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Sessió: Ordinària
Data: 17 de maig de 2022
Hora: 12:00
Lloc: Saló de sessions
Document: Acta

Expedient: 2022/6403

Hi assisteixen:
President Miquel Noguer i Planas
Vicepresidents Pau Presas i Bertran

Albert Piñeira i Brosel
Vicepresidenta 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

Excusa l’assistència: Maria Puig i Ferrer

ORDRE DEL DIA

Punt d'ordre del dia Expedient

1 Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la
sessió ordinària del dia 19 d'abril de 2022

2022/A10101/6403

2 Decrets corresponents al mes d'abril de 2022 2022/A10101/6403
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3 Ratificació de les resolucions que ho requereixin

4 Informació de la Presidència

5 Declaració Institucional de suport a la pagesia, i a les 
zones afectades per les gelades de l'abril del 2022

2022/A10101/6403

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES

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

6 Donar compte, de conformitat amb la Llei 15/2010 de 5 de
juliol, de l’informe trimestral sobre el compliment dels 
terminis legals de pagament de la Diputació de Girona, 
Dipsalut, Conservatori de Música I. Albèniz, Consorci de 
les Vies Verdes, Consorci de les Gavarres i Consorci 
d’Aigües Costa Brava Girona,  corresponent al primer 
trimestre de 2022 – Tresoreria 

2022/F030100/6268

7 Donar compte, de conformitat amb la Llei 15/2010 de 5 de
juliol, de l’informe trimestral sobre el compliment dels 
terminis legals de pagament l’Organisme Autònom Xarxa 
Local de Municipis de la Diputació de Girona, 
corresponent al primer trimestre de 2022 – Tresoreria

2022/F030100/6270

8 Aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit 
CVV 3SC 1/2022 del pressupost del Consorci de les Vies 
Verdes de Girona de l’exercici 2022 – Intervenció – 
Comptabilitat i Pressupostos

2022/F010402/6331

9 Aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit XA 
3SC 1/2022 del pressupost de l’organisme autònom Xarxa
Local de Municipis Gironins (XALOC) de l’exercici 2022 – 
Intervenció – Comptabilitat i Pressupostos

2022/F010402/6295

10 Aprovació inicial de l’expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 4/2022 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l’exercici 2022 – Intervenció – Comptabilitat i 
Pressupostos

2022/F010401/4790

11 Aprovació inicial de l’expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 5/2022 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l’exercici 2022 – Intervenció – Comptabilitat i 
Pressupostos

2022/F010401/6294

12 Aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit DG
3SC 3/2022 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l’exercici 2022 – Intervenció – Comptabilitat i 
Pressupostos 

2022/F010402/4791

13 Aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit DG
3SC 4/2022 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l’exercici 2022 – Intervenció – Comptabilitat i 
Pressupostos

2022/F010402/6425

14 Aprovació inicial de l’expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 6/2022 del pressupost de la Diputació de Girona de 

2022/F010401/6424
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l’exercici 2022 – Intervenció – Comptabilitat i 
Pressupostos

15 Rectificació de l’inventari general de la Diputació a 
31/12/2021 – Patrimoni i Expropiacions

2022/J010200/2

16 Aprovació de la massa salarial del personal laboral de la 
Diputació de Girona i de les seves entitats dependents pel
2022 – Organització i RRHH Corporatiu

2022/G010101/5192

17 Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions
per a la consolidació de personal tècnic en l’àmbit de la 
promoció i el desenvolupament econòmic local de les 
entitats adherides a la XSLPE – Promoció i 
Desenvolupament Econòmic Local

2022/X020100/5493

18 Aprovació de la modificació de la plantilla i la relació de 
llocs de treball de Dipsalut per al 2022 – Dipsalut

2022/A050100/6439

19 Acceptació de la delegació acordada per diversos 
ajuntaments de determinats 3ngresos de dret públic a 
favor de la Diputació de Girona – Xaloc

2022/A030100/237

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ

20 Aprovació inicial de les bases reguladores dels premis als 
esportistes gironins d'esports individuals que participen en
competicions federades - Servei d'Esports

2022/X020201/6321

COMISSIÓ D’ACCIÓ SOCIAL

21 Autorització i disposició de la despesa dels sobrecostos 
ocasionats per la COVID-19 en la gestió del Centre de dia
Les Bernardes (juliol-desembre 2021) - Gabinet de 
Presidència

2021/D060103/9585

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

22 Aprovació de la modificació de l'Addenda del Projecte 
Bicitranscat - Medi Ambient

2018/X020100/6384

JUNTA DE PORTAVEUS

23 Moció que presenta el grup de la CUP per tal d'incorporar 
el crim d'ecocidi en el Tribunal Penal Internacional

2022/A040100/6567

24 Moció que presenta el grup del PSC sobre l'impuls i 
millora del sistema de Formació Professional

2022/A040100/6568

25 Moció dels grups JxCat i ERC en suport al dret 
d'autodeterminació del poble sahrauí

2022/A040100/6620

26 Mocions d'urgència

27 Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

El senyor President, pren la paraula i manifesta que anem a començar aquesta sessió
plenària  ordinària  del  dia  d'avui,  que  correspon  al  mes  de  maig,  excusant  la
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vicepresidenta  senyora  Maria  Puig  que  per  motius  personals  avui  no  ens  pot
acompanyar. Començaríem pel primer punt, que és la lectura i l'aprovació, si s'escau,
de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del passat 19 d'abril. Abans, per això,
saludar  a  la  que  va  ser  diputada  i  és  diputada  del  Parlament,  la  senyora  Sílvia
Paneque, que també ens acompanya en aquesta sessió. 

1. Lectura  i  aprovació,  si  escau,  de  l'esborrany  de  l'acta  de  la  sessió
ordinària del dia 19 d'abril de 2022

S’APROVA per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària anterior, que va
tenir lloc el dia 19 d’abril  de 2022, prèviament tramesa als senyors diputats i  a les
senyores diputades.

2. Decrets corresponents al mes d'abril de 2022

S’informa dels decrets corresponents al mes d’abril de 2022, numerats del núm. 1134
al núm. 1548.

3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin

No n’hi ha.

4. Informació de la Presidència

Assistència a actes representatius: 
- A Girona, inauguració de l’exposició “Pablito, una visió propera”.
- A Girona,  a  l’acte  de  reconeixement  a  les  empreses  –  L’Empresa  puja  a

l’escenari.
- A Platja d’Aro, a l’acte de lliurament dels V Premis T de Turisme, Territori  i

Transversalitat, del Memorial de la Fundació Jordi Comas.
- A Campllong, a l’acte d’inauguració de la 38a Fira Comarcal de Primavera.
- A Palafrugell, a la 19ena edició de Lectura continuada del dia de Sant Jordi.
- A Caldes de Malavella, a l’acte de lliurament de premis del Torneig Catalunya

Championship.
- A Girona, a l’acte de presentació del partit Catalunya-Jamaica.
- A Girona, a l’acte de commemoració del Dia d’Europa.
- A  Lloret  de  Mar,  a  l’acte  de  presentació  de  les  obres  per  millorar  el

funcionament de la potabilitzadora de Lloret de Mar.
- A Peralada, a l’acte d’inauguració del Nou Celler de Peralada.
- A La Bisbal, a la Final Individual del VI Torneig Internacional de Tennis Femení. 
- A Porqueres, al pregó de la Festa Major 2022.

Visites: 
- Amb els alcaldes i alcaldesses de: Sant Llorenç de la Muga, Viladasens, Pont

de Molins, Vilafant, Albanyà, Lladó, Navata, Espolla, Sant Hilari Sacalm, Santa
Coloma de Farners i Pineda.

- Entitats i particulars:  18. 
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Reunions de treball: 
- Reunió amb el President de la Generalitat de Catalunya i els Presidents de les

Diputacions catalanes, a Barcelona.
- Reunió d’alcaldes per a la presentació de l’Estudi sobre la Distribució Urbana

de Mercaderies a les comarques de Girona.
- Reunió sobre pobresa energètica, amb la consellera de Drets Socials.
- Reunió sobre la creació de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària, amb

el conseller de Salut. 
- Juntes de Govern.
- Junta de Portaveus. 
- Reunió amb els presidents de les Diputacions catalanes i els Caps de gabinet,

a la seu de la Diputació de Girona.
- V  Conferència  de  Presidencias  de  Diputaciones  Provinciales,  Cabildos  y

Consejos Insulares, a València.
- Rodes de Premsa: de Presentació de l’Estudi sobre la Distribució Urbana de

Mercaderies a les comarques de Girona, de presentació del Festival Vallviva
2022, de presentación del Consejo Internacional de Basque Culinary Center.

5. Declaració Institucional de suport a la pagesia, i a les zones afectades per
les gelades de l'abril del 2022

El senyor President manifesta que passaríem, doncs, a la declaració institucional de
suport a la pagesia i  a les zones afectades per les gelades de l'abril  d'aquest any,
declaració institucional que entenc que ha estat consensuada amb tots els grups.
El senyor President llegeix la Declaració Institucional, del següent contingut literal:

“DECLARACIÓ  INSTITUCIONAL  DE  SUPORT  A LA PAGESIA,  I  A  LES  ZONES
AFECTADES PER LES GELADES DE L’ABRIL DEL 2022

Els primers dies d’abril del 2022, diverses zones de Catalunya van viure un dels pitjors
episodis de gelades dels darrers anys; a la majoria de municipis de la plana de Lleida
la temperatura va baixar per sota dels 0ºC, arribant en alguns casos a -4 i -6ºC la nit
del  dissabte,  amb  importants  efectes  negatius  sobre  els  cultius  de  fruita  dolça  i
ametller. L’afectació es localitza principalment a les comarques del Segrià, la Noguera,
el  Pla  d’Urgell,  les Garrigues i  l’Urgell,  però també al  nord de la  Ribera  d’Ebre,  a
poblacions com la Torre de l’Espanyol, Flix i Ascó. 

En les  zones on la  baixada de temperatura  ha estat  fins a -2º  C ha implicat  una
afectació  en  diferent  intensitat  en  els  cultius  de  fruita  dolça  depenent  de  l’estat
fenològic, les espècies o sistemes antigelada que tinguin. En canvi on la baixada ha
estat de -4ºC o fins a -6ºC, les pèrdues de collita es preveuen elevades, poden arribar
de fins al 80-100% en tots els cultius de fruita de pinyol, ametller i perera.

Els danys en aquestes zones comportarà una davallada molt important a la propera
collita,  en  força  casos  aquesta  podria  ser  nul·la  o  gairebé  nul·la,  afegint-se  a  les
conseqüències que el sector agrari ve suportant de sequera, encariment dels costos
de producció  i  al  seu agreujament  a  causa de la  lamentable  invasió  de Rússia  a
Ucraïna i la seva cruenta guerra.
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Hem de ser capaços de treballar i trobar les solucions adequades pel sector. Que el
govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya  però  també  el  de  l’Estat  acordin  mesures
urgents per pal·liar els efectes socioeconòmics a les zones greument afectades que
han patit  danys pel temporal, de baixes temperatures i de fort vent; establint,  entre
d’altres,  un  conjunt  de  mesures  per  a  les  explotacions  agràries  afectades,  amb
l’objectiu  final  que  sector  agrari  i  l'administració  pública  s'emplacin  a  treballar
conjuntament per estructurar el sector a través d'un programa amb mesures que el
reforcin davant de possibles inclemències meteorològiques o de crisi de mercats, amb
l'objectiu d'assegurar la seva continuïtat i qualitat de producte, de producció i també de
beneficis pel productor.

Per tot això, el Ple de la Diputació vol fer arribar tot el suport a totes les persones
afectades i a les zones del país que han patit afectacions en els cultius provocades per
les gelades del mes d’abril i demanem:

1. Que es promulguin, en els àmbits de les seves competències, les mesures ad
hoc per la greu afectació de les gelades de principis d’abril d’enguany.

2. Que  s’ampliïn  les  operacions  financeres  vinculades  al  Contracte  Global
d’Explotació  en  dos  anys  de  carència,  ja  sigui  mitjançant  l’ICF  o  establint
convenis amb les entitats financeres

3. Que s’emprenguin actuacions amb l’objectiu que el sistema sigui més resilient
en els propers anys; millorant el sistema assegurances, invertint en sistemes
de  protecció  i  millorant  en  coneixement  per  fer  millors  tries  en  noves
plantacions. 

4. Que es revisin els diferents programes operatius per a millorar i perfeccionar
les tècniques per a la prevenció de glaçades. 

5. Alhora que és important que l’administració s’asseguri  que no disminueixen,
com a conseqüència de les glaçades, la disponibilitat dels fons cofinançats que
disposen les agrupacions de productors del sector de la  fruita.

6. Finalment,  fer  arribar  aquesta  declaració  a  la  consellera  d’Acció  Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural, al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, i a
Unió de Pagesos de Catalunya.”

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES

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

El  senyor  President  comenta  que,  un  cop  llegida  aquesta  declaració  institucional,
passaríem als punts procedents de les comissions informatives. Els punts 6è i 7è, que
són de donar compte dels informes trimestrals, els faríem de manera conjunta, donar
compte, i els faria la vicepresidenta senyora Maria Àngels Planas.
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6. Donar  compte,  de  conformitat  amb  la  Llei  15/2010  de  5  de  juliol,  de
l'informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals de pagament
de la Diputació de Girona, Dipsalut,  Conservatori  de Música I.  Albèniz,
Consorci  de  les  Vies  Verdes,  Consorci  de  les  Gavarres  i  Consorci
d'Aigües Costa Brava Girona, corresponent al primer trimestre de 2022 -
Tresoreria 

“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: 

“INFORME DE LA TRESORERIA GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
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. »
«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:

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

b) 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.

c) 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:
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«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 primer trimestre de 2022:

1. Pagaments realitzats en el trimestre
2. Interessos de demora pagats en el trimestre
3. 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

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

Diputació de Girona: 
DIPUTACIÓ DE GIRONA

Exercici: 2022 Trimestre: Primer

Pagaments realitzats en el Trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 46,85 811 1.326.469,16 122 622.834,91

     20- Arrendaments i Cànons 34,23 31 108.215,76 8 484,48
     21- Reparació, Manteniment i conservació 43,57 185 329.983,60 19 115.920,17

     22- Material, Subministrament i Uns altres 48,90 577 885.988,49 94 505.634,93

     23- Indemnització per raó del servei 32,93 9 585,49 0

     24- Despesa de Publicacions 43,14 9 1.695,82 1 795,33

     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 43,90 12 233.342,37 9 39.090,91

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 97,60 0 2 946,50

Pendents d'aplicar a Pressupost 0,00 0 0

TOTAL 46,51 823 1.559.811,53 133 662.872,32

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el Trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) (dies)

Dins període legal 
pagament

Fos període legal 
pagament

Nombre de 
pagaments

Importe total
Nombre de 
pagaments

Importe total

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Exercici: 2022 Trimestre: Primer

Interessos de demora pagat en el període

Despeses en Béns Corrents i Serveis 0 0,00
Inversions reals 0 0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0 0,00
Pagaments Realitzats Pendents d'Aplicar a Pressupost 0 0,00

TOTAL 0 0,00

Interessos de demora pagats en el trimestre

Interessos de demora 
pagat en el període

Nombre de 
pagaments

Importe total
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DIPUTACIÓ DE GIRONA

Exercici: 2022 Trimestre: Primer

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 41,82 260 849.485,63 122 355.258,40

     20- Arrendaments i Cànons 31,60 8 8.740,27 3 3.140,03
     21- Reparació, Manteniment i conservació 40,03 42 422.084,07 11 155.930,25

     22- Material, Subministrament i Uns altres 43,87 202 414.369,89 108 196.188,12

     23- Indemnització per raó del servei 8,00 2 132,34 0

     24- Despesa de Publicacions 19,90 6 4.159,06 0

     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 46,42 13 499.095,19 13 218.917,82

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 21,00 1 150,00 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 59,10 40 250.275,69 14 163.503,08

TOTAL 46,29 314 1.599.006,51 149 737.679,30

Factures o documents justificatius pendents de 
pagament al final del trimestre

Pendent de pagament al final del trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 

Dins període legal 
pagament

Fora del  període legal 
pagament

Nombre 
Operacions

Importe total
Nombre 

Operacions
Importe total

Organisme autònom de Salut Pública (DIPSALUT) :
DIPSALUT

Exercici: 2022 Trimestre: Primer

Pagaments realitzats en el Trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 63,01 80 309.557,80 6 117.899,22
     20- Arrendaments i Cànons 25,39 6 4.191,86 0
     21- Reparació, Manteniment i conservació 24,23 6 756,03 0
     22- Material, Subministrament i Uns altres 63,45 68 304.609,91 6 117.899,22
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 53,00 1 589,27 0

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 23,01 2 44.945,00 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 0,00 0 0

TOTAL 59,19 83 355.092,07 6 117.899,22

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el Trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 
(dies)

Dins període legal 
pagament

Fos període legal 
pagament

Nombre de 
pagaments

Importe total
Nombre de 
pagaments

Importe total

DIPSALUT

Exercici: 2022 Trimestre: Primer

Interessos de demora pagat en el període

Despeses en Béns Corrents i Serveis 0 0,00
Inversions reals 0 0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0 0,00
Pagaments Realitzats Pendents d'Aplicar a Pressupost 0 0,00

