Prujà
Bach

Dolores
Rigall Bartoli

***6228**

***2333**
72,38 263,69 0,00 0,00

5 3 2

e

Rústica

Secà Pedro Prujà
Bach

Dolores
Rigall Bartoli

***6228**

***2333**

0,00 165,88 0,00 0,00

c Improductiu 0,00 16,95 0,00 0,00

a Secà 46,88 417,00 0,00 0,00

6 5 16 a Rústica Secà

Pedro Prujà
Bach

Dolores
Rigall Bartoli

***6228**

***2333**
335,60 283,43 0,00 0,00

7 5 15 a Rústica Secà
Jose Nogue

Rovira
***2592** 575,13 666,94 0,00 0,00

8 3 3 0 Rústica Secà
Salvador
Nogue

Masoliver
***1622** 1.746,71 762,20 57,20 128,14

9 5 50 0 Rústica Pastura

Helena
Brugada Vila

Amos
Soliveres

Botey

***6448**
***2119**

1,00 0,00 3,30 20,64

10 3 4 0 Rústica Secà
Portas Coma,

Lluïsa
***9639** 11,80 16,80 0,00 0,00

11 3 9003 0 Rústica

Via de
comunicació

de domini
públic

Ajuntament
de Maià de

Montcal

P171100
0H

31,48 16,76 0,00 0,00

12 4 3 0 Rústica Secà

Maria
Carmen
Cruañas
Padrosa

Magdalena
Cruañas
Padrosa

Maria
Cruañas
Padrosa

***3760**

***2858**

***3259**

17,15 292,95 0,00 0,00

13 3 5 0 Rústica Secà

Hereus de
Joaquin
Estudis

Escorsell

***9651** 407,51 271,60 0,00 0,00

14 3 6 a Rústica Secà
Maria

Fernanda
Mendoza

***9309** 394,82 297,06 0,00 0,00
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Mercader

15 4 5 g Rústica Regadiu
Jose Nogue

Rovira
***2592** 32,97 654,23 0,00 0,00

16 3 39 0 Rústica Secà

Pedro Prujà
Bach

Dolores
Rigall Bartoli

***6228**

***2333**
437,14 385,68 0,00 0,00

17 3 40 0 Rústica Secà
Jose Maso
Grabulosa

***3945** 119,77 22,39 0,00 0,00

18 3 41 a Rústica Pastura
Ajuntament
de Maià de

Montcal

P171100
0H

67,92 0,00 0,00 0,00

19 4 9005 0 Rústica

Via de
comunicació

de domini
públic

Ajuntament
de Maià de

Montcal

P171100
0H

0,00 21,57 0,00 0,00

El projecte d’obres esmentat ha estat sotmès a informació pública durant el termini de
trenta dies hàbils a través de l'anunci publicat al  Butlletí  Oficial  de la Província de
Girona, número 231, de data 2 de desembre de 2021.

Vist que durant el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions, d’acord
amb el certificat que consta incorporat dins de l’expedient de data 25 de gener de
2022.

D’acord amb el que disposa l'article 235.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel  qual  s'aprova el  text  refós  de la  Llei  municipal  i  de  règim local  de Catalunya,
l’aprovació  dels  projectes  d’obres  porta  implícita  la  declaració  d’utilitat  pública  i  la
necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis i drets que hi estiguin compresos, a
efectes d’expropiació forçosa.

Atès que de conformitat amb l’article  19.2 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de carreteres, l’aprovació dels projectes de
carreteres  implica  la  declaració  d’utilitat  pública  o  interès  social,  la  necessitat
d’ocupació  i  la  declaració  d’urgent  ocupació  dels  béns  i  adquisició  dels  drets
corresponents, als efectes d’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la imposició o
modificació de servituds. Així mateix, implica l’aplicació de les limitacions a la propietat
establertes en el capítol I del títol IV.

De conformitat  amb el  que regulen els  articles  17,  18 i  19.2 de la  Llei,  de  16 de
desembre de 1954, d’expropiació forçosa i 17 del Reglament d'expropiació forçosa de
26 d'abril de 1957.

D’acord amb aquests antecedents i amb el que disposa el Decret legislatiu 2/2009, de
25 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de carreteres, el Decret 293/2003,
de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres, el Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i el
Decret  legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei
municipal  i  de  règim  local  de  Catalunya,  la  Comissió  Informativa  de  Territori  i
Sostenibilitat hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent:
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Primer. Aprovar definitivament el projecte constructiu d’obres de Condicionament d’un
tram de la carretera GIV-5235, de l’N-260 a Maià de Montcal, entre el PK 0+715 i el
final (terme municipal de Maià de Montcal) amb un pressupost de 419.289,81 euros.

Segon.  Publicar  l'acord  d'aprovació  definitiva  del  projecte  constructiu  d’obres de
Condicionament d’un tram de la carretera GIV-5235, de l’N-260 a Maià de Montcal,
entre el PK 0+715 i el final (terme municipal de Maià de Montcal), al Butlletí Oficial de
la Província, al  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de la
corporació, de conformitat amb l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Tercer. Declarar la utilitat pública, la necessitat d’ocupació i la urgent ocupació dels
béns i drets afectats pel projecte, als efectes d’expropiació forçosa, l’ocupació temporal
i la imposició o modificació de servituds.

Quart. Aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada de propietaris, béns i
drets afectats que són necessaris d’adquirir  i/o ocupar, per tal d’executar les obres
derivades del projecte constructiu d’obres esmentat, que es descriu tot seguit:

Terme municipal de Maià de Montcal

Dades cadastrals
Terrenys afectats

Superfície d’expropiació (m2)

Núm.
Finca

Pol.
Par-
cel·la

Sub-
Parc.

Classe
Cultiu /
Aprofita

ment

Nom i
cognoms /
Raó social

NIF/CIF Obra
Domini
públic

Servitud
de pas

Ocupació
temporal

1 5 17 a Rústica Secà

Pedro Prujà
Bach

Dolores Rigall
Bartoli

***6228**
***2333**

0,00 2,90 0,00 0,00

2 5 9008 0 Rústica

Via de
comunic
ació de
domini
públic

Ajuntament de
Maià de
Montcal

P1711000H 0,00 12,41 0,00 0,00

3 3 1 0 Rústica Regadiu

Pedro Prujà
Bach

Dolores Rigall
Bartoli

***6228**

***2333**
520,74 390,30 0,00 0,00

4 5 47 0 Rústica
Muntany
a baixa

Pedro Prujà
Bach

Dolores Rigall
Bartoli

***6228**

***2333**
72,38 263,69 0,00 0,00

5 3 2

e

Rústica

Secà Pedro Prujà
Bach

Dolores Rigall
Bartoli

***6228**

***2333**

0,00 165,88 0,00 0,00

c
Improdu

ctiu
0,00 16,95 0,00 0,00

a Secà 46,88 417,00 0,00 0,00

6 5 16 a Rústica Secà

Pedro Prujà
Bach

Dolores Rigall
Bartoli

***6228**

***2333**
335,60 283,43 0,00 0,00

7 5 15 a Rústica Secà
Jose Nogue

Rovira
***2592** 575,13 666,94 0,00 0,00

8 3 3 0 Rústica Secà
Salvador
Nogue

Masoliver
***1622**

1.746,
71

762,20 57,20 128,14

9 5 50 0 Rústica Pastura

Helena
Brugada Vila

Amos
Soliveres

Botey

***6448**
***2119**

1,00 0,00 3,30 20,64
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10 3 4 0 Rústica Secà
Portas Coma,