TOTAL 0 0,00

Interessos de demora pagats en el trimestre

Interessos de demora 
pagat en el període

Nombre de 
pagaments

Importe total
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DIPSALUT

Exercici: 2022 Trimestre: Primer

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 57,41 57 394.493,66 69 298.945,02
     20- Arrendaments i Cànons 71,23 3 3.961,96 5 6.749,42
     21- Reparació, Manteniment i conservació 93,68 0 2 1.503,63
     22- Material, Subministrament i Uns altres 57,11 54 390.531,70 62 290.691,97
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 0,00 0 0

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 27,00 1 4.088,07 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 23,16 25 53.928,16 5 3.665,37

TOTAL 54,63 83 452.509,89 74 302.610,39

Factures o documents justificatius pendents de 
pagament al final del trimestre

Pendent de pagament al final del trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 

Dins període legal 
pagament

Fora del  període legal 
pagament

Nombre 
Operacions

Importe total
Nombre 

Operacions
Importe total

Organisme autònom del Conservatori de Música Isaac Albéniz: 
CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÈNIZ

Exercici: 2022 Trimestre: Primer

Pagaments realitzats en el Trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 37,58 58 26.591,10 3 5.648,82
     20- Arrendaments i Cànons 29,00 1 798,60 0
     21- Reparació, Manteniment i conservació 36,18 8 1.867,78 0
     22- Material, Subministrament i Uns altres 37,90 49 23.924,72 3 5.648,82
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 27,00 1 556,98 0

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 30,10 2 2.684,80 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 0,00 0 0

TOTAL 36,84 61 29.832,88 3 5.648,82

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el Trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 
(dies)

Dins període legal 
pagament

Fos període legal 
pagament

Nombre de 
pagaments

Importe total
Nombre de 
pagaments

Importe total

CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÈNIZ

Exercici: 2022 Trimestre: Primer

Interessos de demora pagat en el període

Despeses en Béns Corrents i Serveis 0 0,00
Inversions reals 0 0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0 0,00
Pagaments Realitzats Pendents d'Aplicar a Pressupost 0 0,00

TOTAL 0 0,00

Interessos de demora pagats en el trimestre

Interessos de demora 
pagat en el període

Nombre de 
pagaments

Importe total
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CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÈNIZ

Exercici: 2022 Trimestre: Primer

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 30,32 37 18.823,03 10 5.705,37
     20- Arrendaments i Cànons 65,03 1 798,60 2 1.464,10
     21- Reparació, Manteniment i conservació 35,93 3 2.415,09 0
     22- Material, Subministrament i Uns altres 25,68 33 15.609,34 8 4.241,27
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 3,55 3 13.398,12 0

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0,00 0 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 0,00 0 0

TOTAL 20,86 40 32.221,15 10 5.705,37

Factures o documents justificatius pendents de 
pagament al final del trimestre

Pendent de pagament al final del trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) (dies)

Dins període legal 
pagament

Fora del  període legal 
pagament

Nombre 
Operacions

Importe total
Nombre 

Operacions
Importe total

Consorci de les Vies Verdes: 
CONSORCI DE LES VIES VERDES

Exercici: 2022 Trimestre: Primer

Pagaments realitzats en el Trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 48,92 35 25.850,81 13 4.937,67
     20- Arrendaments i Cànons 49,00 1 378,46 0
     21- Reparació, Manteniment i conservació 47,60 14 11.086,95 4 2.711,62
     22- Material, Subministrament i Uns altres 50,01 20 14.385,40 9 2.226,05
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 36,16 2 13.419,15 1 2.008,48

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0,00 0 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 0,00 0 0

TOTAL 44,66 37 39.269,96 14 6.946,15

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el Trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 
(dies)

Dins període legal 
pagament

Fos període legal 
pagament

Nombre de 
pagaments

Importe total
Nombre de 
pagaments

Importe total

CONSORCI DE LES VIES VERDES

Exercici: 2022 Trimestre: Primer

Interessos de demora pagat en el període

Despeses en Béns Corrents i Serveis 0 0,00
Inversions reals 0 0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0 0,00
Pagaments Realitzats Pendents d'Aplicar a Pressupost 0 0,00

TOTAL 0 0,00

Interessos de demora pagats en el trimestre

Interessos de demora 
pagat en el període

Nombre de 
pagaments

Importe total
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CONSORCI DE LES VIES VERDES

Exercici: 2022 Trimestre: Primer

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 51,65 35 37.245,68 19 27.162,53
     20- Arrendaments i Cànons 56,67 2 883,10 1 441,55
     21- Reparació, Manteniment i conservació 57,65 9 10.461,88 5 14.226,91
     22- Material, Subministrament i Uns altres 47,62 24 25.900,70 13 12.494,07
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 40,71 181.635.139,08 14 695.687,83

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0,00 0 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 5,94 51.424.858,11 10 25.958,09

TOTAL 27,78 583.097.242,87 43 748.808,45

Factures o documents justificatius pendents de 
pagament al final del trimestre

Pendent de pagament al final del trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 

Dins període legal 
pagament

Fora del  període legal 
pagament

Nombre 
Operacions

Importe total
Nombre 

Operacions
Importe total

Consorci de les Gavarres:
CONSORCI DE LES GAVARRES

Exercici: 2022 Trimestre: Primer

Pagaments realitzats en el Trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 33,95 19 2.631,14 0
     20- Arrendaments i Cànons 0,00 0 0
     21- Reparació, Manteniment i conservació 35,96 7 886,98 0
     22- Material, Subministrament i Uns altres 32,93 12 1.744,16 0
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 0,00 0 0

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0,00 0 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 0,00 0 0

TOTAL 33,95 19 2.631,14 0

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el Trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 
(dies)

Dins període legal 
pagament

Fos període legal 
pagament

Nombre de 
pagaments

Importe total
Nombre de 
pagaments

Importe total

CONSORCI DE LES GAVARRES

Exercici: 2022 Trimestre: Primer

Interessos de demora pagat en el període

Despeses en Béns Corrents i Serveis 0 0,00
Inversions reals 0 0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0 0,00
Pagaments Realitzats Pendents d'Aplicar a Pressupost 0 0,00

TOTAL 0 0,00

Interessos de demora pagats en el trimestre

Interessos de demora 
pagat en el període

Nombre de 
pagaments

Importe total
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CONSORCI DE LES GAVARRES

Exercici: 2022 Trimestre: Primer

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 49,56 25 9.810,45 6 10.671,34
     20- Arrendaments i Cànons 0,00 0 0
     21- Reparació, Manteniment i conservació 51,92 1 4.827,90 1 9.994,60
     22- Material, Subministrament i Uns altres 43,37 24 4.982,55 5 676,74
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 0,00 0 0

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0,00 0 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 75,46 4 697,09 4 13.759,67

TOTAL 60,28 29 10.507,54 10 24.431,01

Factures o documents justificatius pendents de 
pagament al final del trimestre

Pendent de pagament al final del trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 

Dins període legal 
pagament

Fora del  període legal 
pagament

Nombre 
Operacions

Importe total
Nombre 

Operacions
Importe total

Consorci d’Aigües Costa Brava Girona:
CONSORCI D´AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA

Exercici: 2022 Trimestre: Primer

Pagaments realitzats en el Trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 31,36 58 1.646.017,58 10 28.760,50
     20- Arrendaments i Cànons 42,00 1 838,53 0
     21- Reparació, Manteniment i conservació 43,56 5 18.948,45 0
     22- Material, Subministrament i Uns altres 31,22 52 1.626.230,60 10 28.760,50
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 36,00 1 4.557,27 0

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0,00 0 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 0,00 0 0

TOTAL 31,38 59 1.650.574,85 10 28.760,50

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el Trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 
(dies)

Dins període legal 
pagament

Fos període legal 
pagament

Nombre de 
pagaments

Importe total
Nombre de 
pagaments

Importe total

CONSORCI D´´AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA

Exercici: 2022 Trimestre: Primer

Interessos de demora pagat en el període

Despeses en Béns Corrents i Serveis 0 0,00
Inversions reals 0 0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0 0,00
Pagaments Realitzats Pendents d'Aplicar a Pressupost 0 0,00

TOTAL 0 0,00

Interessos de demora pagats en el trimestre

Interessos de demora 
pagat en el període

Nombre de 
pagaments

Importe total
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CONSORCI D´AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA

Exercici: 2022 Trimestre: Primer

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 48,70 36 1231222,28 20 1333838,74
     20- Arrendaments i Cànons 57,50 1 838,53 1 838,53
     21- Reparació, Manteniment i conservació 51,71 10 177110,49 3 56584,46
     22- Material, Subministrament i Uns altres 48,40 25 1053273,26 16 1276415,75
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 33,96 12 266862,46 1 2178

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0,00 0 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 101,88 4 6.428,73 43 1.316.601,78

TOTAL 64,67 52 1.504.513,47 64 2.652.618,52

Factures o documents justificatius pendents de 
pagament al final del trimestre

Pendent de pagament al final del trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 

Dins període legal 
pagament

Fora del  període legal 
pagament

Nombre 
Operacions

Importe total
Nombre 

Operacions
Importe total

”
”
La vicepresidenta i diputada d’Hisenda i  Serveis Econòmics,  senyora Maria Àngels
Planas, pren la paraula i diu: Sí, moltes gràcies president. Molt bon dia a tothom. Per
tant, donem compte de l'informe trimestral. La Llei 15/2010 estableix les mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials. Ha establert com a mecanisme
de  transparència  el  compliment  de  terminis  legals  de  pagament  i  l'obligació
d'emissions d'informes periòdics, que presentem en aquest punt 6. És de l'informe de
Tresoreria  General  respecte  al  primer  trimestre,  com  fem  evidentment  en  tots  els
trimestres.  En  aquest  cas  és  referent  a  la  Diputació,  Dipsalut,  el  Conservatori  de
Música, el Consorci de Vies Verdes, el Consorci de les Gavarres i el Consorci d'Aigües
de la Costa Brava. I el punt número 7 és el mateix però amb l'organisme autònom de
Xaloc. Moltíssimes gràcies.

El Ple de la Corporació queda assabentat 

7. Donar  compte,  de  conformitat  amb  la  Llei  15/2010  de  5  de  juliol,  de
l'informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals de pagament
l'Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona,
corresponent al primer trimestre de 2022 – Tresoreria

“Donar compte, de conformitat amb la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de l'informe trimestral
sobre el  compliment dels  terminis  legals  de pagament l'Organisme Autònom Xarxa
Local de Municipis de la Diputació de Girona, corresponent al primer trimestre de 2022
(Expedient 2022/6270)

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: 
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“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: 1r. trimestre 2022
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  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:

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

b) 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.

c) 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:

1. “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
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garantida la identitat  i  autenticitat  del  signatari,  la integritat  de la
factura, i la recepció per l'interessat.

2. 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.

3. 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.

4. 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:

“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 1r. trimestre de 2022 
Pel que fa al primer trimestre de l’any 2022, consultada la comptabilitat de
XALOC resulten les següents dades:

Nombre Import %
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal 247 462.875,46 53,63%
Resta de pagaments 8 400.192,53 46,37%
Pagaments totals durant el trimestre 255 863.067,99 100,00%
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini 58 176.492,78
legal a la data de tancament del trimestre natural
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Referent als pagaments realitzats fora del termini legal de pagament i les
obligacions pendents de pagar que estan incomplint el termini esmentat a la
data de tancament del trimestre, cal informar el següent:

Primer.-  Segons  la  instrucció  de  Diputació  les  factures  amb  data  d’entrada

desembre de 2021, no es poden enviar a fiscalització durant aquest darrer mes

de  l’exercici,  fet  que  determina  la  impossibilitat  de  pagament  fins  la  seva

fiscalització. 

Segon.- Altrament, les factures a pagar amb crèdit de l’exercici 2021 no

es poden pagar fins l’aprovació de la liquidació del pressupost  i la generació
de l’expedient d’incorporació dels romanents de tresoreria fet que no
es va produir fins finals del mes de febrer de 2022. No és fins aquesta
data que es poden enviar a fiscalitzar per procedir posteriorment al
seu pagament.

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.””

El Ple de la Corporació queda assabentat 

8. Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit CVV 3SC 1/2022 del
pressupost del Consorci de les Vies Verdes de Girona de l'exercici 2022 -
Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos

“Amb data 31/03/2022 s’ha rebut la sol·licitud següent de modificació del pressupost
mitjançant suplement de crèdit per atendre despeses que no poden demorar-se fins a
l’exercici següent i per a les quals el crèdit previst és insuficient i no pot ser objecte
d’ampliació  (article  177  del  Reial  decret  legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  pel  qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals - TRLRHL):

Data
signatura
sol.licitud

Descripció de la despesa Import

31/03/2022

Segons les condicions del contracte del compte corrent comunicades per Caixabank SA
des de l’1 de març de 2021 es d’aplicació una comissió pel servei de custòdia i guarda
de fos amb periodicitat mensual. En el moment de l’elaboració del pressupost del 2022
en el mes de juliol segons el saldo mitjà que es mantenia al compte corrent es preveia
que durant l’exercici 2022 hi hauria unes despeses en concepte d’aquesta comissió del
total de 3.000,00 euros. Però a finals de l’exercici 2021 es van ingressar en el compte
corrent  diversos  imports  pel  finançament  dels  projectes  que  s’estan  executant,
augmentant desproporcionadament el saldo mitjà del compte corrent. De manera que el
crèdit  que es  preveia  per  tot  l’exercici  2022  ha quedat  exhaurit  en  els  dos  primers
mesos de 2022.

25.000,00 €

TOTAL 25.000,00 €

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

Amb data 3 de març de 2022, el president del Consorci de les Vies Verdes de Girona
va ordenar la incoació de l’expedient de suplement de crèdit CVV 3SC 1/2022 en el
pressupost de despeses del consorci de l’exercici 2022. 
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Amb data 28 d’abril de 2022, l’Assemblea General del Consorci de les Vies Verdes de
Girona va aprovar proposar al Ple de la Diputació de Girona l’aprovació inicial per part
del Ple de la Corporació de l’expedient de suplement de crèdit CVV 3SC 1/2022 del
pressupost de despeses del consorci per a l’exercici 2022.

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

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

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

SUPLEMENT DE CRÈDIT

Org Prog Eco
ODS

primari+
secundari

Codi de
projecte

(d'inversió
o PFA)

Tipus de
subvenció

Descripció Import

4591 35900 09 08 - -
Despeses 
financeres

25.000,00 

TOTAL 25.000,00

FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA

Org Econ Descripció Import

87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 25.000,00
TOTAL 25.000,00

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

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

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

CINQUÈ. 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.”

El senyor President comenta que un cop donat compte, passaríem ja al punt 8è, que
és l'aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit del pressupost del Consorci
de les Vies Verdes de Girona per a l'exercici del 2022. Senyora Maria Àngels Planas.
La diputada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Planas, manifesta: Sí. Gràcies,
president. Simplement és segons les condicions del contracte del compte corrent de
comunitats  de  CaixaBank SA l’1  de  març  del  2021,  és  d’aplicació  la  Comissió  de
Servei de Custòdia i Guarda pel fons en forma de periodicitat mensual. És degut a
l’increment d’ingressos que hi ha hagut. Simplement això. I són aquests 25.000 euros i
es financen, en aquest cas, amb els romanents de tresoreria. Moltíssimes gràcies.
El senyor President, diu: Gràcies. Alguna qüestió al respecte? Doncs quedaria aprovat
per unanimitat, senyor secretari.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents 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 Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva
i Grup Tots per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra. 

9. Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit XA 3SC 1/2022 del
pressupost de l'organisme autònom Xarxa Local de Municipis Gironins
(XALOC) de l'exercici 2022 - Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos

“Amb data 11/04/2022 s’ha rebut la sol·licitud següent de modificació del pressupost
mitjançant suplement de crèdit per atendre despeses que no poden demorar-se fins a
l’exercici següent i per a les quals el crèdit previst és insuficient i no pot ser objecte
d’ampliació  (article  177  del  Reial  decret  legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  pel  qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals - TRLRHL):

Data signatura
sol·licitud

Descripció de la despesa Import

11/04/2022
Actualització i implementació del nou sistema informàtic gestor 
d’expedients tributari

900.000,00 €

TOTAL 900.000,00 €

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

Amb data 11 d’abril  de 2022,  el  president  de l’organisme autònom Xarxa Local de
Municipis Gironins (XALOC) ha ordenat la incoació de l’expedient  de suplement de
crèdit XA 3SC 1/2022 en el pressupost de despeses de l’organisme de l’exercici 2022. 
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Amb data 3 de maig de 2022, el Consell Rector de l’organisme autònom Xarxa Local
de Municipis Gironins (XALOC) ha aprovat proposar al Ple de la Diputació de Girona
l’aprovació inicial  per part  del Ple de la Corporació de l’expedient de suplement de
crèdit XA 3SC 1/2022 del pressupost de despeses de l’organisme per a l’exercici 2022.

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

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

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit XA 3SC 1/2022 del
pressupost de despeses de l’organisme autònom Xarxa Local de Municipis Gironins
(XALOC)  de l’exercici 2022, segons el detall següent:

SUPLEMENT DE CRÈDIT

APLICACIÓ

Descripció Import
Org Prog Eco

ODS
primari+

secundari

Codi de
projecte

(d'inversió
o PFA)

Tipus de
subvenció

20 9200 22706 16 09 - -
Estudis i treballs 
tècnics

550.000,00 

20 9200 64100 16 09 2022/4/IF/4 -
Llicències 
programari

350.000,00 

TOTAL 900.000,00

FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA

Org Econ Descripció Import

10 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 900.000,00
TOTAL 900.000,00

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

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

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

CINQUÈ. 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.”