Lluïsa
***9639** 11,80 16,80 0,00 0,00

11 3 9003 0 Rústica

Via de
comunic
ació de
domini
públic

Ajuntament de
Maià de
Montcal

P1711000H 31,48 16,76 0,00 0,00

12 4 3 0 Rústica Secà

Maria Carmen
Cruañas
Padrosa

Magdalena
Cruañas
Padrosa

Maria Cruañas
Padrosa

***3760**

***2858**

***3259**

17,15 292,95 0,00 0,00

13 3 5 0 Rústica Secà

Hereus de
Joaquin
Estudis

Escorsell

***9651** 407,51 271,60 0,00 0,00

14 3 6 a Rústica Secà

Maria
Fernanda
Mendoza
Mercader

***9309** 394,82 297,06 0,00 0,00

15 4 5 g Rústica Regadiu
Jose Nogue

Rovira
***2592** 32,97 654,23 0,00 0,00

16 3 39 0 Rústica Secà

Pedro Prujà
Bach

Dolores Rigall
Bartoli

***6228**

***2333**
437,14 385,68 0,00 0,00

17 3 40 0 Rústica Secà
Jose Maso
Grabulosa

***3945** 119,77 22,39 0,00 0,00

18 3 41 a Rústica Pastura
Ajuntament de

Maià de
Montcal

P1711000H 67,92 0,00 0,00 0,00

19 4 9005 0 Rústica

Via de
comunic
ació de
domini
públic

Ajuntament de
Maià de
Montcal

P1711000H 0,00 21,57 0,00 0,00

Cinquè.  Obrir  un  període  d'informació  pública  durant  el  termini  de  15  dies  hàbils
mitjançant la publicació de l'edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província, en un
o dos diaris de major circulació de la província, i al tauler d'anuncis de l’Ajuntament de
Maià de Montcal,  per tal  que es puguin rectificar  els possibles errors que s'estimin
comesos en la relació, d'acord amb el que regulen els articles 18 i 19.2 de la Llei, de
16  de  desembre de  1954,  d’expropiació  forçosa  i  17  del  Reglament  d'expropiació
forçosa de 26 d'abril de 1957.

Sisè. Requerir a l’Ajuntament de Maià de Montcal perquè una vegada hagi finalitzat el
termini esmentat, trameti el corresponent certificat d'exposició pública.

Setè. Notificar aquest acord, per al seu coneixement i a tots els efectes, a l’Ajuntament
de Maià de Montcal i a la societat Agri Energia, SA.

Vuitè. Notificar individualment aquest acord als interessats que es troben descrits en la
relació concreta i individualitzada de propietaris, béns i drets afectats esmentada.
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Novè. Encomanar al Servei de Patrimoni i Expropiacions que tramiti el procediment
d’expropiació forçosa d’urgent ocupació, inclosos els apartats cinquè, sisè, setè i vuitè
del present acord.

Desè. Facultar al president perquè resolgui mitjançant decret els actes de tràmit i/o els
recursos administratius que s'escaiguin tant respecte el  projecte aprovat com en el
procediment  i  expedient  d'expropiació,  així  com, els  convenis  i  a  l'empara del  que
preveu l'apartat 4 de l'article 33 de la Llei  de bases de règim local,  delegar-l’hi les
atribucions previstes a l'apartat g) i m) de la norma esmentada, pel que fa a resoldre
les  rectificacions  o  modificacions  de  les  relacions  de  propietaris,  parcel·les  o
superfícies  afectades,  motivades  per  les  incidències  que  puguin  sorgir  durant  el
replanteig o l'execució de les obres del projecte constructiu d’obres de Condicionament
d’un tram de la carretera GIV-5235, de l’N-260 a Maià de Montcal, entre el PK 0+715 i
el final (terme municipal de Maià de Montcal).”

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona,  Grup Independents de la Selva i  Grup Tots per l'Empordà,  1
abstenció del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra. 

23. Aprovació  definitiva  del  projecte  d'eixampla  i  millora  de  la  rasant  i  el
drenatge d'un tram de la ctra. GIV-6228, del Pont del Príncep a Vilamalla -
Xarxa Viària. 2021/K010401 /8612

“Aquesta Diputació, en la sessió plenària ordinària del dia 16 de novembre de 2021, va
aprovar inicialment el projecte constructiu d’obres d’Eixampla i millora de la rasant i el
drenatge d’un tram de la carretera GIV-6228, del Pont del Príncep a Vilamalla, amb un
pressupost de 678.841,28 euros.

D’acord amb el que disposa l'article 235.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel  qual  s'aprova el  text  refós  de la  Llei  municipal  i  de  règim local  de Catalunya,
l’aprovació  dels  projectes  d’obres  porta  implícita  la  declaració  d’utilitat  pública  i  la
necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis i drets que hi estiguin compresos, a
efectes d’expropiació forçosa.

Atès que aquest projecte inclou la descripció i la relació concreta i individualitzada de
propietaris, béns i drets afectats següent:

Terme municipal del Far d’Empordà
Dades Cadastrals Superfície afectada d’expropiació (m2)

Núm.
Finca

Referència cadastral Titularitat NIF/CIF
Natu-
ralesa

Superfície
d’esplanació

(m2)

Superfície
d’ocupació
temporal

(m2)

101
17005A00400047000

0JU
Angelina Pujol Hilari ***9668** Rústic 360,00

102
17005A00409043000

0JH

Administrador de 
Infraestructuras 
Ferroviarias

Q2801660H Rústic 595,00 80,00

Terme municipal de Vilamalla
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Dades Cadastrals
Superfície afectada
d’expropiació (m2)

Núm.
Finca

Referència cadastral Titularitat NIF/CIF
Natu-
ralesa

Superfície
d’esplanació

(m2)

Superfície
d’ocupació
temporal

(m2)

201
17241A00100062000

0XB
Terim, SA A17256348 Rústic 241,00 47,00

202
17241A00100013000

0XD
Josep Gifre Ribas ***2727** Rústic 302,00 1.932,00

203
17241A00100045000

0XD
Dolores Pares Sala ***2311** Rústic 1.495,00

204
17241A00100044000

0XR
Hereus de Remedios
Pares Puig

***7999** Rústic 626,00

205
17241A00100043000

0XK
Pedro Coma Pares ***6029** Rústic 559,00

206
17241A00100042000

0XO
Dolores Pares Sala ***2311** Rústic 345,00 442,00

207
17241A00200247000

0XI
Dolores Pares Sala ***2311** Rústic 44,00

208
17241A00200246000

0XX
Francesc Xavier 
Padrosa Parella

***2527** Rústic 445,00

209
17241A00100010000

0XO
Dina 2003, SL B17017575 Rústic 53,00 25,00

210
17241A00100011000

1ML
Les Closes, SL B17255944 Urbà 32,00

210
17241A00100011000

0XK
Les Closes, SL B17255944 Rústic 218,00

211
17241A00100012000

0XR
Terim, SA

Adocse, SA

A17256348
A17256330

Rústic 309,00

212
17241A00100046000

0XX
Palmira Costa 
Oliveda

***8987** Rústic 147,00

213
17241A00100047000

0XI
Palmira Costa 
Oliveda

***8987** Rústic 367,00

214
17241A00100048000

0XJ
Hereus de Marina 
Costa Oliveda

***8987** Rústic 214,00 40,00

215
17241A00100049000

0XE
Dolores Pares Sala ***2311** Rústic 645,00 27,00

216
17241A00200245000

0XD
Maria Carmen Buixo 
Padros

***1333** Rústic 138,00

217
17241A00109012000

0XE

Administrador de 
Infraestructuras 
Ferroviarias

Q2801660H Rústic 208,00

El projecte d’obres esmentat ha estat sotmès a informació pública durant el termini de
trenta dies hàbils a través de l'anunci publicat al  Butlletí  Oficial  de la Província de
Girona, número 233, de 7 de desembre de 2021.

Durant el període d’informació pública s’ha presentat una al·legació, la qual es respon
en base a l’informe emès pel cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, en
data 25 de gener de 2021, que transcrit literalment diu:

“1. Antecedents
El Ple de la Diputació de Girona del dia 23 de novembre de 2021 va aprovar inicialment el
projecte d’eixampla i millora de la rasant i el drenatge d’un tram de la carretera GIV-6228, del
Pont del Príncep a Vilamalla.
L’anunci de l’aprovació inicial i de l’exposició al públic per al·legacions es va publicar al BOP
núm. 233 de 7 de desembre de 2021.
Durant el període d’informació pública s’ha rebut una única al·legació:

84

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



 E-2022-1048, de 19 de gener de 2022, Ajuntament del Far d’Empordà.
2.Contingut de l’al·legació
L’Ajuntament del Far d’Empordà al·lega que
 les aigües pluvials de pràcticament tot el polígon Pont del Príncep desaigüen cap al terme

de El Far d’Empordà enlloc de la riera El Regatim com de forma natural li correspon i com
ja es va al·legar l’any 1979.

 la  solució  tècnica  adoptada  per  al  desguàs  de  les  aigües  pluvials  en  el  projecte,  la
regularització de la secció trapezoïdal del rec existent, no és definitiva ni satisfactòria ja
que manté el problema de desaiguar les aigües pluvials del Polígon als terrenys de El Far
d’Empordà  enlloc  del  curs  natural  de  El  Regatim.  Simultàniament  repercuteixen  a  la
carretera C-252 al seu pas per sota la via de ferrocarril,  provocant la inundabilitat d’una
infraestructura de transport de major IMD i prioritat.