El senyor President manifesta que passaríem al punt 9è, que és l'aprovació inicial de
l'expedient de suplement de crèdit de Xaloc del pressupost de l'organisme autònom de
l'exercici del 2022. Senyora Planas.
La diputada senyora Maria Àngels Planas, manifesta: Sí, president. Aquí simplement...,
ho  vàrem  parlar  a  la  comissió  informativa  i,  per  tant,  no  m'extendré,  és  per  a
l'actualització  i  la  implementació  d'aquest  nou  sistema  informàtic  del  gestor
d'expedients tributaris. Són 900.000 euros i el finançament serà mitjançant romanent
de tresoreria.
El senyor President, diu: Alguna qüestió per part d'algú? Entenem que no. Quedaria
aprovat també per unanimitat.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents 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 Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva
i Grup Tots per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra. 

10. Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 4/2022 del
pressupost  de la Diputació de Girona de l'exercici  2022 -  Intervenció -
Comptabilitat i Pressupostos

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

Data de
signatura

sol·licitud per
part del diputat

de l’àrea

Centre
gestor

Descripció de la despesa Import

31/03/2022 Cooperació
Cultural

En  el  pressupost  2022  s’ha  previst  una  subvenció  nominativa  a
favor d’Arts Managers, SL, per al finançament del Festival Clownia,
2022. Tanmateix, Arts Managers, SL ens han comunicat que aquest
2022 no es podrà dur a terme el Festival i ens sol·liciten modificar la
subvenció  a  favor  d’una  nova  proposta  anomenada  Harmonia,
Festival de la Diversitat, que tindrà lloc el proper 30/7 a Les Planes
d’Hostoles. Amb aquest festival es vol oferir  i facilitar l’accés dels
infants  amb diversitat  funcional  i  les seves famílies  al  món de la
cultura i del lleure, facilitant la seva inclusió de forma normalitzada
en activitats artístiques i lúdiques. Per aquest motiu es sol·licita un
crèdit  extraordinari,  finançat  amb la baixa de l’aplicació aprovada
inicialment a nom del Festival Clownia.

10.000,00
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En  el  pressupost  2022  s’ha  previst  una  subvenció  nominativa  a
favor de l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà per al finançament de
la  Fira  del  Circ  al  carrer.  Tanmateix,  l’Ajuntament  de  La  Bisbal
d’Empordà ens ha comunicat que des d’aquest 2022 la Fira del Circ
l’organitzarà  l’Associació  Fira  de  Circ  al  Carrer,  amb  NIF
G17757014.  Vist  que  és  voluntat  de  la  institució  donar  suport  a
l’activitat, se sol·licita el canvi de beneficiari a favor de l’entitat que
desenvoluparà la Fira.

25.000,00

TOTAL 35.000,00

Mitjançant  decret  del  president  de  la  corporació  de  data  05/04/2022  s’ha  incoat
l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 4/2022 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 4/2022 del
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2022, segons el detall
següent:

CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aplicacions de despeses

Descripció Import
Org. Prog Econ

ODS
(primari+

secundari)

Codi
projecte

300 3340 47934 04 11 -
NOM-Arts  Managers,  SL  -
Harmonia Festival

10.000,00

300 3340 48182 04 11 -
NOM-Associació  Fira  Circ  al
Carrer - Fira de Circ al Carrer

25.000,00

TOTAL 35.000,00

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT D’APLICACIONS

Org. Prog Econ
ODS

(primari+
secundari)

Descripció Import

300 3340 46204 04 11 NOM-Ajuntament la Bisbal - Festival de Circ 25.000,00

300 3340 47923 04 11 NOM-Arts Managers, SL - Festival Clownia 10.000,00
TOTAL 35.000,00

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

QUART.  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.

CINQUÈ. 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.”

El senyor President, manifesta que seguim pel punt 10è, que és l'aprovació inicial de
l'expedient de crèdit extraordinari de la Diputació de Girona per a l'exercici d'enguany.
Senyora Planas.
La  diputada  d’Hisenda  i  Serveis  Econòmics,  senyora  Planas,  intervé i  diu: Sí.  En
aquest cas el centre gestor de Cooperació Cultural ens ha demanat un finançament.
En el pressupost 2022 s'ha previst una subvenció nominativa a favor d’Arts Managers
SL per al finançament del festival Clownia del 2022. Tanmateix, Arts Managers ens ha
comunicat que aquest 2022 no podrà dur a terme aquest festival i sol·liciten modificar
aquesta subvenció a favor d'una nova proposta anomenada Harmonia. És un festival
que tindrà lloc el 30 de juliol a les Planes d'Hostoles. Amb aquest festival el que es vol
oferir és facilitar l'accés dels infants amb diversitat funcional i les seves famílies al món
de  la  cultura  i  del  lleure,  facilitant  la  seva  inclusió  de  forma  normalitzada  en  les
activitats artístiques i lúdiques. I per aquest motiu sol·liciten un crèdit extraordinari per
finançar amb baixa de crèdit el festival Clownia. I també, el següent punt, en aquest
cas, de 25.000 euros, és en el pressupost del 2022. És un canvi de beneficiari. S'ha
previst una subvenció nominativa a favor de l'Ajuntament de la Bisbal per fer la Fira del
Circ  al  Carrer.  L'Ajuntament  de  la  Bisbal  ens  ha  comunicat  que  la  Fira  del  Circ
l'organitzarà  l'associació  Fira  de  Circ  al  Carrer  i  simplement  és  aquest  canvi  de
beneficiari. El total de l'import són 35.000 euros; donant de baixa el festival de circ, els
25.000, i el festival Clownia, 10.000.
El senyor President, intervé i aclareix: I en tot cas és un canvi només de partides, no
de romanents. Alguna qüestió? No? Per tant, entenem que queda aprovat.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents 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 Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva
i Grup Tots per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra. 

11. Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 5/2022 del 
pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 2022 - Intervenció - 
Comptabilitat i Pressupostos
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“Diversos centres  gestors  ha presentat  les  sol·licituds  següents  de modificació  del
pressupost  mitjançant  crèdit  extraordinari  per  atendre  despeses  que  no  poden
demorar-se fins a l’exercici següent i per a les quals no existeix crèdit per atendre-les
(article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals - TRLRHL):

Data de
signatura
sol·licitud
per part

del diputat
de l’àrea

Centre gestor Descripció de la despesa Import

20/04/2022
Promoció i
Desenv.

Econòmic Local

Règim jurídic: Convocatòria en règim de concurrència competitiva.
Finalitat:  donar  suport  a  les  entitats  locals  que  formen  part  de  la
XSLPE  en  la  consolidació  de  la  contractació  del  personal  tècnic
vinculat a les àrees de promoció i desenvolupament econòmic local,
que  estigui  vinculat  fins  el  moment  a  una  de  les  modalitats  de
contractació  vinculades  al  Servei  d’ocupació  de  Catalunya  (per
exemple, el Programa d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local
(AODL),  el  programa «Catalunya emprèn»,  Dispositius  d'Orientació
Laboral i Prospectors Laborals en programes 30 Plus, Ubicat, Treball
al Barris, Treball a les 7 comarques, entre d’altres) . O bé que tinguin
personal en contractes d’obra i servei de personal adscrit a les àrees
de  promoció  i  desenvolupament  econòmic  local,  que  no  estiguin
vinculats  a una subvenció  de les esmentades en l’apartat  anterior,
però que estiguin afectats pel Reial decret 32/2021.
En el ple de maig s’aprovaran les bases reguladores de subvencions
que permetran donar suport a aquestes actuacions.
Beneficiaris: les entitats locals que estiguin adherides a la XSLPE de
menys de 50.000 habitants i que en el moment de la sol·licitud tinguin
personal contractat en l’àmbit de promoció econòmica vinculat a un
programa subvencionat pel SOC, o que tot i no estar vinculats a una
subvenció  de  les  esmentades  estiguin  afectats  pel  Reial  decret
32/2021.  En ambdós  casos  han  d’acreditar  l’interès  per  consolidar
aquest  lloc  de  treball  en  la  plantilla  de  l’entitat.  També  poden
concórrer  aquelles  entitats  no  estiguin  directament  adherides  a  la
XSLPE,  però  que  tinguin  delegada  la  promoció  econòmica  a  una
entitat adherida a la XSLPE

210.000,00

26/04/2022
Noves

Tecnologies

Per  atendre  sol.licitud  de pagament  dels  interessos  de demora de
dues factures que van ser pagades fora del  termini establert.  Atès
que els interessos de demora s’han de pagar pel capítol 3 i aquest
capítol  no  el  tenim  inclòs  en  el  nostre  pressupost,  sol·licitem  la
creació de l’aplicació 310/9200/35200. Interessos de demora, per fer
front a la despesa corresponent.

48,75

26/04/2022 Medi Ambient

El projecte Go Interfaz té l'objectiu d'avaluar amb dades LIDAR les
alternatives  de  gestió  combustible  en  zones  forestals  confrontants
amb  zones  edificades  amb  l'objectiu  de  millorar  la  prevenció
d'incendis. En el marc de l'execució el projecte Go interfaz es preveu
fer el 2022 l'organització de reunions i conferències amb una despesa
de  1.127,60  €  i  el  lloguer  de  vehicles  per  a  desplaçaments  de
diverses dies de durada per import de 252,00 €.

1.379,60

02/05/2022 Medi Ambient

El projecte ePLANETestà finançat amb fons Horizon2020 de la UE i
té  l’objectiu  de  crear  una  base  de  dades  unificada  que  reculli  els
objectius de reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i de
les accions planificades i executades pels ajuntaments en quant a la
mitigació del canvi climàtic.
El  calendari  d’execució  del  projecte  ePLANET  preveu  que  la
Diputació  encarregarà  estudis  i  treballs  tècnics  per  import  de
11.071,57 euros durant l’exercici 2022

11.071,57

TOTAL 222.499,92

 
Mitjançant  decret  del  president  de  la  corporació  de  data  03/05/2022  s’ha  incoat
l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 5//2022 en el pressupost de despeses de la
Diputació de Girona d’enguany.
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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 5/2022 del
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2022, segons el detall
següent:

CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aplicacions de despeses

Descripció Import
Org. Prog Econ

ODS
(primari+

secundari)

Codi
projecte

250 4300 46217 08 11 --
CC-Ajuts  a  ajuntaments  conv.
consolidació personal PiDEL

120.000,00

250 4300 46505 08 11 --
CC-Ajuts  consells  comarcals
conv.consolidació  personal
PiDEL

60.000,00

250 4300 46765 08 11 --
CC-Ajuts  a  consorcis
conv.consolidació  personal
PiDEL

30.000,00

310 4910 35200 09 10 --
Interessos  de  demora  Noves
Tecnologies

48,75

500 1705 20400 15 11 2022/3/MA/4
Lloguer de vehicles Projecte Go
Interfaz

252,00

500 1705 22606 15 11 2022/3/MA/4
Reunions, conferències i cursos
Projecte Go Interfaz

1.127,60

500 1709 22706 13 07 2022/3/MA/5
Estudis  i  treballs  tècnics
Projecte ePLANET

11.071,57

TOTAL 222.499,92

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT DEL FONS DE CONTINGÈNCIA

Org. Prog Econ
ODS

(primari+
secundari)

Descripció Import

200 9290 50000 16 10 Fons de contingència 211.379,60

TOTAL 211.379,60

FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT

Org. Econ Descripció Import

200 87010 Romanent de tresoreria per a desp. amb finançament afectat 11.071,57

TOTAL 11.071,57

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT D’APLICACIONS

Org. Prog Econ
ODS

(primari+
secundari)

Descripció Import

310 4910 22706 09 10
Estudis i treballs tècnics serveis externs Noves
Tecnologies

48,75
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TOTAL 48,75

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.  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.

CINQUÈ. 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.”

El senyor President manifesta que passaríem al punt 11è, que és l'aprovació inicial de
l'expedient de crèdit extraordinari del pressupost de la Diputació de Girona. Senyora
Planas.
La diputada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria Àngels Planas, intervé i
manifesta: Sí. Aquí diferents centres gestors, en aquest cas, ens han demanat una
modificació  del  pressupost.  El  primer,  de  210.000  euros,  és  de  promoció  i
desenvolupament econòmic. Aquí la finalitat és donar suport a les entitats locals que
formen part de la xarxa local en la consolidació de la contractació del personal tècnic
vinculat a les àrees de promoció i desenvolupament econòmic local. En el ple de maig,
o sigui, en aquest ple aprovarem les bases reguladores de la subvenció per donar
suport a actuacions. Els beneficiaris són les entitats locals que estiguin adherides a la
xarxa  de  menys  de  50.000  habitants  i  que  en  el  moment  de  la  sol·licitud  tinguin
personal  contractat  en  l'àmbit  de  la  promoció  econòmica  vinculat  al  programa  de
subvencions del SOC. En aquests casos han d'acreditar l'interès de consolidar aquest
lloc de treball de la plantilla i aquí venen aquests 210.000 euros. Noves tecnologies, en
aquest cas, per atendre una sol·licitud de pagament d'interessos de demora, són 48,75
euros;  Medi  Ambient  són  1.379,60  euros.  Simplement  en  el  marc  d'execució  d'un
projecte de lloguer de vehicles, Go Interfaz que es preveu per al 2022. L'organització,
les reunions, comporta aquesta despesa. I, per últim, Medi Ambient, 11.071,57 euros.
És un projecte  d’estudis  i  treballs  tècnics,  ePlanet,  que  està  finançat  amb el  fons
Horitzó 2020 de la Unió Europea i l'objectiu és crear una base de dades unificada que
reculli  els  objectius de la  reducció i  l'emissió de gasos.  El calendari  d'execució de
Planet  preveu  que  la  Diputació  s'encarregarà  dels  estudis  i  per  això  necessitem
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aquests 11.000 euros. En total són 222.499,92 euros. Es finançaran amb el fons de
contingència, en aquest cas. Moltíssimes gràcies.
El  senyor  President,  diu: Moltes  gràcies,  senyora  Planas.  Alguna  qüestió  per  part
d'algú? No? Entenem, doncs, que queda aprovat.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents 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 Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva
i Grup Tots per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra. 

12. Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG 3SC 3/2022 del 
pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 2022 - Intervenció - 
Comptabilitat i Pressupostos 

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

Data
signatura
sol·licitud

per part del
diputat àrea

Centre
gestor

Descripció de la despesa Import

26/04/2022
Unitat de

Gestió de la
Informació

De l’aplicació  pressupostària  104/4300/48102 “NOM-A la Federació
Hosteleria  –  Pla  accions  anual”,  amb  un  crèdit  de  125.000,00€,
finalment només se n’han concedit  60.000,00€, per tant es proposa
redistribuir el crèdit sobrant de 65.000,00€ per tal d’aprofitar el crèdit.
Durant aquest any 2022 es duran a terme diverses Fires i Fòrums 
Gastronòmics en què es preveu un augment de l’adquisició productes 
alimentaris (104/4300/22105) i de material divers (104/4300/20800), 
així com la necessitat de l’arrendament d’espais (104/4300/20200) i 
transport dels productes (104/4300/22300). Per exemple, la Fira 
Làctium a Vic els dies 14 i 15 de maig, la presentació sopar productes 
Girona Excel·lent Cenae 22 “encontri di mare i monti” el 9 juny a 
Bologna, el Festimams 2022 – sopar tast Girona Excel·lent els dies 10
i 11 juny a Girona, el Basc Culinary Center – Summit jornada reflexió 
el 21 de juny a Girona, el Showroom i presentació Girona Excel·lent el
29 juny a Andorra, la Fira de mostres de Girona els dies 29 a 2 de 
novembre a Girona i finalment, el Gastronòmic Fòrum Barcelona 2022
els dies 7 a 9 de novembre a Barcelona.
Tanmateix, es preveu despeses en publicitat (104/4300/22602) 
respecte la promoció dels diferents esdeveniments anteriorment 
descrits i la contractació de personal qualificat per dur a terme tasques
relacionades (104/4300/22706).

65.000,00

28/04/2022
Noves

Tecnologies

En virtut de la  baixa laboral d'un membre de l'equip del Departament
de Sistemes i tecnologies de la informació, i de l'augment de consultes
del servei d'atenció als usuaris d'aplicacions informàtiques internes de
la  Diputació,  és  necessari  disposa  d'un  nou  professional  per  a
l'exerccici 2022.

23.615,95

TOTAL 88.615,95

Mitjançant decret del president de la corporació de data 5 d’abril de 2022 s’ha incoat
l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 3/2022 en el pressupost de despeses de la
Diputació de Girona d’enguany.
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D’acord amb l’article 36.1 del Reial  decret 500/1990, el suplement de crèdit es pot
finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos efectivament
recaptats  sobre  els  totals  previstos  en  algun  concepte  del  pressupost  corrent  i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost vigent no
compromeses i les dotacions de les quals s’estimin reduïbles.

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

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

SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicacions de despeses Descripció Import

Org Prog Econ
ODS

primari+
secundari

Codi
projecte

104 4300 20200 08 16 -- Arrendament d'espais i sales UGI 9.000,00

104 4300 20800 08 16 --
Arrendament  material  divers  per  fires  i
esdeveniments UGI

10.000,00

104 4300 22105 08 11 --
Adquisició productes alimentaris Girona Excel·lent-
Diplab

5.000,00

104 4300 22300 08 16 -- Transports UGI 6.000,00

104 4300 22602 08 16 -- Publicitat Girona Excel·lent-Diplab 5.000,00

104 4300 22706 08 16 -- Estudis i treballs tècnics Girona Excel·lent-Diplab 30.000,00

310 9200 12001 09 08 --
Retribucions  bàsiques  funcionaris  A2  Noves
Tecnologies

6.971,20

310 9200 12100 09 08 --
Complement  de  destí  funcionaris   Noves
Tecnologies

3.855,43

310 9200 12101 09 08 --
Complement  específic  funcionaris  Noves
Tecnologies

7.173,33

310 9200 16000 09 08 --
Quotes  patronals  a  la  Seguretat  Social  Noves
Tecnologies

5.615,99

TOTAL 88.615,95

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT DEL FONS DE CONTINGÈNCIA

Org. Prog Econ
ODS

(primari+
secundari)

Descripció Import

200 9290 50000 16 10 Fons de contingència 23.615,95

TOTAL 23.615,95

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT D’APLICACIONS

Org. Prog Econ
ODS

(primari+
secundari)

Descripció Import

104 4300 48102 08 16
NOM-A  la  Federació  Hosteleria  –  Pla  accions
anual

65.000,00

TOTAL 65.000,00
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SEGON.  Exposar  al  públic  l’expedient  de  modificació  del  pressupost  aprovat
inicialment en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona, tal com preveu l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març,  i  als  efectes que es puguin  presentar  les  reclamacions  previstes a
l’article 170 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

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

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

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

El senyor President, diu: Passaríem al punt 12è.
La diputada d’Hisenda i  Serveis  Econòmics,  senyora Maria Àngels Planas,  pren la
paraula i manifesta: Sí. En aquest cas també és l'aprovació d'un suplement de crèdit.
Aquí la Unitat de Gestió de la Informació és qui ens ha demanat 65.000 euros. Cal dir
que aquí  la Federació d'Hostaleria  tenia un crèdit  de 125.000 euros.  Finalment no
s'han executat. Només se'ls ha concedit 60.000 euros i, per tant, pensem que s'ha de
redistribuir aquest sobrant de 65.000 euros durant el 2022. Es duran a terme diferents
fires i  fòrums gastronòmics que preveuen un augment en l'adquisició de productes
alimentaris i material divers, com pot ser la fira Lactium o la presentació del sopar de
productes Girona Excel·lent,  entre  d'altres.  Per  tant,  també es preveu despesa de
publicitat i, per això, es vol utilitzar aquest suplement de 65.000 euros. Llavors hi ha
una altra partida de 23.600,15 euros en la qual el Centre Gestor de Noves Tecnologies
ens diu que hi ha hagut una baixa laboral d'un membre de l'equip del departament.
També  hi  ha  un  augment  de  consultes  del  servei  d'atenció,  i  llavors  necessiten
disposar d'un nou professional per aquest exercici 2022. En total són aquests 88.615
euros, que es finançaran amb el fons de contingència 23.615,95 i amb la baixa de la
Federació d'Hostaleria de 65.000 euros.
El senyor President, diu: Alguna qüestió? Sí? Sí, senyora Guillaumes.
La diputada senyora Marta Guillaumes, pren la paraula i diu: Gràcies, president. Bé,
només vull manifestar que ens abstindrem en aquest punt. Perquè si bé estem d'acord
amb la  promoció  de  la  gastronomia  gironina,  ja  ho  vam  manifestar  a  comissions
informatives, discrepem que la partida de la Federació d'Hostaleria que no ha disposat,
ara sigui utilitzada, entre altres coses, per sopars de representació. Gràcies.
El  senyor  President,  respon:  Bé,  en tot  cas  no  són  sopars  de representació.  Són
moltes coses però, en tot cas, deixem-ho aquí. Per tant, amb 1 abstenció i 25 vots a
favor, quedaria aprovat.
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Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 25 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona,  Grup Independents de la Selva i  Grup Tots per l'Empordà,  1
abstenció del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra. 

13. Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG 3SC 4/2022 del 
pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 2022 - Intervenció - 
Comptabilitat i Pressupostos

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

Data
memòria

(*)

Centre
gestor

Descripció de la despesa Import

03/05/2022
Medi 
Ambient

Per  tal  de  donar  resposta  a  les  necessitats  d’adequació  de  condicions
laborals del personal de
l’operatiu de vigilància per a la prevenció d’incendis en massissos d’alt risc
d’incendi durant el
període d’estiu, que organitzen la federació d’ADF Gavarres i l’Associació
d’ADF  de  l’Alt  Empordà,  respectivament  en  llurs  àmbits  territorials
(Ardenya, Gavarres i Montgrí, en el primer
cas, i Cap de Creus i Albera, en el segon cas) i que tenen consignada una
dotació  pressupostària  com  a  subvencions  nominatives  per  a  l’exercici
2022, es planteja la necessitat de suplementar les partides corresponents
per arribar a una subvenció possible de 90.000 euros per a cadascuna de
les dues entitats.

69.000,00

04/05/2022
Coop. 
Cultural

El  servei  de  Cooperació  Cultural  convoca  anualment  la  línia  de
subvencions per a la creació de públics per a la cultura. Aquesta línia acull
totes aquelles propostes que es desenvolupen a la demarcació, ja siguin
d’iniciativa pública o privada.
La línia de subvencions compta amb tres sublínies:  una destinada a les
activitats culturals, la qual es dirigeix especialment a les entitats del territori
i excepcionalment s’hi poden acollir  els ajuntaments; una altra destinada
als festivals culturals; i la darrera per a produccions culturals, que tinguin
data d’estrena en la mateixa anualitat que la convocatòria o l’any posterior.
Es tracta d’una de les línies  de foment  de la cultura  més important  del
servei, essent essencial pel desenvolupament de molts dels projectes de la
demarcació.
Enguany,  coincidint  amb la  relaxació  de  les  mesures  Covid,  s’ha  pogut
observar un augment de les propostes d’activitat, el qual no es pot atendre
amb prou qualitat  amb  el  pressupost  inicialment  previst  (340.000,00  €).
Sol·licitem  aquest  suplement  per  a  poder  resoldre  subvencions  més
elevades i, per tant, fomentar que aquests projectes realment es puguin dur
a terme.

150.000,00

TOTAL 219.000,00

Mitjançant decret del president de la corporació de data 5 de maig de 2022 s’ha incoat
l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 4/2022 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 suplement de crèdit es pot
finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos efectivament
recaptats  sobre  els  totals  previstos  en  algun  concepte  del  pressupost  corrent  i
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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.

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

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 4/2022 del
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2022, segons el detall
següent:

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicacions de despeses

Descripció Import
Org. Prog Econ

ODS
(primari+

secundari)

Codi
projecte

500 1700 48107 15 11 --
NOM-Associació ADF Alt Empordà
– Prevenció incendis

39.000,00

500 1700 48108 15 11 --
NOM-Federació  ADF  de  les
Gavarres -
Prevenció incendis

30.000,00

300 3340 48100 04 05 --
CC-Ajuts de Cooperació 
Cultural entitats culturals 

150.000,00

TOTAL 219.000,00

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT DEL FONS DE CONTINGÈNCIA

Org. Prog Econ
ODS

(primari+
secundari)

Descripció Import

200 9290 50000 16 10 Fons de contingència 219.000,00

TOTAL 219.000,00

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

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

QUART.  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.
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CINQUÈ. 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.”

El senyor President, pren la paraula i manifesta que passaríem al punt 13è, que és
l'aprovació inicial l'expedient de suplement de crèdit de la Diputació.
La diputada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria Àngels Planas, intervé i
diu: Sí. En aquest cas també és un suplement de crèdit. El total són 219.000 euros al
Centre  de  Gestió  de  Medi  Ambient  per  tal  de  donar  resposta  a  les  necessitats
d'adequació i condicions laborals del personal d'operatiu de vigilància de la prevenció
d'incendis en massissos d'alt risc. En el període d'estiu organitzen la Federació ADF de
les Gavarres i l'Associació l'ADF de l'Alt Empordà i, per tant, tenen consignada ja una
partida, però es vol arribar als 90.000 euros. Per tant, per això els falta aquests 69.000
euros, per arribar a la quantia que necessiten per donar aquests serveis. Pel que fa a
cooperació cultural el Servei de Cooperació Cultural convoca anualment una línia de
subvencions per  a  la  creació  de públics  per  a  la  cultura.  Aquesta  línia  acull  totes
aquelles propostes que es desenvolupen a la demarcació, ja siguin d'iniciativa pública
o  privada.  I  són  tres  línies:  una  destinada  a  les  activitats  culturals,  una  segona
destinada  als  festivals  culturals  i  la  tercera,  a  produccions  culturals.  I,  per  tant,
coincidint amb la relaxació de les mesures de COVID s'ha pogut observar que hi ha
hagut un increment, en aquest cas, de l'activitat, i no n’hi ha prou amb aquesta partida
de 340.000 euros. Per això demanen un suplement de 150.000 euros.  Tot  això es
finançarà mitjançant fons de contingència.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna qüestió? Sí, senyora Guillaumes.
La  diputada  senyora  Marta  Guillaumes,  intervé  i  diu:  Gràcies,  president.  Només
manifestar que ens abstindrem en aquest punt. Gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Igual que abans, amb 1 abstenció i 25 vots a
favor, quedaria aprovat.

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

14. Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 6/2022 del 
pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 2022 - Intervenció - 
Comptabilitat i Pressupostos

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

Data de
signatura
sol·licitud
per part

del
diputat de

l’àrea

Centre
gestor

Descripció de la despesa Import
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05/04/2022
Gabinet de
Presidència

La Diputació de Girona vol concedir aquesta anualitat 2022 la subvenció
següent:
Règim jurídic: nominativa / inversió (capítol 7)
Beneficiari: Ajuntament de Campllong NIF: P1704200C
Concepte: Millora de les prestacions del pavelló – 1a fase
L’Ajuntament de Campllong vol realitzar l’ampliació de l’actual pavelló per
tal  d’oferir  una  millora  de  les  prestacions  i  satisfer  les  necessitats
esportives municipals actual. Amb aquesta primera fase es realitzaran uns
treballs previs de demolicions, moviment de terres, fonamentació del mur
de  contenció,  un  sistema  de  coberta  i  d’instal·lacions  per  adaptar  el
sanejament, entre d’altres.

100.000,00

09/05/2022
Gabinet de
Presidència

La Diputació de Girona vol concedir aquesta anualitat 2022 la subvenció
següent:
Règim jurídic: nominativa / inversió (capítol 7)
Beneficiari: Ajuntament de Santa Coloma de Farners NIF: P1719100H
Concepte: Reparació de la coberta del pavelló
L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, entre les seves instal·lacions
esportives, disposa del  pavelló municipal  “La Nòria”, aquesta instal·lació
és utilitzada per esdeveniments esportius i festius, actualment requereix
una reparació urgent de la coberta.

180.000,00

09/05/2022 Cooperació
Cultural

“Verdaguer Pirineus' és un projecte audiovisual d’Albert Naudín Bolíbar,
en  col·laboració  amb  la  Fundació  Jacint  Verdaguer,  que  vol  donar  a
conèixer a través del llenguatge audiovisual  les excursions i ascensions
que va realitzar el poeta Jacint Verdaguer pel Pirineu durant els estius del
1882 i 1883, i que són la gènesi del gran poema èpic Canigó.

12.000,00

El  projecte  Gòspel  Festival  Vidreres,  impulsat  per  l’Ajuntament  de
Vidreres, té com a principal objectiu fer arribar aquest tipus de música a
amplis  sectors  de  la  població.  De  la  mateixa  manera,  amb  el  festival
l’Ajuntament de Vidreres vol posicionar el municipi com a referent d’aquest
gènere musical en el panorama musical i cultural de la comarca i de la
província.

6.000,00

El Festival Petit Paradís de Tossa de Mar -El Festival de Tossa de Mar-
és una proposta de
l'empresa DTS GRUP 2015, SL, empresa de management especialitzada
en festivals i
esdeveniments musicals, que incorpora al seu equip diferents experts del
sector  cultural  i  amb  la  seva  dedicació  i  visió  professional  recolza  els
projectes dirigits i conceptualitzats per Carles Gilibets (director i creador de
diferents festivals de referència a Catalunya).

10.000,00

La Nit dels Músics és una festa anual que se celebra a Cassà de la Selva
des de l’any 1976.
Es tracta d’un homenatge als músics de Cassà i consisteix en formar una
cobla  monumental,  de més de 50 músics, tots  ells  de  Cassà.  Aquesta
formació interpreta obres de músics que han nascut o viscut en el poble.

1.000,00

L’estudi  de  recerca  “Garrotxins  als  camps  nazis” té  com  a  objectiu
revertir aquesta situació en l’àmbit garrotxí. D’una banda té com a objectiu
una rigorosa investigació històrica per rescatar la memòria de la trentena
de garrotxins que van patir l’horror dels camps nazis. La publicació d’una
monografia  esdevindrà  la  culminació  d’aquesta  primera  etapa.  I  d’altra
banda,  la  reparació  institucional  per  part  de  l’administració  cap  a  les
víctimes i familiars.

10.000,00

En un entorn idíl·lic envoltat de natura, el festival Summerfest Cerdanya,
organitzat per
Clipper’s  Live i  El  Badiu,  permetrà  gaudir  del  13  al  27  d’agost  d’una
experiència que va més enllà de la música. Gastronomia, concerts a l’aire
lliure, activitats i espectacles per a grans i petits,  i  una zona de village,
entre moltes altres sorpreses.

30.000,00

La Vila del Llibre, un projecte que forma part de la Xarxa de Viles de Llibre
de Catalunya, té com a iniciativa agrupar municipis entregats al poder de
la lectura per tal de potenciar la bibliodiversitat i, alhora, donar a conèixer
noves  formes  de  creació  literària.  D’aquesta  manera,  es  pretén
descentralitzar la cultura i apropar-la a la gent del poble. “L’Escala Vila
del Llibre 2022” fa una aposta decidida a la cultura i el patrimoni del país
i, reivindica, un cop més, la lectura com a port de salvació.

6.000,00

"Calonge, poble de llibres” és un projecte transversal que respon a la
voluntat de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni de revitalitzar l'activitat
socioeconòmica  i  cultural  del  poble,  a  través  del  seu  comerç,  la  seva
restauració i la seva vida social, a la vegada que es potencia l'oci familiar i
cultural.

6.000,00
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Enguany  l’Ajuntament  de  Puigcerdà celebra  el  135è  aniversari  de  la
Festa de l’Estany i la seva llegenda, una festa que se celebra el primer
diumenge  de  l’última  desena  del  mes  d’agost,  anunciant  la  fi  de  la
temporada d’estiu. Els orígens de la festa es remunten a l’any 1886, quan
membres  de  l’anomenada  “colònia  veraniega”,  juntament  amb
personatges locals, van decidir crear un esdeveniment festiu com a comiat
dels estiuejants que passaven l’estiu a Puigcerdà.

15.000,00

El  segon  cap  de  setmana  de  maig  (8-10),  se  celebra  la  Festa  de  la
revolta dels Segadors per commemorar els fets històrics que van succeir
a la comarca de la Selva. L'esdeveniment es realitza a la plaça de la ciutat
de  Santa  Coloma  de  Farners,  la  plaça  Farners,  on  s’hi  ubiquen  els
campaments dels segadors i  dels tercios. Durant la jornada es duran a
terme  xerrades,  exposicions,  visites  guiades  teatralitzades,  mostres  de
cultura  popular,  jocs  i  espectacles  pels  menuts,  concerts,  parades  de
productes tradicionals i de proximitat, un sopar popular i trabucaires.

20.000,00

TOTAL 396.000,00

Mitjançant  decret  del  president  de  la  corporació  de  data  05/05/2022  s’ha  incoat
l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 6/2022 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 6/2022 del
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2022, segons el detall
següent:

CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aplicacions de despeses

Descripció Import
Org. Prog Econ

ODS
(primari+

secundari)

Codi
projecte

100 9420 76205 16 11
--

NOM-Ajuntament  Campllong  -millora
prestacions pavelló fase 1 100.000,00

100 9420 76206 16 11 -- NOM-Aj.Sta  Coloma  de  Farners  -  reparació
coberta pavelló 180.000,00

300 3340 46259 04 11 -- NOM-Ajuntament de Vidreres -Vidreres Gòspel
Festival 6.000,00

300 3340 46260 04 11 -- NOM-Ajuntament  de  l'Escala  -  L'Escala,  Vila
del llibre 6.000,00

300 3340 46261 04 11 -- NOM-Aj.Calonge  i  Sant  Antoni  -  Calonge,
poble de lllibres 6.000,00

300 3340 46262 04 11 -- NOM-  Ajuntament  Puigcerdà  -  Festa  de
l'Estany i la llegenda 15.000,00

300 3340 46263 04 11 -- NOM-Aj  Santa  Coloma  de  Farners  -  Festa
Revolta Segadors 20.000,00

300 3340 47935 04 11 -- NOM-A Albert Naudín Bolibar - Proj.Verdaguer
Pirineus 12.000,00

300 3340 47936 04 11 -- NOM-A  DTS  Grup  2015,  SL  -  Festival  Petit
Paradís 10.000,00
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300 3340 47937 04 11 -- NOM-Clipper's  LIVE  SL  -  Summerfest
Cerdanya

30.000,00

300 3340 48183 04 11 -- NOM-Amics de la Sardana Cassà de la Selva -
46a nit músics 1.000,00

300 3340 48184 04 11 -- NOM-Patronat  Estudis  Històrics  Olot  -
Garrotxins camps nazis 10.000,00

TOTAL 396.000,00

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT DEL FONS DE CONTINGÈNCIA

Org. Prog Econ
ODS

(primari+
secundari)

Descripció Import

200 9290 50000 16 10 Fons de contingència 396.000,00

TOTAL 396.000,00

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

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

QUART.  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.