Proposa que:
 s’aprofiti  la  oportunitat  per  involucrar  les  Administracions  corresponents  per  trobar  la

solució definitiva be sigui mitjançant un desguàs directe al Riu Manol, be un bombament a
la riera El Regatim o qualsevol altres solució.

3.Informe sobre les al·legacions presentades
El projecte redactat sotmès a informació pública, d’eixampla i millora de la rasant i el drenatge
d’un  tram de  la  carretera  GIV-6228,  del  Pont  del  Príncep  a  Vilamalla,  no  té  per  objectiu
solucionar el correcte desguàs de les aigües provinents del polígon Pont del Príncep i no pot
entrar en dictaminar quina seria la millor solució.
L’objectiu  del  projecte  és  solucionar  la  problemàtica  que les  aigües pluvials  provinents  del
polígon Pont del  Príncep provoquen a la carretera GIV-6228, facilitant  el  correcte  desguàs
d’aquestes dins l’àmbit d’afectació de la pròpia carretera. A aquests efectes es milloren les
condicions dels cursos d’aigua existents, sense crear-ne de nous.
La solució definitiva i òptima de la problemàtica causada per les aigües pluvials provinents del
polígon Pont del Príncep s’ha de resoldre des del propi polígon o des de l’Administració que hi
té competències.
4.Conclusió
Estudiades les al·legacions presentades durant el període d’informació pública,  proposo
l’aprovació definitiva del projecte d’eixampla i millora de la rasant i el drenatge d’un tram de la
carretera GIV-6228, del Pont del Príncep a Vilamalla.”

D’acord amb el que disposa l'article 235.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel  qual  s'aprova el  text  refós  de la  Llei  municipal  i  de  règim local  de Catalunya,
l’aprovació  dels  projectes  d’obres  porta  implícita  la  declaració  d’utilitat  pública  i  la
necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis i drets que hi estiguin compresos, a
efectes d’expropiació forçosa.

Atès que de conformitat amb l’article  19.2 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de carreteres, l’aprovació dels projectes de
carreteres  implica  la  declaració  d’utilitat  pública  o  interès  social,  la  necessitat
d’ocupació  i  la  declaració  d’urgent  ocupació  dels  béns  i  adquisició  dels  drets
corresponents, als efectes d’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la imposició o
modificació de servituds. Així mateix, implica l’aplicació de les limitacions a la propietat
establertes en el capítol I del títol IV.

De conformitat  amb el  que regulen els  articles  17,  18 i  19.2 de la  Llei,  de  16 de
desembre de 1954, d’expropiació forçosa i 17 del Reglament d'expropiació forçosa de
26 d'abril de 1957.

D’acord amb aquests antecedents i amb el que disposa el Decret legislatiu 2/2009, de
25 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de carreteres, el Decret 293/2003,
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de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres, el Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i el
Decret  legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei
municipal  i  de  règim  local  de  Catalunya,  la  Comissió  Informativa  de  Territori  i
Sostenibilitat hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent:

Primer. Desestimar l’al·legació presentada, d’acord i amb fonament a l’informe emès
pel cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, en data 25 de gener de 2022.

Segon. Aprovar definitivament el projecte constructiu d’obres d’Eixampla i millora de la
rasant  i  el  drenatge  d’un  tram  de  la  carretera  GIV-6228,  del  Pont  del  Príncep  a
Vilamalla, amb un pressupost de 678.841,28 euros.

Tercer.  Publicar  l'acord  d'aprovació  definitiva  del  projecte  constructiu  d’obres
d’Eixampla i millora de la rasant i el drenatge d’un tram de la carretera GIV-6228, del
Pont del Príncep a Vilamalla  al  Butlletí  Oficial de la Província, al  Diari Oficial de la
Generalitat  de Catalunya i  al tauler  d'anuncis de la corporació, de conformitat amb
l'article  38.2  del  Decret  179/1995,  de  13 de  juny,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Quart.  Declarar la utilitat  pública,  la necessitat d’ocupació i  la urgent ocupació dels
béns i drets afectats pel projecte, als efectes d’expropiació forçosa, l’ocupació temporal
i la imposició o modificació de servituds.

Cinquè. Aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada de propietaris, béns i
drets afectats que són necessaris d’adquirir  i/o ocupar, per tal d’executar les obres
derivades del projecte constructiu d’obres esmentat, que es descriu tot seguit:

Terme municipal del Far d’Empordà

Dades Cadastrals Superfície afectada d’expropiació (m2)

Núm.
Finca

Referència cadastral Titularitat NIF/CIF
Natu-
ralesa

Superfície
d’esplanació

(m2)

Superfície
d’ocupació
temporal

(m2)

101
17005A00400047000

0JU
Angelina Pujol Hilari ***9668** Rústic 360,00

102
17005A00409043000

0JH

Administrador de 
Infraestructuras 
Ferroviarias

Q2801660H Rústic 595,00 80,00

Terme municipal de Vilamalla

Dades Cadastrals
Superfície afectada
d’expropiació (m2)

Núm.
Finca

Referència cadastral Titularitat NIF/CIF
Natu-
ralesa

Superfície
d’esplanació

(m2)

Superfície
d’ocupació
temporal

(m2)

201
17241A00100062000

0XB
Terim, SA A17256348 Rústic 241,00 47,00

202
17241A00100013000

0XD
Josep Gifre Ribas ***2727** Rústic 302,00 1.932,00

203
17241A00100045000

0XD
Dolores Pares Sala ***2311** Rústic 1.495,00
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204
17241A00100044000

0XR
Hereus de Remedios
Pares Puig

***7999** Rústic 626,00

205
17241A00100043000

0XK
Pedro Coma Pares ***6029** Rústic 559,00

206
17241A00100042000

0XO
Dolores Pares Sala ***2311** Rústic 345,00 442,00

207
17241A00200247000

0XI
Dolores Pares Sala ***2311** Rústic 44,00

208
17241A00200246000

0XX
Francesc Xavier 
Padrosa Parella

***2527** Rústic 445,00

209
17241A00100010000

0XO
Dina 2003, SL B17017575 Rústic 53,00 25,00

210
17241A00100011000

1ML
Les Closes, SL B17255944 Urbà 32,00

210
17241A00100011000

0XK
Les Closes, SL B17255944 Rústic 218,00

211
17241A00100012000

0XR
Terim, SA

Adocse, SA

A17256348
A17256330

Rústic 309,00

212
17241A00100046000

0XX
Palmira Costa 
Oliveda

***8987** Rústic 147,00

213
17241A00100047000

0XI
Palmira Costa 
Oliveda

***8987** Rústic 367,00

214
17241A00100048000

0XJ
Hereus de Marina 
Costa Oliveda

***8987** Rústic 214,00 40,00

215
17241A00100049000

0XE
Dolores Pares Sala ***2311** Rústic 645,00 27,00

216
17241A00200245000

0XD
Maria Carmen Buixo 
Padros

***1333** Rústic 138,00

217
17241A00109012000

0XE

Administrador de 
Infraestructuras 
Ferroviarias

Q2801660H Rústic 208,00

Sisè.  Obrir  un  període  d'informació  pública  durant  el  termini  de  15  dies  hàbils
mitjançant la publicació de l'edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província, en un
o dos diaris de major circulació de la província, i al tauler d'anuncis dels ajuntaments
d’El Far d’Empordà i Vilamalla, per tal que es puguin rectificar els possibles errors que
s'estimin comesos en la relació, d'acord amb el que regulen els articles 18 i 19.2 de la
Llei,  de  16  de  desembre  de  1954,  d’expropiació  forçosa  i  17  del  Reglament
d'expropiació forçosa de 26 d'abril de 1957.

Setè. Requerir als Ajuntaments del Far d’Empordà i Vilamalla perquè una vegada hagi
finalitzat el termini esmentat, trametin el corresponent certificat d'exposició pública.