CINQUÈ. 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.”

El senyor President manifesta que passaríem al punt 14è, que és l’aprovació inicial de
l'expedient de crèdit extraordinari. Senyora Planas.
La diputada senyora Maria Àngels Planas, pren la paraula i manifesta: Sí. Aquí també
tenim un crèdit extraordinari. En aquest cas estem parlant de 396.000 euros. Tenim el
centre gestor del Gabinet de Presidència en el qual el beneficiari seria l'Ajuntament de
Campllong. El que es pretén és una millora en la prestació del pavelló. En la primera
fase l'Ajuntament de Campllong vol realitzar una ampliació en l'actual pavelló per oferir
una millora de prestacions i satisfer les necessitats esportives actuals. Amb aquesta
primera fase es realitzaran uns treballs previs a la demolició: moviments de terres i
fonamentació; i per això aquesta quantia de 100.000 euros. També des del Gabinet de
la Presidència, en aquest cas a l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, cal una
reparació de la coberta del pavelló. És necessària a les seves instal·lacions esportives,
en aquest cas, en el pavelló anomenat La Nòria. Aquesta instal·lació s'utilitza per a
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esdeveniments  esportius  i  festius,  i  actualment  necessita  urgentment  aquesta
reparació  de  la  coberta,  i  la  quantia  són  180.000  euros.  Llavors  tenim  diferents
festivals i  activitats de comarques gironines, els quals ens ha demanat Cooperació
Cultural com, per exemple, Verdaguer Pirineus, amb 12.000 euros; el projecte Vidreres
Gòspel Festival, 6.000; el Festival Petit Paradís de Tossa de Mar, 10.000; la Nit dels
Músics Mil: els estudis de recerca garrotxins als camps nazis, 10.000. Pel que fa al
festival  Summerfest de la Cerdanya, 30.000;  a l'Escala Vila del Llibre 2022,  6.000;
Calonge, poble de llibres, 6.000; i l'Ajuntament de Puigcerdà en el seu 135è aniversari,
la Festa de l'Estany i la seva llegenda, 15.000 euros. I, per últim, la festa de la revolta
dels Segadors, que va succeir a la comarca de la Selva i a Santa Coloma de Farners,
20.000 euros, que fan aquest total de 396.000 euros que es finançaran amb el fons de
contingència. Moltíssimes gràcies.
El  senyor President,  pren la paraula i  fa el  següent  aclariment: Gràcies.  Abans de
passar la paraula he de dir que aquests 100.000 euros que se'ls havia atorgat l'any
passat a l'Ajuntament de Campllong, recordin que va passar igual amb Blanes. No
varen poder executar, varen quedar romanents i els rescatem de romanents, no és que
tinguin 100.000 l'any passat i 100.000 aquest any. Ho clarifico perquè tothom estigui
assabentat d'aquest tema. Alguna qüestió? Sí, senyora Guillaumes. Sí, vostè també,
després.
La diputada senyora Marta Guillaumes, intervé i diu: Gràcies, president. Bé, en tot cas
agrair l'aclariment de Campllong, i nosaltres ens tornem a preguntar per un aspecte
que ja vam preguntar a comissions informatives, que era el tema de la despesa de
180.000 euros de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners. Ja vam manifestar que
era provinent directament de Presidència i, de fet, l'explicació ja se'ns va donar. Però,
la pregunta és: no hi ha altres mecanismes per articular aquesta ajuda que no sigui a
través del Gabinet de Presidència? Gràcies.
El senyor President, respon: En tot cas, el Gabinet de Presidència, en aquest cas, els
alcaldes el que manifesten tant al vicepresident primer com a mi mateix era la despesa
extraordinària que comporta l'arranjament d'aquest pavelló que està en molt mal estat i
era una petició a la Diputació. De fet, dels fons de la presidència la quantia tampoc era
normal per poder-la donar, però això dintre la Presidència el que diu és proposar un
ajut  extraordinari,  nominatiu  en el  plenari  precisament  per  la  quantia  i  després  de
l'explicació a l'alcalde en aquest sentit. Jo penso que aquí l'Ajuntament s'ha de gastar
molts diners per aquest arranjament i penso que la Diputació estem precisament per
això en moments d'urgència i de necessitat. Per això ho vinculem a través d'un decret
de Presidència. Però fixi's bé que no és una nominativa d'aquestes fora concurrència
sinó que al final és nominativa posada i votada avui en el plenari perquè donem tota
aquesta validesa i legalitat possible. Senyor Fernández.
El diputat senyor Juli Fernández, pren la paraula i diu: Sí, gràcies, senyor president.
Bé, també nosaltres per anunciar el vot favorable, entenent que aquesta modificació, el
gruix, són aquestes dues subvencions que donem de 280.000 euros, la suma de totes
dues. Entenem que a vegades els ajuntaments cauen en situacions extraordinàries i
d'emergència i, per tant, segurament el vincle més ràpid és aquesta opció i el nostre
grup confia  plenament  que són situacions que en aquest  cas requereixen aquesta
urgència per ser una despesa extraordinària.
El senyor President, respon: Sí. Ho he explicat abans. És així. Vostè ho coneix bé. En
aquests casos són aquest i en el cas de Campllong, ja li ho he dit que era una actuació
que l'any passat havia quedat a romanents. Si ho recordo bé havia passat a Blanes
l'any passat també un cas similar, que van quedar romanents i els hem rescatat de
romanents perquè no tenim més alternativa, o del fons de contingència, era el mateix,
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però en tot  cas com que no es va poder  executar,  havia quedat  el  crèdit  posat  a
romanents. I en tot cas ho rescatem, però en cap cas té la voluntat de ser una doble
subvenció. Moltes gràcies. Per tant, vostè ha dit que s'abstenia, senyora Guillaumes?
Doncs igual que abans: 25 vots a favor i 1 abstenció, quedaria aprovat.

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

15. Rectificació de l'inventari general de la Diputació a 31/12/2021 - Patrimoni i
Expropiacions

“La Presidència de la Diputació va incoar, per decret de 4 de gener de 2022, expedient
per a la rectificació de l’Inventari general a data 31 de desembre de 2021. 

El procediment de rectificació d’inventari es fonamenta en els articles 222 de la Llei
municipal  i  de  règim local  de  Catalunya  (Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28 d’abril  -
LMRLC) i 100 i següents del Reglament de patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988,
de 17 d’octubre –RP-), que disposen l’obligació de dur un inventari general consolidat
dels  seus béns i  drets i  drets,  format alhora per l’agregació de diferents inventaris
parcials.

La rectificació de l’inventari té caràcter anual (art. 103 RP), sens perjudici de l’obligació
de mantenir-lo actualitzat a mesura que es produeixen els actes o fets susceptibles
d’alterar-ne la composició (arts. 102.1 RP i 222.2 LMRLC). 

L’òrgan competent per a l’aprovació, comprovació, i rectificació anual de l’inventari és
el ple de la corporació. 

Per la seva banda els organismes autònoms i entitats locals amb personalitat pròpia
dependents  de  l’ens  local  han  de  dur  separadament  els  seus  inventaris  i  fer-los
aprovar  pels  seus  respectius  òrgans  de  govern  o  assemblees  de  forma  prèvia  a
l’aprovació definitiva pel ple (art. 105.2 RP).

Un cop aprovat l’inventari s’haurà de trametre còpia al departament de Governació de
la  Generalitat  (art.  105.3  RP)  i  a  la  Subdelegació  del  Govern a  la  demarcació  de
Girona.

El servei de Patrimoni i Expropiacions ha dut a terme les tasques corresponents de
comprovació, informació i documentació de l’inventari de la Diputació de Girona i ha
informat sobre els principals moviment i les variacions patrimonials registrats entre 1
de gener i 31 de desembre de 2021 en la memòria incorporada a l’expedient on es
sintetitzen els principals moviments i variacions patrimonials registrats entre 1 de gener
i 31 de desembre de 2021, i  que poden resumir-se en un increment del saldo brut
comptable  de  6.941.473,82  €,  a  conseqüència  d’haver-se  comptabilitzat  altes
patrimonials per valor total de 8.410.234,47 € i retorn d’actius per import 8.290,18 €,
mentre per contra s’han donat de baixa del brut comptable 1.442.010,12 € i lliurat béns
valorats en 35.040,71 €.
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Així  mateix el  Ple de la  Diputació segons el  que disposa l’esmentat  art.  105.2 del
Reglament  de  Patrimoni  és  l’òrgan  competent  per  aprovar  de  forma definitiva  les
rectificacions dels inventaris dels organismes autònoms i ens amb personalitat jurídica
pròpia  dependents  que  prèviament  han  aprovat  els  seus  òrgans  de  govern  o
assemblees. En el cas de la Diputació de Girona aquesta aprovació inicial s’ha dut a
terme per l’Organisme Autònom de Salut Pública –Dipsalut- en data 15 de març de
2022; per l’Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz, en data 29 de
març de 2022, i per part de la Xarxa Local de Municipis –XALOC- el 5 d’abril de 2022. 

Així mateix, durant l’exercici es van integrar al sistema de gestió patrimonial del grup
institucional de la Diputació de Girona el Consorci de les Vies Verdes de Girona, que
va aprovar la seva rectificació inicial d’inventari el 10 de març de 2022 i el Consorci de
les Gavarres, que ho va fer en data 22 de març de 2022. 

Els acords de rectificació inicial esmentats consten incorporats a aquest expedient.

Per l’exposat, vist l’informe emès pel Servei de Patrimoni i Expropiacions, la Comissió
Informativa  d’Hisenda,  Administració,  Promoció  Econòmica  i  Cooperació  Local  hi
dictamina favorablement i eleva al Ple l’acord següent:

Primer.- RECTIFICAR l’inventari de la Diputació de Girona a data 31 de desembre de
2020 d’acord amb la memòria elaborada pel Servei de Patrimoni i Expropiacions, que
s’adjunta a l’expedient.

Segon.-  ACTUALITZAR l’inventari  de la Diputació de Girona a 31 de desembre de
2021 d’acord amb els següents resums annexos que consten a l’expedient: 

a) Annex 7: Resum per epígrafs 2021
b) Annex 8: Resum per comptes d’immobilitzat 2021
c) Annex 9: Resum per classificacions 2021
d) Annex 10: Resum per situacions patrimonials, comptes i classificacions 2021

Tercer.- APROVAR  de  forma  definitiva  les  rectificacions  dels  inventaris  dels
organismes  autònoms  i  ens  locals  amb  personalitat  pròpia  dependents  d’aquesta
Diputació,  prèviament  acordades  pel  seus  òrgans  de  govern,  que  es  relacionen
seguidament i els certificats dels quals s’adjunten a l’expedient: 

1. Del Consorci de les Vies Verdes, segons acord de l’Assemblea General de 10
de març de 2022.

2. De l’Organisme Autònom de Salut Pública –Dipsalut-, segons acord del Consell
Rector de 15 de març de 2022.

3. Del Consorci de les Gavarres, segons acord del Consell plenari de 22 de març
de 2022.

4. De l’organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz, segons acord
del Consell rector de 29 de març de 2022.

5. De l’organisme autònom Xarxa Local de Municipis –XALOC-, segons acord del
Consell rector de 5 d’abril de 2022.

Quart.- TRAMETRE còpia d’aquest acord a les administracions estatals i autonòmica.”
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El senyor President pren la paraula i manifesta: Ara deixarem descansar la senyora
Planas  i  passarem al  punt  15è,  que  és  la  rectificació  de  l'inventari  general  de  la
Diputació de Girona a 31 de desembre del 2021. Té la paraula el diputat senyor Ayats.
El diputat delegat d’Habitatge i Serveis Generals, senyor Quim Ayats, pren la paraula i
diu: Moltes gràcies,  president.  Bon dia a totes i  a tots.  Com bé deia,  es tracta de
l'aprovació d'aquest  inventari  d'efectes de 31 de desembre,  tal  com disposa la  llei
municipal i el Reglament de patrimoni. En aquest cas, es recullen tots els moviments
(altes, baixes, modificacions) de béns i de drets. Com saben, aquesta gestió es fa a
través del programa de gestió patrimonial, que manté actualitzat aquest inventari. Dir
també que s'aprova, a més de l’inventari general de la Diputació, en aquest cas el dels
organismes  autònoms  i  els  ens  locals  dependents:  Dipsalut,  Consultori,  Xaloc,
Consorci de Vies Verdes i el Consorci de les Gavarres. Moltes gràcies.
El  senyor President,  manifesta: Moltes gràcies,  senyor Ayats.  Alguna qüestió? No?
Entenem que aprovem aquest inventari per passar-lo a la Generalitat i allà on calgui.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents 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 Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva
i Grup Tots per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra. 

16. Aprovació de la massa salarial  del  personal  laboral  de la Diputació de
Girona i de les seves entitats dependents pel 2022 - Organització i RRHH
Corporatiu

“La  llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i  sostenibilitat  de
l’Administració Local ha modificat la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local,  afegint un nou article 103 bis.  Aquest precepte legal imposa a la
Diputació de Girona la obligació d’aprovar amb caràcter anual la massa salarial del
personal  laboral  de  la  pròpia  Corporació  i  de  la  resta  d’organismes  dependents  i
adscrits  que quedin  inclosos dins  de l’apartat  2n d’aquest  article  103 bis.  Aquesta
informació s’ha de publicar a la seu electrònica corporativa i al Butlletí Oficial de la
Província de Girona. 

Al mes d’abril la Direcció Corporativa d’Organització i Recursos Humans ha emès un
informe per aprovar el càlcul de la massa salarial del personal laboral de la Corporació.
Així  mateix,  durant  el  mes  d’abril  els  diferents  organismes  dependents  de  la
Corporació han tramès la seva informació sobre massa salarial prevista pel 2022. 

La massa salarial del personal laboral s’ha calculat d’acord amb els següents criteris:
En  primer  lloc,  s’han  computat  les  aplicacions  pressupostàries  relatives  a  les
retribucions bàsiques i complementàries (incloent els conceptes retributius variables
com la  productivitat,  les  gratificacions  per  serveis  extraordinaris  i  complements  de
dedicació especial).

Cal dir que dins de les retribucions bàsiques del personal laboral s’inclou el concepte
de  triennis,  que  retribueix  l’antiguitat  del  personal  laboral,  i  que  per  tant,  és  un
concepte salarial que pot experimentar una variació natural pel pas del temps durant
els propers exercicis pressupostaris, i aquest efecte no ha de ser tingut en compte per
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fer la comparació entre exercicis pressupostaris en termes d’homogeneïtat en quant a
l’antiguitat del personal. 

En  segon  lloc,  les  aplicacions  pressupostàries  relatives  a  la  formació  i  el
perfeccionament del personal, i les ajudes socials de qualsevol índole, s’agrupen a tots
els empleats de la plantilla sense distinció entre personal laboral i funcionari. A més,
aquest tipus de despesa té un caràcter rogat, és a dir, que dependrà de circumstàncies
personals i  de la pròpia voluntat dels empleats el  fet  d’acollir-se a aquest  tipus de
despesa,  de  forma  que  per  fer  una  aproximació  a  la  realitat  s’ha  fet  un  càlcul
prorratejat que té en compte el nombre d’efectius laborals segons la plantilla total de
personal laboral i funcionari. A partir de la suma dels anteriors conceptes (aplicacions
pressupostàries  sobre  retribucions  bàsiques  i  complementàries,  ajudes  socials  i
formació) obtenim el càlcul de la massa salarial. 

L’òrgan administratiu encarregat d’aprovar la massa salarial del personal laboral de la
Corporació i els seus ens dependents és el Ple. Malgrat que la Llei de Bases de Règim
Local  només  atribueix  amb  caràcter  explícit  al  Ple  l’aprovació  de  les  retribucions
complementàries del personal funcionari (article 33.1.f), entenem que, per comparació,
la massa salarial del personal laboral també ha de ser aprovada pel Ple, atès que les
retribucions complementàries del personal laboral forma part del contingut obligat de
les Relacions de Llocs de Treball, les quals han de ser aprovades pel Ple. En el mateix
sentit  s’expressa  l’article  10  del  Reglament  Orgànic  Municipal  de  la  Diputació  de
Girona. 