Vuitè.  Notificar  aquest  acord,  per  al  seu  coneixement  i  a  tots  els  efectes,  als
Ajuntaments del Far d’Empordà i Vilamalla, Unitat de Carreteres de l’Estat de Girona,
Edistribución Redes Digitales, SLU.

Novè. Notificar individualment aquest acord als interessats que es troben descrits en la
relació concreta i individualitzada de propietaris, béns i drets afectats esmentada.

Desè. Encomanar al Servei de Patrimoni i Expropiacions que tramiti el procediment
d’expropiació forçosa d’urgent ocupació, inclosos els apartats sisè, setè, vuitè i novè
del present acord.

Onzè. Facultar al president perquè resolgui mitjançant decret els actes de tràmit i/o els
recursos administratius que s'escaiguin tant respecte el  projecte aprovat com en el
procediment  i  expedient  d'expropiació,  així  com, els  convenis  i  a  l'empara del  que
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preveu l'apartat 4 de l'article 33 de la Llei  de bases de règim local,  delegar-l’hi les
atribucions previstes a l'apartat g) i m) de la norma esmentada, pel que fa a resoldre
les  rectificacions  o  modificacions  de  les  relacions  de  propietaris,  parcel·les  o
superfícies  afectades,  motivades  per  les  incidències  que  puguin  sorgir  durant  el
replanteig o l'execució de les obres del projecte constructiu d’obres d’Eixampla i millora
de la rasant i el drenatge d’un tram de la carretera GIV-6228, del Pont del Príncep a
Vilamalla.”

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona,  Grup Independents de la Selva i  Grup Tots per l'Empordà,  1
abstenció del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra. 

JUNTA DE PORTAVEUS

El senyor President manifesta que passaríem a la Junta de Portaveus, hi ha una moció
del grup de la CUP per garantir l’equitat menstrual. Senyor secretari, si vol llegir les
propostes d’acord i després la senyora Guillaumes podria defensar la moció.

24. Moció  del  grup  de  la  CUP  per  garantir  l'equitat  menstrual.
2022/A040100/1581

El senyor secretari llegeix la part dispositiva de la moció, del següent tenor literal:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El  concepte  “pobresa  menstrual”  fa  referència  a  la  impossibilitat  d’adquirir  els
productes necessaris per a la menstruació, o bé a la impossibilitat de triar el mètode de
gestió d’aquesta per raons econòmiques.
La despesa en productes d’higiene íntima (els tampons i les compreses són els més
utilitzats) a l’estat espanyol oscil·la entre els 13€ i els 59€ l’any per persona, segons
recull  l’Organització de Consumidors i  usuaris  (OCU).  I  aquesta xifra augmenta en
aquelles cases amb més d’una persona que menstrua. També cal tenir en compte que
actualment a aquests productes s’hi segueix aplicant un IVA del 10% Com recull la
investigació  Equitat  i  Salut  Menstrual,  duta  a  terme  per  l’Institut  Universitari
d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol), a Espanya, de les
1.892 persones  enquestades,  el  19,2% ha tingut  dificultats  per  comprar  productes
menstruals.  A  més,  el  37,1%  s’ha  vist  en  l’obligació  d’adquirir  opcions  més
assequibles.  Les xifres,  segons apunta l’estudi,  indiquen que la  pobresa menstrual
afecta a dues de cada deu persones menstruants al territori espanyol. I en la situació
de crisi social i econòmica en la que estem immersos derivada de la crisi sanitària de
la Covid-19, aquesta situació es veurà previsiblement agreujada. 

En països com Escòcia s’està actuant de manera decidida, amb mesures com la llei
escocesa de productes del període, aprovada per unanimitat el novembre del 2020.
Amb aquesta llei,  les administracions escoceses han de garantir el subministrament
gratuït d’aquests productes d’higiene i que aquests estiguin a disposició de qualsevol
persona que ho necessiti en els edificis públics. 
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Per altra banda, cal tenir en compte també que molts productes d’higiene tradicionals
com les compreses i els tampocs comercials presenten diversos problemes a tenir en
compte: són insostenibles ecològicament, ja que generen una petjada ecològica molt
gran en la seva producció i distribució, i sobretot, en els residus que esdevenen; tenen
un preu excessiu per a la necessitat, que és bàsica i que es presenta cada mes; alhora
que poden provocar problemes de salut com candidiasi vaginal, picors, dolors, etc. Pel
que entenem que cal apostar prioritàriament per alternatives de recollida de sagnat
més respectuoses amb el cos i la natura com la copa menstrual, compreses i tampons
de cotó hipoalergènic, roba interior menstrual reutilitzables i esponges menstruals

En aquest sentit, des de la conselleria d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat s’ha
promogut una prova pilot que comença aquesta primavera, que consistirà en distribuir
copes  menstruals  i  altres  productes  d'higiene  menstrual  reutilitzables  en  alguns
instituts catalans. En base a aquesta prova pilot es valorarà si estendre-ho a tots els
centres de Catalunya el curs vinent. Amb aquesta prova pilot, la Generalitat assumeix
la responsabilitat  que les administracions públiques tenen d'incidir   a través de les
polítiques públiques a eliminar les desigualtats, també les originades per qüestió de
gènere. Tot i això, aquesta prova pilot va encarada a les joves. Considerem important
fer extensives aquestes polítiques a dones de totes les edats. 

Existeix, per tant, camp per recórrer i una necessitat existent i és aquí on la Diputació
de  Girona  pot  prendre  part  complementant  les  actuacions  promogudes  per  la
Generalitat  de  Catalunya en pro  de l’equitat  menstrual.  DIPSALUT,  l’organisme de
salut  pública  de  la  Diputació  de  Girona,  compta  amb  el  programa  “Benestar  i
comunitat”,  que  té  com a  principal  objectiu  millorar  les  condicions  de  vida  de  les
persones, incidint en tots els eixos de desigualtat i partint d’una visió que té en compte
els  determinants  socials  de  la  salut,  prioritzant  per  tant,  aquelles  persones
atravessades per desigualtats d’origen econòmic, de gènere, edat, origen, etc. 

Atès  que  amb  aquest  programa  es  coordinen  i  subvencionen  les  actuacions  a
ajuntaments,  consells  comarcals  i  entitats  sense ànim de lucre  que es  realitzen a
comarques  gironines  en  aquest  sentit  i  s’hi  duen  a  terme  accions  concretes
impulsades  des  del  programa  encarades  a  garantir  els  béns  bàsics  (alimentació,
habitatge,  higiene,  subministraments…);  i  que  s’han  finançat  algunes  propostes
d’entitats de repartiment de productes valorant l’interès públic d’aquestes propostes,
DIPSALUT esdevé  una  eina  clau  en  l’atenció  a  la  pobresa  menstrual  a  la  nostra
demarcació.
En la situació de crisi actual, urgeix una orientació de les polítiques públiques que actuï
amb mesures d’equitat com aquesta, que reconeix el cost afegit durant molts anys pel
fet de ser persones que menstruen. 

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

PRIMER.  Desenvolupar,  en  el  marc  del  programa  «Benestar  i  comunitat»,  una
campanya amb els ajuntaments de les comarques gironines dirigida a les ciutadanes
sobre els mètodes alternatius d’higiene femenina.
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SEGON.  Constituir,  abans  d’acabar  l’any  2022,  un  fons  de  productes  d’higiene
femenina  amb  l’objectiu  d’oferir-los  a  les  ciutadanes  via  els  ajuntaments  de  les
comarques gironines, a fi d’incidir en la pobresa menstrual.

TERCER. Demanar al govern de l’estat espanyol que presenti un projecte de llei al
Congrés dels Diputats per modificar la legislació vigent referent a l’IVA amb l’objectiu
d’aplicar el tipus superreduït del 4% als productes productes d’higiene femenina.”

El senyor President, manifesta: Gràcies, senyor secretari. Senyora Guillaumes.
La  portaveu  del  grup  de  la  CUP,  senyora  Marta  Guillaumes,  respon: Gràcies,
president. Bé, com saben i com ja han pogut observar en un punt anterior, tenim per
costum posar bastant en context, o ho intentem, posar en context el que portem a ple.
En aquest cas, ens sembla important remarcar que es tracta d’una moció que té a
veure amb el paper de les administracions públiques. Fixin-se que sempre insistim en
el paper de l’administració pública respecte a determinats temes i, en aquest cas, a
l’hora d’incidir a través de les polítiques públiques, a eliminar les desigualtats. També
originades,  en  aquest  cas,  que  és  el  que  centra  aquesta  moció,  les  desigualtats
originades per  qüestions  de gènere.  I  eliminar  desigualtats  es  pot  fer  de diferents
maneres. La proposta que com a CUP hem presentat en aquest plenari n’és una, n’hi
poden haver  d’altres,  evidentment,  i  és una proposta que té a veure amb un dels
principis de la justícia social,  que és aquest concepte de l’equitat. Per això posa el
tema  de  l’equitat  menstrual,  que  és  l’aplicació  del  concepte  d’igualtat  en  casos
específics i  incidint a favor de persones que pateixen desavantatge a fi de corregir
aquestes situacions injustes. Ens agradaria aclarir que el Govern en l’àmbit nacional,
que també està conformat amb la coalició Esquerra i Junts, ha defensat públicament
que el Govern, això es va defensar just ahir es complia un any, justament ahir 14 de
febrer. I recordem que en el primer moment, quan es va fer públic el nou govern, ens
ho vam apuntar perquè ens va semblar molt interessant. Es va dir que des del Govern
es treballarien quatre grans valors transversals  comuns en totes les actuacions:  la
lluita contra les desigualtats, la perspectiva de gènere, els aspectes ambientals i la
visió territorial. Això s’ha traduït en un pla de govern de la 14a legislatura que, segons
s’ha publicat, té com a objectiu justament impulsar les transformacions democràtica,
social,  verda i  feminista,  i  això de fet  a la  web ho posa.  S’especifiquen clarament
aquests quatre pilars d’aquest  pla de govern.  I  just  en aquesta línia s’emmarca la
creació de la nova Conselleria d’Igualtat i Feminismes, que està promovent mesures
valentes  com  les  que  recollim  en  la  part  dispositiva.  Ara,  aterrant  a  comarques
gironines, a la Diputació, a través de Dipsalut es compta amb el programa «Benestar i
Comunitat», que justament té com a objectiu principal millorar les condicions de vida
de  les  persones  incidint  en  tots  els  eixos  de  desigualtats.  I,  de  fet,  la  diputada
constantment  quan ha hagut  de defensar  algun punt  ha explicat  que justament  la
vocació de Dipsalut és incidir en aquests eixos de desigualtats, i partint d’una visió que
té en compte els determinants socials de la salut prioritzant,  per tant, les persones
atravessades per desigualtats d’origen, econòmic, de gènere, edat, origen, etcètera.
En el cas d’aquesta moció, és una de les desigualtats, que és la relacionada amb el
gènere. Posem un termini en la moció. El secretari ha llegit una mica els punts d’acord
i posem un termini que, sent conscients que la resposta que se’n pot donar és que el
programa «Benestar i  Comunitat»,  que és l’única on veiem que es podria incloure
aquesta proposta, ja s’ha tancat, aquest programa. Però el que proposem en aquesta
moció  és  una  qüestió  més  propositiva,  de  compromís  polític  i  que  es  comenci  a
treballar, és una cosa de compromís. Els compromisos es poden traduir després de
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diferents maneres. I el que demanem és que es comenci a treballar en aquesta qüestió
per  avançar  tant  com  es  pugui  en  l’equitat  menstrual.  Ens  oferim  a  treballar
conjuntament per treballar en la implementació d’aquesta mesura i, de fet, considerem,
a la part expositiva de la moció ja ho hem fet explícit, que Dipsalut en aquest sentit
esdevé una eina clau en l’atenció a la pobresa menstrual a la nostra demarcació. Però
alerta, i  ja anticipo pels possibles arguments que ens puguin dir  des de l’equip de
govern, Dipsalut actualment, fa relativament poc, va fer una aportació de 20.000 €.
Una subvenció nominativa, per tant, no és un tema estructural de Dipsalut, sinó que
una ONG fa una petició, fa un projecte per al Banc dels Aliments i llavors la Diputació
decideix que se li dona una subvenció nominativa. Això no és una política estructural
del Dipsalut, és una ajuda que es fa a una qüestió determinada d’una ONG que ha
proposat lluitar per l’equitat menstrual, però amb dones en situació de vulnerabilitat.
Alerta, nosaltres el que estem demanant és una qüestió d’universalitzar, una qüestió
de dret: generalitzat drets, que és el que creiem que l’administració pública hauria de
fer. No fer caritat, sinó fer polítiques transversals que afavoreixin i que procurin pels
drets de totes, en aquest cas, de les dones. Ressalto aquesta idea de no fer caritat, no
donar... sinó que s’incorpori com a política transversal a dintre de Dipsalut i que, per
tant, es puguin garantir els drets de totes. En tot cas, el secretari ha llegit els punts
d’acord. Insistir en això, que és important que tinguem en compte aquests aspectes i
també ens agradaria que, sobretot, abans que l’equip de govern es posicioni sobre
aquesta moció, els hem de dir que ens agradaria sentir la veu d’algunes diputades
amb relació... diputades de la Diputació de l’equip de govern, en relació a aquesta
moció, quin és el seu posicionament com a dones, perquè això és una qüestió que els
afecta com a dones i ens agradaria, d’alguna manera, si més no, sentir l’opinió perquè
ens sembla interessant, just en aquesta moció, que sigui el posicionament que sigui,
alguna diputada dona pugui donar l’opinió sobre aquesta qüestió. Gràcies.
El senyor President, respon: Moltes gràcies. Si ha de ser una diputada dona o home,
en tot cas nosaltres tenim un portaveu, que serà qui contestarà en representació dels
homes i de les dones que conformem aquest govern. Senyora Saladich.
La portaveu del  grup Independents de la  Selva,  senyora Gisela Saladich,  intervé i
manifesta; Gràcies, president. Bon dia a tothom. Nosaltres ens hem mirat la moció des
de ja fa tres o quatre dies, que ho estàvem treballant. D'ençà que la tenim ens l’hem
llegida i l'hem comentat, i és una moció que creiem que podem donar-li suport amb
tota tranquil·litat. Sí que vam escoltar, a la Junta de portaveus, que evidentment ja són
temes que es treballen des de la mateixa Diputació i que, per tant, per nosaltres és
una mica reforçar les línies de treball de la Diputació, i dels tres punts, el tercer el
considerem un punt important, que és poder aplicar aquest tipus superreduït de l’IVA
en  els  productes  d’higiene  femenina  i,  per  tant,  nosaltres  donarem  el  nostre  vot
afirmatiu a la moció. Moltes gràcies 
El senyor President, diu: Gràcies, senyora Saladich. Senyor Casellas. 
El  president  del  grup  del  PSC,  senyor  Pere  Casellas,  manifesta:  Gràcies,  senyor
president. A nosaltres ens agradaria [...] oposició, però ens agradaria saber, com que
al  final  hi  ha  un  posicionament  diferent,  sembla,  entre  govern  i  proposant,  ens
agradaria saber què i què no es fa al Dipsalut més enllà que un pugui formar part del
patronat. I [...] el nostre vot. 
El senyor President, respon: Moltes gràcies, senyor Casellas. Senyor Piñeira.
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, intervé i manifesta: Moltíssimes gràcies,
senyor president, i vostè diputada senyora Guillaumes. Començo com [...] el president.
No es pot fer tots els papers de l'altre, a la vida, vostè ja ens diu qui parla del Govern,
qui  parla dels  grups de l’oposició...  No,  entenc que això ja  ho decidirà el  Govern,
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perquè si un dia només parlem d’una qüestió que afecta l’altre gènere, jo li diré que
vostè no intervingui i qui intervindrà, en nom de la CUP? No, vostès s’organitzen com
consideren oportú i el Govern fa exactament el mateix. No fem res més que fer com
funcionen tots els grups. El govern no li diu mai a ningú com s’ha d’articular i com s’ha
d’organitzar i el Govern actua com a govern perquè actua d’una manera col·legiada i,
per tant, les decisions les prenen entre tots, homes i dones, i tots ens responsabilitzem
de les decisions i dels posicionaments del Govern. Segona qüestió, i algunes les vaig