En base a aquests antecedents i consideracions, la Comissió Informativa d’Hisenda,
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i
eleva al Ple la proposta d'acord següent:

PRIMER. APROVAR la massa salarial del personal laboral de la corporació i de tots
els organismes dependents que conformen el  seu sector  públic,  en compliment de
l’article 103 bis de la Llei de Bases de Règim Local, que és la següent:

ORGANISMES
MASSA SALARIAL

2022
Diputació de Girona 2.951.001,81

Organisme Autònom de Salut Pública DIPSALUT 285.573,41

Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis XALOC 2.309.365,19

Conservatori de Música Isaac Albéniz 2.378.571,00

Entitat Pública Empresarial SEMEGA 388.113,32

Consorci d’Aigües Costa Brava Girona 495.908,81

Consorci de les Vies Verdes 726.825,25

Patronat de Turisme Costa Brava Girona 1.330.388,00

SUMAR Empresa d'Acció Social 22.325.403,00

Fundació de la Casa de Cultura de Girona 330.640,09

Consorci de les Gavarres 165.311,20

Total 33.687.101,08
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SEGON. PUBLICAR la massa salarial  del  sector  públic  laboral  de  la  Diputació  de
Girona a la seu electrònica de la Corporació i  al  Butlletí  Oficial  de la Província de
Girona, en el termini de 20 dies des de la seva aprovació. ”

El  senyor  President  comenta que passaríem al  punt  16è,  que és l'aprovació de la
massa salarial  del  personal  laboral  de  la  Diputació  de  Girona  i  les  seves  entitats
dependents per al 2022. Té la paraula la diputada senyora Roser Estañol.
La diputada delegada de Recursos Humans, seyora Roser Estañol, pren la paraula i
diu:  Gràcies,  president,  i  bon  dia  a  tothom.  Doncs  com  cada  any  des  del  31  de
desembre del  2013 arran de la  llei  LRSAL, tenim l'obligació d'aprovar i  publicar la
massa salarial del personal laboral de la Diputació i dels seus organismes dependents
i adscrits, i l'import d'aquesta massa salarial del 2022 és de 33.687.101,08.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna qüestió? Entenem, doncs, que... Sí,
perdó, senyora Guillaumes.
La diputada senyora Guillaumes, intervé i diu: Gràcies, president. Bé, manifestar en
aquest punt que també ens abstindrem, com ja hem anat fent. També l'any passat, per
exemple, ens vam abstenir en aquest punt, perquè continuem sense compartir alguns
aspectes que s'inclouen dins la  massa salarial  com per  exemple els  complements
personalitzats. Gràcies.
El senyor President, manifesta: Bé, moltes gràcies. Amb 1 abstenció, 25 vots a favor
quedaria aprovat aquest punt.

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

17. Aprovació  inicial  de  les  bases  reguladores  de  subvencions  per  a  la
consolidació  de  personal  tècnic  en  l'àmbit  de  la  promoció  i  el
desenvolupament econòmic local de les entitats adherides a la XSLPE -
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

“El Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-2023,
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió del 17 de desembre de 2019, té com a
base  normativa  l’article  8  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de
subvencions.  Aquest  Pla  té  un  contingut  programàtic  i  la  seva  efectivitat  queda
condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el
mateix Pla relaciona, atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de
què disposi  la  Diputació  de Girona  per  a  cada  exercici.  Aquesta  línia  d’ajuts  està
inclosa en el títol II del Pla esmentat.

L’article 36.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menys capacitat econòmica i
de gestió. Igualment, l’article 36.1.d reconeix com a competència la cooperació en el
foment  del  desenvolupament  econòmic  i  social  i  en  la  planificació  en  el  territori
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en
aquest àmbit.
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El contingut i la tramitació de les bases reguladores de subvencions que es transcriuen
en aquesta proposta s’ajusten als requeriments de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions (LGS), a l’RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament  de  l’LGS,  i  a  l’Ordenança  general  de  subvencions  de  la  Diputació  de
Girona.

L’òrgan competent per aprovar les bases esmentades és el Ple de la Diputació.

L’expedient no té contingut econòmic i no està subjecte a fiscalització prèvia.

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. Proposar al Ple la inclusió de la línia de subvencions per a la consolidació de
personal tècnic en l’àmbit de la promoció i el desenvolupament econòmic local de les
entitats  adherides  a  les  XSLPE  a  la  propera  modificació  del  Pla  Estratègic  de
subvencions 2020-2023.

SEGON.  Aprovar  inicialment  les  bases  reguladores  de  bases  reguladores  de
subvencions per a la consolidació de personal tècnic en l’àmbit de la promoció i el
desenvolupament econòmic local de les entitats adherides a la XSLPE, del Servei de
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, les quals es transcriuen a continuació:

“Bases reguladores de subvencions per a la consolidació de personal tècnic en l’àmbit
de la promoció i  el desenvolupament econòmic local de les entitats adherides a la
XSLPE 

La Diputació de Girona s’ha compromès a implicar-se activament en la implantació de
l’Agenda 2030 i en la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS)
en  l’àmbit  local.  L’Agenda  2030  va  ser  aprovada  per  l’Assemblea  General  de
l’Organització de les Nacions Unides (ONU) el 2015 i ratificada per 193 països. Els ens
locals  tenen  un  paper  essencial  en  la  majoria  dels  ODS,  atès  que  són  les
administracions amb més potencial d’identificació i amb més capacitat per involucrar la
ciutadania i establir aliances amb associacions i empreses del territori. A més, la seva
escala  d’actuació  propicia  la  realització  de  projectes  transformadors  susceptibles
d’aconseguir que els principis de l’Agenda 2030 esdevinguin tangibles. 

Aquesta subvenció té impacte principalment sobre els objectius de desenvolupament
sostenible de l’Agenda 2030 següents:

—  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.

Preàmbul

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, regula el marc
bàsic de les competències locals. Aquesta Llei no atribueix a les corporacions locals
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competències  directes  en matèria  de promoció  i  desenvolupament  econòmic  local,
sinó que s’hi estableix una connexió indirecta mitjançant competències atribuïdes en
matèria  d’urbanisme i  per  mitjà  de  la  introducció  de  perspectives  en  matèries  de
creació d’activitat econòmica i creació d’ocupació. Actualment, i arran de l’entrada en
vigor  de  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i  sostenibilitat  de
l’Administració local, tot i que els ajuntaments continuen sense disposar expressament
de competències en matèria d’ocupació i promoció econòmica, sí que poden posar en
marxa diferents accions d’estímul de desenvolupament local, de foment de l’ocupació i
de formació en els territoris respectius. Finalment, l’Estatut d’autonomia de Catalunya,
en l’article 84, estableix les competències pròpies dels governs locals, entre les quals
hi ha la regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus d'activitats
econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de
l'ocupació.

Així  doncs,  la  posada en funcionament,  per  part  dels  ens  locals,  de  polítiques de
desenvolupament local és una decisió lliure i que, en tot cas, no té un finançament
garantit, més enllà del que puguin aportar les mateixes hisendes municipals i de les
transferències rebudes de les administracions superiors. 

La  majoria  de  les  entitats  que  han  posat  en  funcionament  àrees  de  promoció  i
desenvolupament  econòmic  local  ho  han  fet  contractant  personal  específic  per
desenvolupar  programes  destinats  a  afavorir  la  creació  d’ocupació,  la  millora  de
l’ocupabilitat, la inserció laboral i la qualitat de l’ocupació, i actuacions que faciliten el
suport  directe  a  la  creació,  la  consolidació,  el  creixement  o  el  replantejament
d’empreses, així com a promoure un entorn més favorable al seu desenvolupament i a
la seva competitivitat, entre altres actuacions.

En aquesta línia de treball,  la Diputació de Girona va impulsar la Xarxa de Serveis
Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), l’any 2009, per millorar la capacitació dels
municipis i de les comarques en la realització de polítiques locals de desenvolupament
econòmic local. Aquest marc de treball ha tingut continuïtat en els períodes 2009-2011,
2012-2015 i 2016-2019, i en el període actual, 2020-2023.

El  personal  tècnic  esmentat  ha  estat  contractat  generalment  mitjançant  diferents
programes subvencionats per la Generalitat, com per exemple el Programa d’Agents
d’Ocupació  i  Desenvolupament  Local  (AODL),  el  programa  «Catalunya  emprèn»,
dispositius  d’orientació  laboral  i  prospectors  laborals  en els  programes  «30  Plus»,
«Ubica’t», «Treball als barris» o «Treball a les 7 comarques», entre d’altres.

Aquests programes solen anar vinculats a un pla de treball que en cada cas és diferent
(anual,  quadriennal,  etc.).  I  tenen  en  comú  que  anualment  s’ha  de  sol·licitar  la
subvenció i s’ha de formalitzar el contracte de nou o bé prorrogar-lo.

El Reial decret 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma
laboral, la garantia de l’estabilitat a l’ocupació i la transformació del mercat de treball,
ha  modificat  aspectes  importants  de  l’Estatut  dels  treballadors,  com  per  exemple
l’article  15,  relatiu  a  la  duració  del  contracte  de  treball.  En  la  nova  redacció
desapareixen els contractes per a la realització d’una obra o servei determinats. Ara
només es poden formalitzar contractes de duració determinada per circumstàncies de
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la producció o per substitució de la persona treballadora. Aquesta nova regulació va
entrar en vigor el 30/1/2022.

Així mateix, la llei no permet la concatenació de contractes a partir del tercer any, i es
constata que moltes entitats de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica
(XSLPE) no poden consolidar les places subvencionades pel Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) o les places dependents d’altres subvencions de la Generalitat, de
manera  que,  tot  i  justificar  un  pla  de  treball  adequat,  els  projectes  no  tenen  la
continuïtat necessària per manca de personal. 

Aquest  fet  suposa una  pèrdua  de talent  i  de  recursos,  ja  que  les  administracions
formen  especialistes  en  les  diferents  matèries  de  l’àmbit  de  la  promoció  i  el
desenvolupament  econòmic  local  (comerç,  emprenedoria,  mercat  de  treball,  teixit
productiu, desenvolupament rural) que després no es poden consolidar.

El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona,
coneixedor d’aquesta situació, pretén donar suport a les entitats que apostin per la
consolidació d’aquest personal, proporcionant uns ajuts durant tres anys del contracte. 

1. Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la
concessió de subvencions del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
de la Diputació de Girona per a la retenció de talent i la consolidació de personal tècnic
en l’àmbit de la promoció i el desenvolupament econòmic local.

2. Procediment de concessió 
El  procediment  de  concessió  d’aquestes  subvencions  és  el  de  concurrència
competitiva i convocatòria pública: es comparen les sol·licituds que es presenten en el
període fixat en la convocatòria, que ha d’aprovar la Junta de Govern, i s’estableix una
prelació d’acord amb els criteris de valoració que recullen aquestes bases.
Les subvencions que s’atorguen tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir
altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 

3. Despeses subvencionables i període d’execució
Es  considera  despesa  subvencionable  la  que  de  manera  inequívoca  respon  a  la
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulta estrictament necessària i es fa en el
termini  establert  en  la  convocatòria  i  en  les  condicions  que  determinen  aquestes
bases.
Només s’accepta despesa de personal.

4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les
entitats  locals  que  estiguin  adherides  a  la  Xarxa  de  Serveis  Locals  de  Promoció
Econòmica (XSLPE) de menys de 50.000 habitants.
També hi poden concórrer aquelles entitats que no estiguin directament adherides a la
XSLPE, però que tinguin delegada la promoció econòmica a una entitat adherida a la
XSLPE.
En el cas d’entitats supramunicipals adherides a la XSLPE, no és procedent la limitació
per nombre d’habitants, però cal garantir que el pla de treball del personal a consolidar
estigui  dirigit  principalment  a  la  dinamització  dels  municipis  de  menys  de  2.500
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habitants del seu àmbit territorial que no disposin de personal tècnic en l’àmbit de la
promoció i el desenvolupament econòmic local.
4.1. Acreditació dels requisits
Aportació de com a mínim tres resolucions positives i consecutives del programa que
subvenciona el  personal  en alguna de les  modalitats  de contractació  de personal:
Programa  d’Agents  d’Ocupació  i  Desenvolupament  Local  (AODL),  programa
«Catalunya  emprèn»,  dispositius  d’orientació  laboral  i  prospectors  laborals  en  els
programes  «30 Plus»,  «Ubica’t»,  «Treball als barris» o  «Treball a les 7 comarques»,
entre d’altres.
Es tindran en compte els contractes d’obra i servei de personal adscrit a les àrees de
promoció i desenvolupament econòmic local que no estiguin vinculats a una subvenció
de les esmentades en l’apartat anterior,  però que estiguin afectats pel Reial  decret
32/2021, sempre que s’acrediti adequadament aquesta situació. 
En ambos casos, cal aportar la declaració responsable del / de la representant legal de
l’entitat  sobre  el  compromís  d’incorporar  la  plaça en l’oferta  pública  d’ocupació  de
l’entitat abans de tres anys de la data d’inici de l’activitat subvencionada. 
La declaració ha de recollir que en l’exercici pressupostari immediat a la sol·licitud es
crearà la plaça en la plantilla i en la relació de llocs de treball de l’entitat, o bé que la
plaça i el lloc de treball ja estan creats en els instruments d’ordenació de personal
corresponents, que són la plantilla, per a les places, i la relació de llocs de treball, per
als llocs de treball.
Així mateix, per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants
han de complir els requisits i les condicions generals que estableix l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

5. Forma de determinar la quantia de les subvencions
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import del
crèdit  assignat  en  la  convocatòria  pluriennal  ni,  si  s’escau,  en  les  ampliacions
acordades.  Les  condicions  de  les  ampliacions  seran  les  que  es  determinin
específicament en cada convocatòria. 
La quantia de la subvenció ve determinada per l’anualitat corresponent. En la primera
anualitat, es pot obtenir un màxim de 30.000 euros; en la segona anualitat, un màxim
de 20.000 euros, i en la tercera anualitat, un màxim de 10.000 euros. 
Cada sol·licitud s’avalua d’acord amb els criteris que recull  el punt sisè, i,  atesa la
qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta
en  la  convocatòria,  es  determina  l’import  de  la  subvenció  a  atorgar,  així  com  el
percentatge que representa sobre el pressupost de l’activitat o projecte. L’import de la
subvenció concedida no pot ser superior a 60.000 € en el total d’anualitats establertes
a la convocatòria.

6. Criteris de valoració
Les sol·licituds presentades es valoren segons aquests criteris:

a) Categoria del contracte:
Acreditació que el contracte és de la categoria A1: 20 punts
Acreditació que el contracte és de la categoria A2: 15 punts

b) Pla de treball, per tres anys, del tècnic/a per al qual se sol·licita la subvenció:
fins a 80 punts

Per poder obtenir la subvenció cal assolir un mínim de 60 punts.

45

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



Les  sol·licituds  s’ordenen  per  ordre  de  puntuació  i,  un  cop  ordenades,  es  fa  el
repartiment d’acord amb l’import que se sol·liciti  i  el finançament màxim que s’hagi
fixat, fins que s’acabi el crèdit destinat a la convocatòria.

7. Procediment de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s’han de presentar a la Diputació pel canal electrònic o telemàtic i en el
termini  que  estableix  la  convocatòria.  Cada  peticionari  pot  presentar  una  única
sol·licitud.
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.
Les  sol·licituds,  emplenades  degudament,  han  d’estar  signades  digitalment  per  la
persona interessada o per la que representa legalment l’entitat. Es poden utilitzar els
sistemes  de  signatura  electrònica  acceptats  per  la  Diputació  de  Girona,  que
s’especifiquen a la Seu electrònica.
Cal formular les sol·licituds mitjançant el  model normalitzat disponible al web de la
Diputació de Girona, acompanyat de la documentació següent:

a) En el  supòsit  de contractes vinculats a una subvenció: acreditació de, com a
mínim, tres resolucions positives del SOC per a la contractació o renovació de la
persona esmentada en el marc de la convocatòria dels AODL, de «Catalunya
emprèn» o similar. 

b) En  el  supòsit  de  contractes  afectats  pel  Reial  decret  32/2021:  acreditació
d’aquesta situació

c) Acreditació que la selecció de la persona es va fer d’acord amb els principis de
mèrit, igualtat i capacitat.

d) Pla de treball, per tres anys, del tècnic/a per al qual se sol·licita la subvenció. El
document ha d’incloure:

a) Diagnosi
b) Objectius generals
c) Objectius específics
d) Actuacions i projectes
e) Resultats esperats
f) Cronograma

e) Declaració responsable de l’entitat, en què adopta el compromís d’incloure tant
en  la  relació  de  llocs  de  treball  com  en  la  plantilla  la  plaça  de  tècnic/a  de
promoció econòmica, o la designació que correspongui.

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

8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions que s’estableixen
en aquestes bases corresponen al Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic
Local de la Diputació de Girona.
Les actuacions d’instrucció comprenen:

1. La  comprovació  del  compliment  dels  requisits  per  accedir  a  la  condició  de
beneficiari/ària que estableixen aquestes bases.

2. L’avaluació de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris que estableixen
aquestes bases.

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

Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora emet un informe en què
es concreta el resultat de l’avaluació efectuada.
El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, en vista de l’expedient i de
l’informe  de  la  Comissió  Avaluadora,  formula  la  proposta  de  resolució,  motivada
degudament,  la  qual  ha  d’expressar  la  llista  de  beneficiaris  proposats  per  a
l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants
exclosos, en què s’indiqui la causa de l’exclusió.
La  Comissió  Avaluadora  d’aquestes  subvencions  està  integrada  pels  membres
següents:

President: el  president  de  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local, o el diputat en qui delegui;

Vocals: la cap del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, o la
persona  en  qui  delegui,  i  com  a  mínim  un  tècnic/a  del  Servei  de
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local.

Els  grups  polítics  de  la  Diputació  de  Girona  poden  designar  un representant  a  la
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot.

9. Procediment de resolució i notificació
La proposta de resolució se sotmet a consideració de la Junta de Govern, la qual resol
definitivament (si escau, en diversos actes) sobre l’atorgament de les subvencions. 
La resolució ha de contenir, si s’escau, la relació ordenada de tots els peticionaris que
no hagin obtingut la subvenció perquè s’hagi esgotat la quantia màxima del crèdit fixat
a la convocatòria, en què cal indicar la puntuació aconseguida. 
La resolució s’ha de notificar de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també
als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat.
La  Junta  de  Govern  de la  Diputació  ha  d’adoptar  la  resolució  corresponent  en el
termini màxim de sis mesos, a comptar de l’acabament del període de presentació de
les  sol·licituds.  Un  cop  transcorregut  aquest  termini  sense  que  s’hagi  adoptat  la
resolució, els sol·licitants han d’entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci
administratiu.

10. Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, l’entitat beneficiària l’ha d’acceptar,
emplenant i presentant un formulari normalitzat, en el termini màxim d’un mes, i també
ha d’acceptar les condicions generals i específiques fixades que hi siguin aplicables.
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11. Justificació
11.1. Documentació i forma de justificar
Els  beneficiaris  han  de  justificar  la  subvenció  per  via  electrònica  o  telemàtica  i
mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, emplenat i signat degudament,
que està disponible al web de la Diputació (www.ddgi.cat). 
La  justificació  de  la  subvenció  s’ha  de  fer  parcialment  per  a  cadascuna  de  les
anualitats concedides, com a molt tard dos mesos després de la finalització de l’any
(aquest termini és improrrogable), i s’ha d’acompanyar de la documentació següent:

a) 1r any:
a. Memòria de les activitats realitzades en aquella anualitat. Caldrà mostrar el

suport de la Diputació de Girona en el pla de treball anual juntament amb
una fotografia de la persona contractada ocupant la plaça, amb l’objectiu de
mostrar que està informada de la subvenció.

b. Certificat del secretari/ària sobre l’acord del Ple de la creació de la plaça i el
lloc  de  treball  de  tècnic/a  de  promoció  econòmica,  o  la  designació  que
correspongui, en la plantilla i en la relació de llocs de treball, com a personal
laboral fix o funcionari de carrera. 

c. Acreditació  de  la  publicitat  d’acord  amb  l’apartat  19  de  les  bases
reguladores. Caldrà que en el document de contractació aparegui la següent
frase:
«Aquesta contractació ha rebut el suport de la Diputació de Girona amb un
import de 60.000 € en el marc de la subvenció de consolidació de personal
tècnic en l'àmbit de la promoció econòmica i el desenvolupament local de les
entitats adherides a la XSLPE».

d. El compte justificatiu normalitzat, emplenat i  signat degudament, que està
disponible al web de la Diputació (www.ddgi.cat), amb la relació de despeses
dels costos laborals mitjançant el compte justificatiu.

b) 2n any:
a. Memòria de les activitats realitzades en aquella anualitat. Caldrà mostrar el

suport de la Diputació de Girona en el pla de treball anual juntament amb
una fotografia de la persona contractada ocupant la plaça, amb l’objectiu de
mostrar que està informada de la subvenció.

b. Si no s’ha aportat el primer any, certificat del secretari/ària sobre l’acord del
Ple de la creació de la  plaça i  el  lloc de treball  de tècnic/a de promoció
econòmica, o la designació que correspongui, en la plantilla i en la relació de
llocs de treball, com a personal laboral fix o funcionari de carrera.

c. El compte justificatiu normalitzat, emplenat i  signat degudament, que està
disponible al web de la Diputació (www.ddgi.cat), amb la relació de despeses
dels costos laborals mitjançant el compte justificatiu.

c) 3r any:
a. Memòria de les activitats realitzades en aquella anualitat. Caldrà mostrar el

suport de la Diputació de Girona en el pla de treball anual juntament amb
una fotografia de la persona contractada ocupant la plaça, amb l’objectiu de
mostrar que està informada de la subvenció.

b. Acreditació  de  la  consolidació  de  la  plaça,  com  a  personal  fix  de
l’ajuntament,  mitjançant l’acta de presa de possessió com a funcionari de
carrera o bé del contracte laboral del treballador/a subvencionat.
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c. El compte justificatiu normalitzat, emplenat i  signat degudament, que està
disponible al web de la Diputació (www.ddgi.cat), amb la relació de despeses
dels costos laborals mitjançant el compte justificatiu.

En el cas que l’ajuntament no hagi tingut una taxa de reposició o d’estabilització de
personal temporal en cap de les anualitats objecte de la subvenció i que, per aquest
motiu, no hagi pogut consolidar la plaça, podrà sol·licitar una pròrroga d’execució de
l’actuació subvencionada abans que finalitzi el termini d’execució del tercer any, tal
com recull l’article 11.2 d’aquestes bases reguladores. 
Es poden utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de
Girona, que s’especifiquen a la Seu electrònica.
La documentació s’ha d’adjuntar a la justificació en arxius en format PDF de 10 MB
com  a  màxim.  Els  documents  d’un  mateix  tipus,  com  ara  certificats,  memòries  i
fotografies,  poden formar  un únic  arxiu  en format  PDF.  No s’accepten contenidors
d’arxius  o  fitxers,  ja  siguin  en  format  PDF  (carpetes  PDF)  o  bé  en  formats  de
compressió tipus Zip o RAR.
A l’efecte  de  la  justificació  es  poden  presentar  totes  les  despeses  imputables  a
l’actuació subvencionada que, d’acord amb el dret, s’hagin produït abans d’acabar el
període d’execució. 
Si  el  cost  de  l’actuació  resulta  finalment  superior  al  previst  en  la  sol·licitud,  la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment. 
En cas  que el  cost  justificat  sigui  inferior  al  pressupost  acceptat,  la  subvenció  es
minorarà proporcionalment,  aplicant  sobre la  quantitat  concedida el  percentatge de
desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
la base 13 (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos...), superin la despesa efectiva.
Una  vegada  examinada  la  documentació  justificativa,  amb les  comprovacions  que
calguin, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els
elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de
la despesa subvencionable.
11.2. Termini
La subvenció s’ha de justificar de manera parcial en finalitzar cada anualitat, tal com
s’estableix en l’apartat anterior. El termini per justificar la darrera anualitat és de dos
mesos, a comptar de l’endemà de l’acabament del termini d’execució establert en la
convocatòria. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.
En el cas que l’ajuntament no hagi tingut una taxa de reposició o d’estabilització de
personal temporal en cap de les anualitats objecte de la subvenció i que, per aquest
motiu, no hagi pogut consolidar la plaça, podrà sol·licitar una pròrroga d’execució de
l’actuació subvencionada abans que finalitzi el termini d’execució del tercer any. 
Aquesta pròrroga d’execució l’atorga amb caràcter discrecional l’òrgan competent de la
Diputació per tal de facilitar la consolidació de l’estructura. La pròrroga esmentada es
pot sol·licitar una sola vegada, és improrrogable i es concedeix per un període màxim
d’un any i mig, a comptar de la notificació de la resolució de pròrroga.
La concessió d’aquesta pròrroga no eximeix el beneficiari/ària de la justificació de la
tercera  anualitat,  presentant  el  compte  justificatiu  juntament  amb  la  documentació
establerta  en  aquest  apartat,  sobre  la  base  de  la  qual  es  farà  el  pagament  de
l’anualitat.
L’acreditació  de la  consolidació  de la  plaça s’ha de justificar  en el  termini  de  dos
mesos, a comptar de la finalització del nou termini d’execució.
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Si en aquest període addicional l’entitat no consolida la plaça objecte de la subvenció,
s’iniciarà d’ofici el procediment de reintegrament de la totalitat de la subvenció.
11.3. Requeriment de la justificació
Si  un  cop  finalitzat  el  termini  no  s’ha  presentat  la  documentació  justificativa,  es
requerirà el beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de quinze dies hàbils, a
comptar de l’endemà de la notificació formal, i se l’advertirà que en cas que no ho faci
es revocarà la subvenció.

12. Pagament 
El pagament de la subvenció de cada anualitat s’efectuarà en concepte de bestreta
anual previ informe favorable de la persona responsable del centre gestor.
Caldrà que l’entitat beneficiària accepti específicament la subvenció i les condicions en
què ha estat atorgada mitjançant el certificat d’acceptació de la subvenció disponible a
www.ddgi.cat. 
El pagament de la subvenció s’efectua mitjançant una transferència bancària.
13. Compatibilitat de les subvencions 
Les subvencions objecte d’aquestes bases són incompatibles amb qualsevol altre tipus
d’ajuda.

14. Modificació de les subvencions
Una  vegada  s’hagi  aprovat  la  resolució  corresponent,  els  beneficiaris  no  podran
sol·licitar un canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada, ni la modificació del
pressupost o del percentatge de finançament. 

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

a) Incompliment de l’objecte de la subvenció, que és la consolidació de la plaça de
tècnic/a de promoció econòmica, o similar.

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

c) Incompliment d’altres obligacions que estableixen aquestes bases.
d) Altres supòsits que estableix la normativa reguladora de subvencions.

El  Servei  de Promoció i  Desenvolupament  Econòmic Local  tramitarà,  si  escau,  els
expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la
Junta  de  Govern  de  la  Diputació  serà  l’òrgan  competent  per  adoptar  els  acords
corresponents.

16. Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els  beneficiaris  no  poden  concertar  l’execució  total  o  parcial  de  les  activitats
subvencionades  amb persones  o  entitats  amb qui  estiguin  vinculats,  llevat  que  la
contractació  es  dugui  a  terme amb  les  condicions  normals  de  mercat  i  s’obtingui
l’autorització de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona. 
Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que estableix l’article
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

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

18. Verificació i control
Els  comptes justificatius que compleixin els  requisits establerts  per  la  Diputació de
Girona s’entenen com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció
concedida. 
No  obstant  això,  els  beneficiaris  estan  obligats  a  sotmetre’s  a  les  actuacions  de
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de
comprovació  i  control  financer  que  puguin  dur  a  terme  els  òrgans  de  control
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

19. Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que siguin
objecte de subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, en
aplicació del règim establert en el títol  IV de la Llei general de subvencions, puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:

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

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

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

que fonamenta la concessió de les subvencions.
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b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de
la subvenció. 

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

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

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

f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits establerts en la legislació aplicable.
g)  Acreditar que la contractació s’ha fet d’acord amb el que estableix la normativa

de contractes públics i la resta de normativa vigent en matèria de contractació
administrativa. 

h)  En  compliment  del  que  estableix  l’article  15.2  de  la  Llei  19/2014,  de  29  de
desembre, les persones jurídiques a les quals s’hagi concedit una subvenció per
un import superior a 10.000 € han de comunicar a l’òrgan concedent, mitjançant
una declaració responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus
òrgans de direcció o administració.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

subjecte. 

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

24. Vigència
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la publicació íntegra al Butlletí Oficial de
la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o
derogació. 

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

Disposició addicional segona
L’extracte  de  les  convocatòries  de  les  subvencions  regulades  en  aquestes  bases,
establert a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, s’ha de publicar
al BOPG.”

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

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

El  senyor President  comenta que passem al punt  següent,  el  17è,  que és el  punt
d'aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions per a la consolidació del
personal tècnic en l'àmbit de la promoció i desenvolupament econòmic local de les
entitats adherides a la xarxa. Té la paraula el vicepresident primer senyor Pau Presas.
El vicepresident primer, senyor Pau Presas, pren la paraula i presenta la proposta de
la Comissió que presideix: Gràcies, president. En aquest cas es tracta de la segona
edició d'aquest  tipus de convocatòria.  En aquest cas les primeres subvencions per
fixar el personal de promoció econòmica van sortir arran de la crisi generada per la
pandèmia. Enguany hem considerat que això seguia sent interessant i, a més a més,
també s'hi afegia el decret d'estabilització de plantilles, que es va aprovar a finals de
l'any 2021 i, per tant, també responem a una nova necessitat que tenen en aquest cas
els  ajuntaments  de  la  demarcació  de  Girona.  Aquestes  bases,  com  deia,  estan
enfocades  a  les  ciutats  adherides  a  la  Xarxa  de  Serveis  Locals  de  Promoció
Econòmica  que  tinguin  menys  de  50.000  habitants.  També  s'hi  poden  acollir  els
consells comarcals i consorcis que facin programes específics també per als municipis
específicament de menys de 2.500 habitants. Per tant, també amb una consideració
especial  per  a  aquells  municipis  amb menys estructura,  però que tenen igualment
necessitats en aquest àmbit. I l'objectiu és poder fixar i consolidar places de tècnics de
promoció econòmica en el territori de les comarques de les comarques gironines. Aquí
la principal condició és que aquests tècnics han de ser de la categoria A1 o A2, i que
s'ha de convocar  un procés  perquè  aquestes  places esdevinguin  fixes.  En alguns
casos  aquestes  places  venen  vinculades  amb  diversos  contractes  programes  o  a
través de programes d’AODL, i la voluntat és poder fixar aquests tècnics i tècniques
als ajuntaments i  als consells comarcals i  consorcis del  territori.  En aquest  cas,  la
previsió inicial és que s'hi puguin destinar un total de 600.000 euros. I els ajuntaments
que s'hi acabin acollint tindran en el primer any una ajuda de 30.000 euros, el segon
de 20.000, el tercer de 10.000... Amb l'objectiu de facilitar aquesta fixació de tècnics de
promoció econòmica en el territori. La primera edició la valorem molt positivament i en
aquest  cas vam fer  també un sondeig entre els diversos membres de la Xarxa de
Serveis Locals de Promoció Econòmica de la demarcació. Es va veure també amb
bons ulls i que hi havia també disponibilitat i ganes de voler-se implementar per part
dels diversos ajuntaments i així ho portem avui al Ple.
El senyor President, diu: Alguna qüestió? no. Per tant, entenem que queda aprovada
per unanimitat.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents 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
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Diputació de Girona, Grup Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva
i Grup Tots per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra. 

18. Aprovació de la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball de
Dipsalut per al 2022 – Dipsalut

“El Consell Rector de Dipsalut aprova, en la sessió ordinària número 2021/9, que té
lloc el 15 de setembre de 2021, l’acord d’elevació al Ple de la Diputació de Girona de
la plantilla i de la relació de llocs de treball (RLT) de Dipsalut per al 2022, aprovades
definitivament pel Ple de la Diputació de Girona en sessió del 23 de novembre de
2021, i publicades al Butlletí de la Província de Girona, núm. 20, del 31 de gener de
2022.

Per Decret de Presidència de 21 de març de 2022, s’aprova l’aplicació de l’increment
de  les  retribucions  de  les  persones  treballadores  de  Dipsalut,  d’acord  amb  allò
establert a la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat
per a l’any 2022.

La  Gerència  i  els  Serveis  Jurídics,  Econòmics  i  d’Organització  de  l’Organisme
proposen a aquesta Presidència, en data 20 d’abril de 2022 que el Consell Rector elevi
al Ple de la Diputació l’aprovació de la modificació de la plantilla i la relació de llocs de
treball de Dipsalut per al 2022, en els següents termes: 

[...]  El passat 31 de desembre de 2021 va finalitzar el finançament amb fons FEDER
del  Projecte  PECT  Girona,  regió  saludable  i,  un  cop  acabades  les  tasques  de
tancament  del  projecte,  el  passat  4  de  febrer  de  2022  es  van  finalitzar  les
contractacions de tècnics/ques i Auxiliar administrativa que realitzaven l’execució del
projecte.

D’altra banda, per Decret de Presidència de 12 de novembre, es declara l’extinció de
la  relació  de  servei  com  a  funcionari  de  carrera  del  senyor  Joan  Bartomeu  amb
l’Organisme, amb data 5 de novembre de 2021, per causa de la seva defunció, d’acord
amb la  documentació que obra a l’expedient  2021/2122.  El  lloc ocupat  pel  senyor
Bartomeu restava reservat a la integració de persones amb discapacitat, però, atès
que a la plantilla de funcionaris de carrera de Dipsalut hi ha dues persones que tenen
aquesta condició, no és imprescindible la reserva de cap lloc o plaça que es convoqui,
per això, seria oportú treure’n aquesta reserva al lloc esmentat. Cal destacar que és
oportú un canvi en la denominació d’aquest lloc, atès que actualment consta com a
“Administratiu/iva especialista (Gestió documental)”, quan per raons organitzatives, es
convenient disposar d’un lloc més polivalent.

Tanmateix,  es  detecta  una  necessitat  estructural  al  Servei  de  Govern  i  Relacions
institucionals,  d’un  suport  administratiu  de  caire  polivalent,  que  doni  suport  a  les
diferents unitats del servei en tasques administratives, així, es veu adient crear una
plaça d’auxiliar administrativa (Grup C2), per cobrir aquesta necessitat.

Per  últim,  per  Decrets  de  Presidència  de  28  de  febrer  de  2022,  es  nomenen
funcionaris  i  funcionàries,  3  tècnics/ques  d’Informació  Social  i  Salut  i  1  tècnic
d’Informació Social i Salut, Especialitat TIC, per a l’execució del programa anomenat
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l’[o]observatori, d’acord amb la documentació que obra als expedients 275, 276, 277 i
278/2022.