esmentar en la Junta de portaveus. S'ha fet servir una expressió que a mi no m’agrada
gaire: diu "Fem caritat". No, la Diputació de Girona no fa caritat, fa moltes altres coses:
fa polítiques públiques, fa acció social,  impulsa programes, concedeix subvencions,
etcètera,  però  no  fem  caritat.  La  caritat  és  per  altres  tipus  d’organitzacions  molt
respectables amb algunes de les quals nosaltres fins i tot hi col·laborem, però aquest
no és el rol d’una administració pública i això també li vull dir. Tercera qüestió. Vostè ho
sap perquè és membre del consell rector del Dipsalut i  així  també ho ha traslladat
algunes  vegades  la  il·lustre  diputada  la  senyora  Maria  Puig,  que  aquesta  és  una
qüestió que s’ha dit i es va dir en un consell rector, que s’hi estava treballant des de fa
temps, s'hi estava treballant amb els centres de distribució d’aliments, amb el Banc
Farmacèutic, que s’hi estava treballant, com deia, des del Dipsalut i que, per tant, tan
bon punt estigués a punt, ho explicaríem i ho comunicaríem. Llavors, ens sembla, i
perdoni,  un punt deslleial,  que cada vegada que diem que estem treballant en una
qüestió, després se’ns presenti una moció en el ple. I quan alguna vegada això hagi
pogut  succeir,  el  que els  hem demanat als  grups és:  disculpi,  vostè ja sap que la
corporació ho està fent, el que em sembla prudent és retirar la moció. Excepte en un
punt, que és el tercer, perquè al tercer vostè planteja un tema fiscal que en el fons ve a
dir, per sintetitzar, apliquem l’IVA superreduït a aquests productes i, per tant, el 4 %,
que és el tipus de l’IVA superreduït, demanem que es faci això. Aquesta sí que és una
posició que comparteix el Govern, que he vist que també compartia perquè hi ha incidit
la il·lustre diputada senyora Saladich. I aquest sí que el demanarem i, per tant, com el
Govern, el demanarem, però la resta de la moció, li ho reitero: s'hi està treballant des
de fa temps. No perquè fos una petició d’un altre grup, sinó que era una iniciativa que
va tenir la mateixa Diputació a través del Dipsalut i entenent que era una part que no
estava coberta a les dones usuàries d’aquests serveis i, per tant, era una iniciativa per
intentar minimitzar la pobresa femenina sobretot en condicions de vulnerabilitat i en els
col·lectius  de  vulnerabilitat,  i  evidentment,  sempre,  quan  s’impulsen  polítiques
públiques, a més també es fan programes pilot. Incideix en un altre punt, la moció, que
és en el programa «Benestar i Comunitat». No m’hi estendré massa, però evidentment
l’objectiu del programa «Benestar i Comunitat» és millorar les condicions de vida de
les persones, reduir les desigualtats... Les persones i els col·lectius més vulnerables o
en  risc  d’exclusió  social  són  la  raó  de  ser  d’aquest  programa,  però  el  programa
«Benestar i Comunitat» no és només una aportació de recursos, no és només això. És
una  metodologia  de  treball,  un  sistema de  coordinació,  un  mètode  de  treball  que
consisteix  en el  següent,  i  bàsicament és un model,  digui-li  el  nom que vulgui,  de
democràcia  participativa,  de  dinàmica  participativa  on  bona  part  de  la  presa  de
decisions es fa de manera coordinada i consensuada per part dels agents del territori,
és a dir, que a cadascuna de les comarques, que algunes parteixen amb particularitats
i singularitats diferents, les administracions públiques d’aquella comarca conjuntament
amb els agents del tercer sector i amb els agents socials rellevants i que desenvolupen
programes  en  aquest  sentit,  es  coordinen  entre  si  per  detectar  les  necessitats
d’aquella  comarca,  d’aquell  territori,  decidir  qui  fa  què,  etcètera,  entre altres coses
perquè nosaltres, que creiem, com a administració, amb el principi de subsidiarietat,
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aquest principi també ens l’autoapliquem, i partim de la base que si ens coordinen i
cooperem amb els agents del territori, els agents del territori ens ajuden millor a definir
quines són les necessitats d’aquest territori. Per tant, entenc que vostè, que sempre
són uns grans defensors de la democràcia participativa d’aquests models col·legials de
presa de decisions,  això  no  ens  ho  podran  criticar.  Però  és  que  el  que  ens  està
demanant aquesta moció és que trenquem aquest  model,  que entenem que és un
model innovador i que, a més, ha funcionat. I, per tant, en aquest sentit, vostè el que
demana és que ja els diguem a tothom a cada lloc com ha de funcionar el programa
«Benestar i Comunitat». I això trenca la filosofia del sistema perquè, reitero, la filosofia
del sistema no és només fer unes aportacions i destinar uns recursos significatius, sinó
que,  a  més  a  més,  és  un  model  participatiu.  Per  tant,  en  definitiva,  com ja  li  he
traslladat,  nosaltres  a  la  proposta  de  l’IVA superreduït  ens  hi  sumem  i,  per  tant,
vehicularem aquesta petició com a Diputació,  però la  resta no la podem compartir
perquè, reitero, hem aplicat sempre el mateix criteri. Quan un programa a la casa ja hi
està treballant en aquest sentit, doncs no té sentit que aprovem una moció en aquest
sentit perquè vostè ens deia: «l’objectiu de la moció és que es comenci a treballar en
aquesta qüestió». No, no. Ja s’hi està treballant, però no només s’hi està treballant,
sinó que vostè ho sap perquè és membre del Dipsalut.  Si no formés part  d’aquest
òrgan entendria que no ho sabés, però és que vostè ho sap. I, per tant, aplicant el
mateix criteri que hem aplicat en altres casos, com que això ja s’està fent, aquest punt
no el podem acceptar. Com que el programa «Benestar i Comunitat» vostè bàsicament
el que ens demana és que trenquem aquest model de democràcia participativa i la
dinàmica participativa,  tampoc no el  compartim.  I,  per  tant,  en  aquest  sentit,  no li
donarem suport i, per tant, com que això és el core de la moció, no hi estem d’acord. I
sí  que és veritat  que compartim, com han expressat  altres grups,  el  tema de l’IVA
superreduït i aquest, òbviament, el canalitzarem per fer arribar aquesta petició com a
Diputació. Moltíssimes gràcies, il·lustre diputada i senyor president.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Senyor Casellas, com ha dit que volia sentir el
Govern...
El president del grup del PSC, senyor Pere Casellas, respon: Sí, gràcies, president.
Molt  breument,  nosaltres  finalment,  escoltats  els  arguments,  hi  votarem  a  favor.
Explico,  senzillament:  tot  el  que  es  fa,  ben  fet  està.  El  programa  «Benestar  i
Comunitat» està bé, però des del nostre punt de vista, sí que compartim amb la CUP
algunes de les  qüestions.  I  no  m’estendré  en repetir  els  arguments  donats  per  la
il·lustre diputada, però sí el que té a veure amb equitat de gènere, amb universalitat...
Des del nostre punt de vista, hauríem de ser una mica més ambiciosos. Probablement
no, amb tota seguretat, a través del Dipsalut, però sí amb un programa específic que
anés, des del nostre punt de vista, més enllà de la pobresa energètica. Jo he volgut
escoltar-lo atentament precisament per si en la seva exposició feia algun tipus d’anunci
que pogués anar en aquest sentit. Sí que m’ha quedat clar quan ens parlava de la
democràcia participativa que la voluntat el model del Govern és el que és en aquest
moment, però en tot cas és el que ens hauria fet dubtar. Donarem suport a la moció de
la CUP. També hi afegirem un prec: aviam si entre tots podem donar-hi una volta per
fer un augment, com a mínim, dels recursos que hi van destinats. I, en tot cas, a veure
si en aquest model trobem alguna forma d’universalitzar-lo més en relació amb els
ajuntaments i consells comarcals i no tant vehiculat a través dels CDA o de l’ONG que
hagi pogut ser responsable d’això. Gràcies.
El  senyor  President,  manifesta:  Vostè  ha  dit  pobresa  energètica  i...  entenem  que
queda clar, no? Gràcies. Senyora Guillaumes.
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La portaveu del grup de la CUP, senyora Guillaumes, intervé i diu: Gràcies, president. I
per tancar la moció, gràcies a Independents de la Selva i el Partit dels Socialistes per
donar-hi suport. I [...] disculpeu. Per tancar, tres elements que m’agradaria destacar: el
diputat portaveu comentava que s’hi està treballant. Bé, en tot cas, jo soc membre del
Consell Rector i el que sabem a dia d’avui és que hi ha una subvenció definitiva de
20.000  €  per  al  Banc  Farmacèutic  per  implementar  l’equitat  menstrual  només  en
persones  que  tenen  situació  de  vulnerabilitat  i  que  són  usuàries  del  Banc  dels
Aliments. Això és la informació. En tot cas, agrairia que la diputada responsable de
Dipsalut que si hi ha alguna cosa més, que potser ens ho fes arribar. Segon punt:
home,  dir  que  la  moció  per  garantir  l’equitat  menstrual  trenca  amb  el  model  de
dinàmica participativa... això és barrejar pomes amb peres. No hem demanat això. Una
moció és trencar la dinàmica participativa? Això no ens sembla... És a dir, senzillament
una moció és posar sobre la  taula alguna qüestió.  No és trencar la  dinàmica d’un
model  participatiu.  Em sembla  perfecte  la  dinàmica i  les  metodologies  que utilitza
Dipsalut.  I  tercera,  i  ja acabem, com a CUP m’agradaria que constés en acta que
frisem, frisem per saber quina serà la postura de la flamant Conselleria d’Igualtat i
Feminismes quan els arriba que una moció que procura per l’equitat menstrual ha sigut
tombada per un govern format per Esquerra Republicana i Junts. Frisem. Gràcies.
El senyor President pren la parula i respon: Bé, no cal frisar. A la consellera, el Govern
si li cal i ens demana alguna explicació, li donarem perfectament perquè no és una
cosa que deixem de fer, sinó que és una cosa que estem programant com fer-la i fer-
la. Per tant, jo el que voldria que quedés clar és que ningú es pensi que... escolti,
aquests ara diuen que no en una cosa que... No, diem que no a una moció perquè es
faci precisament, perquè es faci. Senyor Piñeira i senyora Maria Puig, i tanquem aquí.
El  portaveu  del  Govern,  senyor  Albert  Piñeira,  diu: De  manera  molt  breu,  senyor
president. No és barrejar pomes amb peres, il·lustre diputada. El programa «Benestar i
Comunitat» bàsicament són taules autogestionades. Per tant, el model que ha aplicat
sempre la corporació és que des dels territoris siguin els que ens diguin què s’ha de fer
i no que nosaltres li diem als territoris què han de fer. Per això jo li deia que el que
vostè ens proposa és que canviem completament el model: que sigui la Diputació una
mica...  jo l’entenc, la seva filosofia i  no s’enfadi perquè vostè parteix una mica del
principi d’allò que se’n deia el despotisme il·lustrat. Ens considerem imbuïts de la raó
absoluta i, com que ens considerem imbuïts de la raó absoluta, els anirem a dir a la
pobra gent del territori, que viuen allà al món rural i que pràcticament no saben què
han de fer, com han de funcionar. Però resulta que en aquests llocs, en el món rural, jo
en vinc, per exemple, també hi ha vida intel·ligent. I, per tant, i a més a més, coneixen
la realitat del territori ,i a més, hi ha administracions públiques en tercer sector que hi
col·laboren. I vam arribar a implementar aquest model perquè enteníem que aquest
principi  de  subsidiarietat  que  li  deia,  aquest  model  participatiu,  aquesta  dinàmica
participativa, aquestes taules autogestionades, ens servien, i  perdoni,  però pensem
des del Govern humilment que el programa «Benestar i  Comunitat» ha donat bons
resultats. I com que ha donat bons resultats, i el territori així ens ho transmet, i aquí
ens ho transmeten ajuntaments i  consells  i  serveis  socials  i  entitats i  institucions i
entitats del tercer sector de tots tipus i colors, per això volem mantenir aquest model, I
per això no el volem trencar. No considerem per res que sigui barrejar pomes amb
peres. I per a la resta de la part que demanava, entenc que completarà la informació la
il·lustre diputada senyora Maria Puig. Moltíssimes gràcies. 
El senyor President, diu: Senyora Puig.
La vicepresidenta tercera, senyora Maria Puig, intervé i manifesta: Bon dia. Jo només
per complementar. En tot cas, agrair al portaveu i al president la defensa que han fet
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del posicionament del Govern. Vostè sap que podem treballar coses junts, però no
així. Jo vaig explicar que estàvem treballant, que era un tema que feia temps al qual hi
anava al  darrere,  i  els  vaig dir  que hi  treballaríem i  ho posava en comú. Si  vostè
hagués vingut a treballar o a preguntar, segurament haurien pogut aprofundir una mica
més, però no ha sigut així. Ha sigut a través d’una moció. Si volen parlar del «Benestar
i Comunitat» i del canvi de model també en podem parlar, però aquí estem demanant
condicionar unes taules que són absolutament autònomes en el qual la participació de
Dipsalut mai és concreta, sinó que és de dinamitzador d’acompanyament i  sempre
respectant l’autonomia. Segurament hem posat un tema sobre la taula que hi ha molt
camí per recórrer, però comencem. Aquesta ha sigut la nostra aposta. Vam fer una
visita amb la diputada Brunsó. Arran d’aquella visita va sorgir aquesta proposta, la vam
encomanar  a  treballar  amb  l’equip  de  Dipsalut.  Ens  va  semblar  que  el  Banc
Farmacèutic era un bon aliat per treballar una qüestió com aquesta i vam començar a
caminar. Aquell decret al qual es refereix és una compra inicial. Evidentment aquest
material s’ha de fer arribar. No ens quedarem aquí, potser no. Vostè parla d’estabilitat.
Evidentment primer hem de provar, hem de fer un pilot, hem de veure com funciona,
veure quin resultat obté, treballar conjuntament també la comunicació i la informació
d’aquest material per l’ús de diferents sistemes, com vostè també apunta a la moció.
Tot això també s’haurà de treballar i, vistos els resultats, potser l’haurem de treballar
de manera estable, evidentment. En tot cas, és un pilot amb vocació de caminar cap a
la  seva  estabilitat  i  de  seguir  treballant.  Mirin,  reitero  a  disposició  absoluta  a  les
comissions informatives, al Consell Rector o trobades temàtiques o reunions de treball,
participació activa. Saben que és la meva voluntat sempre. De fet, tenim moltíssimes
converses  en  el  si  d’aquests  òrgans.  I  si  no  són  suficients,  torno  a  posar-me  a
disposició, veient una mica també aquesta votació unànime. Seguim treballant això,
aquest tema que ja coneixíeu els que formeu part d’aquest Consell Rector i, escoltin,
entre tots  podem estirar  el  fil,  però,  en tot  cas,  sí,  els  faig aquesta crida,  aquesta
participació activa en els òrgans dels quals disposem.
El  senyor  President,  manifesta: Moltes  gràcies.  Són  dos  i  dos  torns,  senyora
Guillaumes. Els hem acabat, la veritat. No, no, el reglament és així, però si vol fer una
intervenció breu, faci-la.
La senyora Guillaumes, manifesta: Gràcies, president. Només un apunt: agraeixo la
predisposició  de  la  diputada,  però  només  una  cosa.  Sí,  nosaltres  estem
predisposadíssimes a treballar, però també cal dir, que consti en acta, que hem rebut
una trucada una hora abans del ple per saber quin era el posicionament en relació
amb aquesta moció. Per tant, sí, potser la setmana passada quan vam presentar la
moció, i com diu la diputada, potser si haguéssim rebut una trucada, hauríem pogut
treballar una mica més aquesta qüestió. Només era això. Gràcies.
El senyor President, pren la paraula i respon: No es tracta d’això, eh. El treball de la
moció  no  és  que  sigui  una  hora  abans  del  ple  o  no,  el  treball  és  que  tenim els
organismes, com és aquest cas de Dipsalut, que quan es diu que seguirà fent una
feina i  que seguirà  fent  un  treball  i  que  seguirà  estudiant  això  no  hem d’aprofitar
després per fer una moció perquè si no després no tindria sentit que al Dipsalut féssim
segons què. El que sí que és que quan la presidenta delegada de Dipsalut diu, escolti,
això és el que farem, doncs ens hi posem tots amb la comissió que calgui i no cal que
fem cap moció. Senzillament perquè ja hi ha una voluntat per part de tots de treballar
en aquest tema, que és aquí on hem d’anar i és el reclam que els feia la senyora Puig i
el  portaveu  senyor  Piñeira,  i  que  ara  els  acabo  fent  jo,  com  a  president  de  la
corporació.  D’acord.  Moltes  gràcies.  Entenc  que  vots  a  favor,  perquè  així  no  ens
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equivoquem, vots a favor entenc que són 7 i d’abstencions no n’hi ha cap. I vots en
contra, la resta de la corporació. Per tant, són 20.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta no aprovada amb el següent
resultat: 7 vots a favor dels Grups Polítics Grup Socialista de la Diputació de Girona,
Grup Candidatura  Unitat  Popular,  Grup Independents  de  la  Selva i  Grup  Tots  per
l'Empordà, 20 vots en contra dels Grups Polítics Grup de Junts per Catalunya i Grup
d'Esquerra Republicana de Catalunya. No s'han produït abstencions

25. Mocions d'urgència

No n’hi ha.

26. Precs i preguntes

El senyor President, diu: Hi ha algun prec o alguna pregunta per part d’algun diputat o
diputada? Sí, senyor Fernández.
El portaveu del grup del PSC, senyor Juli Fernández, manifesta: Gràcies, president. La
pregunta meva, avui ha sortit  la notícia, és amb relació al tema del Pla director de
l’ampliació  de  l’aeroport  de  Girona.  Em sembla  que  el  president  ha  convocat  una
reunió amb alguns alcaldes per al  17,  em sembla.  Jo voldria  si  vostè ens pogués
explicar  més  o  menys  si...  sé  que  hi  ha  un  pla  director  d’Aena  que  vol  ampliar
l’aeroport. Com està en aquests moments, si hi ha alguna novetat en relació amb la
proposta o realment hi ha una contestació d’una part del territori que s’hi oposa, tenint
en compte que per al nostre grup a l’aeroport de Girona és un element estratègic, no
tant a nivell econòmic, que ho és, però també sobretot a nivell de desenvolupament de
totes les comarques gironines. Per tant, tot el que pugui ser millorar-lo, que sigui més
eficaç i eficient i que ens incorpori aquest valor afegit que necessita, ja dic, no només
l’economia, que també, sinó també tot el que fa referència a les relacions socials, tots
ho considerem important, però voldria saber si alguna variació o alguna novetat.
El senyor President, respon: Moltes gràcies, senyor Fernández. No, és a dir, hi ha un
pla director de l’aeroport, que s’ha d’anar complint en funció de la programació que fa
Aena,  que  en  tot  cas,  és  un  pla  d’inversió  en  els  diferents  aeroports  de  l’Estat
espanyol. I aquí, mentre sigui gestionat per Aena, ens haurem de cenyir a aquest pla
director, que si no m’equivoco, senyor Dulsat, són per cada sis anys, em sembla. Té
sis anys de vigència aquest pla director. Llavors, la reunió que hi ha convocada no té
més conseqüència de fer una taula estratègica de l’aeroport. És a dir, teníem l’AGI,
que és un instrument que ens ha servit en un moment determinat, a partir d’un altre
moment haurem de fer una taula estratègica de l’aeroport en la qual, evidentment, no
podem ser-hi  tots,  però sí  que hem de poder-hi  ser,  per  exemple,  la  Diputació de
Girona o el Govern de la Generalitat a les Cambres de Comerç i diferents ajuntaments
en representació de tots els ajuntaments en el tema. I que per acabar aquesta taula
estratègica, s’hauran de fer aportacions en el sentit també una mica vinculats a la taxa
turística. I aquesta taula estratègica haurà de definir quina és l’estratègia no de les
inversions,  sinó  l’estratègia  del  desenvolupament  de  l’aeroport  econòmic,  social,
etcètera, que hi ha d’haver i que estem absolutament d’acord en aquest tema. I, de fet,
de cara al futur, és a dir, quin desenvolupament tindrà, com creixerà, quin tipus de
companyies,  etcètera,  quin  tipus  de  promoció  haurà  de  tenir,  que  bàsicament  és
aquest tema, el tema promocional. Primer, constituïm, l’AGI ha tingut un bon recorregut
pel que ha tingut el recorregut. Ara, seguint aquest model, també per altres contrades
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del nostre país, que també han muntat una taula estratègica amb diferents agents a fi i
efecte de poder avançar en això que vostè deia del creixement no físic, sinó orgànic
del mateix aeroport, d’acord? Moltes gràcies. No sé si m’he deixat res. Doncs... Ah, el
Víctor Puga, perdó, que no el veia.
El portaveu adjunt del grup del PSC, senyor Víctor Puga, intervé i diu: Sí,  gràcies,
president. Una pregunta. Volia fer una pregunta al diputat de Medi Ambient en relació
amb l’estat de tramitació de la candidatura de la Costa Brava per ser reconeguda com
a  Reserva  de  la  Biosfera  promoguda  per  la  mateixa  Diputació  i  liderada  per  la
Diputació i també per l’UdG. El senyor Lluís, el diputat, a veure si ens pot informar,
sabem que els treballs es van iniciar a finals del 2018.  S’han fet molts treballs de
diagnosi  i  s’ha treballat  en el  model  de governança,  en la  zonificació,  hi  ha hagut
participació ciutadana, diferents convocatòries amb participació de la societat civil i de
diferents institucions. I fins i tot sabem que s’ha presentat ja una primera proposta de
candidatura que ha estat avaluada pel Ministeri de Medi Ambient amb una resolució
desfavorable. Tenint en compte la importància que pot tenir per al territori a nivell del
que  representa  pel  prestigi  de  la  demarcació  i  de  la  Costa  Brava,  aquest
reconeixement, i tenint en compte també que el que pot fer un efecte palanca per al
compliment dels ODS, dels objectius de desenvolupament sostenible, ens agradaria
que ens expliqués amb quin criteri  s’està treballant  actualment i  sobretot amb quin
calendari. Gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Puga. Senyor Amat.
El diputat de Medi Ambient, senyor Lluís Amat, respon: Molt bé. Com diu vostè molt bé,
se’ns va tombar el que es va presentar el 2018 sobretot pels problemes de zonificació,
que ara hi  estem treballant.  És a dir,  abans de Nadal  ens vam reunir  amb l’UdG,
precisament, amb en Josep Vila, que és el que va fer el seguiment, i ara ens hem
emplaçat d’aquí a poc a tornar a revisar tot el que estem començant a perfilar per
poder tornar a presentar la candidatura corregint allò que ens van tombar, diguéssim.
És a dir, concretant allò que podem millorar perquè realment, com diu vostè, seria molt
important per a la zona i per a la demarcació que ens concedissin aquest títol, aquesta
zona i, per tant, ja li  dic: ara ens hem de tornar a veure amb l’UdG per acabar de
perfilar tot això. Els tècnics ja estan treballant per veure com podem millorar el tema de
zonificació.
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies. Doncs aixequem la sessió plenària i
ens emplacem al plenari del mes de març, d’acord? Moltes gràcies.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 13:40 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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	La despesa en productes d’higiene íntima (els tampons i les compreses són els més utilitzats) a l’estat espanyol oscil·la entre els 13€ i els 59€ l’any per persona, segons recull l’Organització de Consumidors i usuaris (OCU). I aquesta xifra augmenta en aquelles cases amb més d’una persona que menstrua. També cal tenir en compte que actualment a aquests productes s’hi segueix aplicant un IVA del 10% Com recull la investigació Equitat i Salut Menstrual, duta a terme per l’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol), a Espanya, de les 1.892 persones enquestades, el 19,2% ha tingut dificultats per comprar productes menstruals. A més, el 37,1% s’ha vist en l’obligació d’adquirir opcions més assequibles. Les xifres, segons apunta l’estudi, indiquen que la pobresa menstrual afecta a dues de cada deu persones menstruants al territori espanyol. I en la situació de crisi social i econòmica en la que estem immersos derivada de la crisi sanitària de la Covid-19, aquesta situació es veurà previsiblement agreujada.
	En la situació de crisi actual, urgeix una orientació de les polítiques públiques que actuï amb mesures d’equitat com aquesta, que reconeix el cost afegit durant molts anys pel fet de ser persones que menstruen.
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