Per tot això, el 6 d’abril de 2022 es va acordar amb la representació de les persones
treballadores  per  unanimitat  proposar  a  la  Presidència  de  Dipsalut  que  proposi  al
Consell  Rector  l’acord  d’aprovació  i  elevació  al  Ple  de  la  Diputació  de  Girona,  la
modificació de la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball de Dipsalut de 2022, amb
l’objectiu que reflecteixi els següents canvis:

a) Plantilla:

a. Amortitzar  les  places  conjunturals  laborals  L4001,  del  grup  C2  i  L2001,
L2002, L2003 i L2004, del grup A2.

b. Indicar com a “Vacant” la plaça d’Administració General, grup C1, amb codi
F3002.

c. Crear una plaça estructural de l’Escala d’Administració General, del grup C2,
Auxiliar Administratiu/iva, amb codi F4008, que ha de constar com a vacant.

d. Crear  quatre  places  conjunturals  del  grup  A2,  amb  denominació
“Tècnics/ques Observatori”,  amb codi F2030,  F2031,  F2032 i  F2033,  que
han de constar com a vacants.

b) Relació de Llocs de Treball:

a. Extingir els llocs de treball del Servei de Govern i Relacions Institucionals,
amb codi L4001, del grup C2, nivell de destí 14, i L2001, L2002, L2003 i
L2004, del grup A2, nivell de destí 22.

b. Indicar  com  a  “Vacant”  i  sense  reserva  a  integració  de  persones  amb
discapacitat, el lloc de treball amb codi F3002, del grup C1, nivell de destí 18
i  canviar-ne  la  denominació  de  “Administratiu/iva  especialista  (Gestió
documental)” a “Administratiu/iva especialista”.

c. Crear un lloc de treball adscrit al Servei de Govern i Relacions Institucionals,
amb codi F4008, dotat d’1 efectiu, amb un nivell de destí 14, un complement
específic de 8.228,53 €, del grup C2, forma de provisió per concurs i règim
jurídic funcionarial.

d. Crear un lloc de treball adscrit al Servei de Govern i Relacions Institucionals,
amb codis F2030, F2031 i F2032, dotat de 3 efectius, amb un nivell de destí
22, un complement específic de 14.833,81 €, del grup A2, forma de provisió
per  concurs  i  règim  jurídic  funcionarial,  anomenat  “Tècnic/a  d’informació
social i de salut”, indicant a les observacions del lloc: “Conjuntural / Vacant”.

e. Crear un lloc de treball adscrit al Servei de Govern i Relacions Institucionals,
amb codi F2033, dotat d’1 efectiu, amb un nivell de destí 22, un complement
específic de 14.833,81 €, del grup A2, forma de provisió per concurs i règim
jurídic funcionarial,  “Tècnic/a d’informació social  i  de salut”,  indicant  a les
observacions del lloc: “Conjuntural / Vacant”.

És  competència  del  Consell  Rector,  d’acord  amb  l’article  10.8)  dels  Estatuts  de
l’Organisme, l’aprovació de la política de personal, la plantilla, la relació de llocs de
treball, les seves modificacions i el règim retributiu dins dels límits legals, a proposta
de la Presidència. No obstant això, atès que la plantilla i la relació de llocs de treball
estan  condicionats  per  la  dotació  econòmica  que  recull  el  pressupost  anual  de
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Dipsalut, el Consell Rector, de conformitat amb l’article 168 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, les eleva al Ple de la Diputació de Girona per a la seva aprovació
definitiva juntament amb el pressupost de cada exercici.

Per tot el que s’ha exposat, es fa necessari la modificació de la RLT de Dipsalut per al
2022, per tal d’incorporar l’acord amb la representació de les persones treballadores
del dia 6 d’abril de 2021.

Per últim, s’informa que els canvis plantejats en la Plantilla i la Relació de Llocs de
Treball  de  Dipsalut  de  2022,  no  comporten  variació  pressupostària,  atès  que
coincideixen les places que s’amortitzen i que es creen, així com els nivells de destí i
complement específic dels llocs que s’extingeixen i es creen. [...]

Vist l’article 3.4 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional que
estableix  que: “L'emissió  de l'informe del  secretari  podrà  consistir  en  una  nota  de
conformitat en relació amb els informes que hagin estat emesos pels serveis del propi
Ajuntament i que figurin com a informes jurídics a l'expedient.” 

En ús de les seves atribucions, i a proposta del Consell Rector, la Comissió Informativa
d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local eleva al Ple de la
Diputació de Girona l’aprovació del següent ACORD:

Primer. Aprovar  la  modificació  de  la  Plantilla  i  la  Relació  de Llocs  de Treball  que
s’adjunten com a annexos 1 i 2, respectivament i que contenen totes les places i tots
els llocs de treball de Dipsalut, ordenats per unitats orgàniques.

En aquest sentit, seran vàlides a tots els efectes les denominacions de les àrees, les
seccions i  els llocs, tal  com consten a l’annex 2, els grups i nivells de destinació i
l’import  dels  complements específics que hi  són detallats,  així  com l’import  d’altres
complements que hi apareguin.

Segon.  Ordenar la publicació íntegra de la Relació de llocs de treball modificada de
Dipsalut per al 2022 al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, i trametre’n còpia al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya i a l’Administració General de l’Estat, d’acord amb el que disposa l’article 28
del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals.

Annex 1: Plantilla 2022

FUNCIONARIS DE CARRERA

Codi
II.  PLACES  DE  L'ESCALA
D'ADMINISTRACIÓ
GENERAL Núm.

Gru
p

Observacions

PO PV PP PF PA PE

F1004-F1005 Tècnics 2 A1 2      

57

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



F200
4  a
F200
8

Gestió 5 A2 2 2  1   

F3001
a
F3011

Adminis
tratius

11 C1 1 4 5 1   

F4001
a
F4008

Auxiliar
s

8 C2  2  1  5

F5001
Subalte
rns

1 E 1      

 TOTAL 27  7 7 5 3  5

Codi III. PLACES DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

III. 1. Subescala técnica

 a) Titulats superiors
Núm.

Gru
p

Observacions

PO PV PP PF PA PE

F1003
Tècnics  de  comunicació  i
difusió

1 A1 1      

F100
6

Tècnics  de
qualitat  i
innovació

1 A1 1      

F1007
a
F1009

Tècnics
de salut
pública

3 A1 3      

 TOTAL 5  5      

 b) Titulats grau mitjà
Núm.

Gru
p

Observacions

PO PV PP PF PA PE

F2009 a F2014 Tècnics informàtics 6 A2 3 3     

F201
5  a
F202
9

Tècnics  de
salut pública

15 A2 12 3     

F2001
a
F2003

Tècnics
de
serveis
socials

3 A2 1 2     

 TOTAL 24  16 8     

 TOTALS PERSONAL FUNCIONARI

 TOTAL 56  28 15 5 3  5

PERSONAL LABORAL TEMPORAL

Codi
Denominació  del  lloc  de
treball Núm.

Gru
p

Observacions

PO PV PP PF PA PE

L3001 Administratius 1 C1     1  

L4002 Auxiliars 1 C2     1  

L2005 Tècnics de gestió 1 A2     1  

 TOTAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL

 TOTAL 3      3  

PERSONAL DIRECTIU
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Codi
Denominació  del  lloc  de
treball Núm.

Gru
p

Observacions

PO PV PP PF PA PE

F1001 Gerents 1 A1 1      

 TOTAL PERSONAL DIRECTIU

 TOTAL 1  1      

PERSONAL COJUNTURAL

Codi
Denominació  del  lloc  de
treball Núm.

Gru
p

Observacions

PO PV PP PF PA PE

F1002 Responsables de l’OSS 1 A1 1      

F2030 a F2033 Tècnics Observatori 4 A2  4     

 TOTAL PERSONAL CONJUNTURAL

 TOTAL 5  1 4     

RESUM FINAL PLANTILLA DE PERSONAL

 
Núm
.

PO PV PP PF PA PE

Nombre total personal funcionari 56 27 16 5 3  5

Nombre total personal laboral temporal 3  0   3  

Nombre total personal directiu 1 1      

Nombre total personal conjuntural 5 1 4     

TOTAL 65 29 20 5 3 3 5

TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL 57

Annex 2: Relació de llocs de treball (RLT) 2022

   RELACIO DE LLOCS DE TREBALL DIPSALUT - 2022   

              

Govern i relacions institucionals

Codi
Denominació
lloc de treball

D
o
t.

CD
C
E
(*)

CE

C
o
m
pl
.

Grup FP R.J.P
Factor
dedicació
(**)

F.
espe
cífica

Loc
alit
at

Observacions

F1001 Gerència 1      LD D    

Dedicació
exclusiva  /
Retribució íntegra
anual:  78.200,42
€

F1003
Tècnic/a  de
comunicació  i
difusió

1 22  19.600,66 €  A1 C F     

F3001
Administratiu/
va de Govern

1 15  8.228,53 €  C1 C F 5.248,07 MD  
Vacant/promoció
interna

F4001
Auxiliar  de
govern

1 14    8.228,53 €  C2 C F 5.248,07 MD  A extingir

F4008 Auxiliar 1 14 8.228,53 € C2 C F Vacant
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administratiu/i
va

              

 Secció d'Acció social i cooperació internacional

F2001
Cap  de  la
secció  d'Acció
Social

1 26  16.728,32 €  A2 C F     

F2002
Tècnic/a
d'acció social i
benestar

1 22  14.833,81 €  A2 C F    Vacant

 Observatori social i de salut (OSS)

F1002
Responsable
de l'OSS

1 26  20.184,44 €  A1 C F 6.341,01 MD  Conjuntural

F2030
a
F2032

Tècnic/a
d’informació
social i salut

3 22 14.833,81 € A2 C F
Conjunturals  /
Vacants

F2033

Tècnic/a
d’informació
social i salut –
especialitat
TIC

1 22 14.833,81 € A2 C F
Conjuntural  /
Vacant

              

Serveis jurídics, econòmics i d'organització

Codi
Denominació
lloc de treball

D
o
t.

CD
C
E
(*)

CE

C
o
m
pl
.

Grup FP R.J.P
Factor
dedicació
(**)

F.
espe
cífica

Loc
alit
at

Observacions

F1004

Cap  dels
Serveis
jurídics,
econòmics  i
d'organització

1 28  25.012,67 €  A1 C F 6.341,01 MD   

F1005

Responsable
adjunt/a  de
Serveis
jurídics,
econòmics  i
d'organització

1 26  20.184,44 €  A1 C F     

F2005
Tècnic/a  de
gestió

1 22  14.833,81 €  A2 C F    
Àmbit  funcional
de gestió admin.

F2007
Tècnic/a  de
gestió

1 22  14.833,81 €  A2 C F    
Àmbit  funcional
RRHH/ Vacant

F2004
Tècnic/a  de
gestió

1 22  14.833,81 €  A2 C F    
Àmbit  funcional
de subvencions  /
Vacant

L2005
Tècnic/a mitjà/
na  de
subvencions

1 22  14.833,81 €  A2 C L    A extingir

F2006
Tècnic/a  de
gestió

1 22  14.833,81 €  A2 C F    
Àmbit  funcional
de  contractació
administrativa 

F2006
Tècnic/a  de
gestió

1 22  14.833,81 €  A2 C F    

Àmbit  funcional
de pressupostos i
comptabilitat  /
Vacant

F3002
Administratiu/
iva
especialista

1 18  8.449,18 €  C1 C F    Vacant

F3003
a
F3008

Administratiu/
iva

6 15  8.228,53 €  C1 C F    
5  vacants  (2
promoció interna)

L3001
Administratiu/
iva

1 18    8.449,18 €  C1 C L    A extingir

F4004 Auxiliar 1 14  8.228,53 €  C2 C F    Vacant
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administratiu/i
va

F4003
i
F4002

Auxiliar
administratiu/i
va

2 14    8.228,53 €  C2 C F    A extingir

F5001
Auxiliar  de
serveis

1 13  8.935,80 €  E C F    Horari partit 

             

Informació per a la gestió, la qualitat i la innovació

Codi
Denominació
lloc de treball

D
o
t.

CD
C
E
(*)

CE

C
o
m
pl
.

Grup FP R.J.P
Factor
dedicació
(**)

F.
espe
cífica

Loc
alit
at

Observacions

F1006

Cap de servei
d'Informació
per a la gestió,
la  qualitat  i  la
innovació

1 28  25.012,67 €  A1 C F 6.341,01 MD   

F2012

Coordinador/a
tècnic/a  de
sistemes
d'informació

1 26  16.728,32 €  A2 C F    Vacant

F2009
a
F2011
i
F2013
a
F2014

Tècnic/a  en
sistemes
d'informació

5 22  14.833,81 €  A2 C F    3 vacants

             

Promoció de la salut, benestar i atenció a les persones

Codi
Denominació
lloc de treball

D
o
t.

CD
C
E
(*)

CE

C
o
m
pl
.

Grup FP R.J.P
Factor
dedicació
(**)

F.
espe
cífica

Loc
alit
at

Observacions

F1007

Cap de servei
de  Promoció
de  la  salut,
benestar  i
atenció  a  les
persones

1 28  25.012,67 €  A1 C F 6.341,01 MD   

F2019

Coordinador/a
de  programes
de  suport
econòmic

1 26  16.728,32 €  A2 C F     

F2015

Coordinador/a
tècnic/a  de
salut  pública  i
benestar

1 26  16.728,32 €  A2 C F    Vacant

F2016
a
F2018
i
F2020
a
F2021

Tècnica/a  de
salut  pública  i
benestar

5 22  14.833,81 €  A2 C F    
Especialitat  en
promoció  de  la
salut i benestar

F2003
Tècnic/a
d'acció social i
benestar

1 22  14.833,81 €  A2 C F    Vacant

F3009
a
F2010

Administratiu/
iva

2 15  8.228,53 €  C1 C F    
2  vacants  (1
promoció interna)

F4005 Auxiliar
administratiu/i

1 14    8.228,53 €  C2 C F    A extingir
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va

             

Salut ambiental

Codi
Denominació
lloc de treball

D
o
t.

CD
C
E
(*)

CE

C
o
m
pl
.

Grup FP R.J.P
Factor
dedicació
(**)

F.
espe
cífica

Loc
alit
at

Observacions

F1009
Cap de servei
de  Salut
ambiental

1 28  25.012,67 €  A1 C F 10.401,14 IDE   

F1008

Responsable
adjunt/a  de
salut
ambiental

1 26  20.184,44 €  A1 C F     

F2025

Coordinador/a
tècnic/a
d'avaluació  i
acció  de  salut
pública  al
territori

1 26  16.728,32 €  A2 C F    Vacant

F2022
a
F2024
i  F026
a
F2029

Tècnica/a  de
salut  pública  i
benestar

7 22  14.833,81 €  A2 C F    
Especialitat  en
salut  ambiental  /
2 vacants

F3011
Administratiu/
iva

1 15  8.228,53 €  C1 C F    
Vacant/  promoció
interna

F4006
i
F4007

Auxiliar
administratiu/i
va

2 14  8.228,53 €  C2 C F    
1  vacant  /  1  a
extingir

L4002
Auxiliar
administratiu/i
va

1 15    8.449,18 €  C2 C L    A extingir

              

  C Concurs F Funcionari

  
C
D

Complement de destí JE Jornada especial

  
C
E

Complement específic L Laboral

  D Directiu professional LD Lliure designació

  
I
D
E

Incompatibilitat / Dedicació exclusiva MD Major dedicació

  (*) Els complements específics corresponen a 12 mensualitats i 2 pagues anuals

  (**) Els factors de dedicació corresponen a 12 mensualitats anuals

”
El senyor President manifesta que aprovaríem la modificació de plantilla i la relació de
llocs  de treball  de  Dipsalut,  amb l'absència  la  senyora  Maria  Puig.  El  senyor  Pau
Presas té la paraula.
El vicepresident primer, senyor Pau Presas, intervé i manifesta: Gràcies. Simplement
es tracta d'un tema tècnic: en aquest cas va finalitzar el programa de fons europeus, el
projecte  de  PECT  Girona  Regió  Saludable,  del  qual  en  penjava  el  projecte  de
l'Observatori de Dipsalut. En aquest cas, simplement el que es fa és, el personal que
estava adscrit  a  aquest  projecte,  passa a  formar  part  de  la  plantilla  de  Dipsalut  i
seguiran prestant el servei i el projecte que ja es va iniciar [...]
La diputada senyora Marta Guillaumes, diu: Gràcies, president. Només manifestar que
ens abstindrem en aquest punt. Gràcies.
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El senyor President, respon: Molt bé. Pensava que era així, és per coherència amb
l'altre, però en tot cas, s'aprova igual amb 25 vots a favor i una abstenció de la senyora
Guillaumes. D'acord?

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

19. Acceptació  de  la  delegació  acordada  per  diversos  ajuntaments  de
determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona –
Xaloc

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

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

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

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

PRIMER. ACCEPTAR  la  delegació  acordada  pel  plenari  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
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 PONT DE MOLINS
GESTIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE:

 Despeses sumptuàries
RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU DE:

 Quotes urbanístiques
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L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 22
de desembre de 2009.
Data Plenari: 7/04/2022

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 19è, que és l'acceptació de la
delegació acordada per diversos ajuntaments de determinats ingressos de dret públic
a favor de la Diputació i, per tant, a Xaloc. Té la paraula el diputat delegat de Xaloc,
senyor Camps. 
El diputat senyor Jordi Camps intervé i manifesta: Moltes gràcies, president. Com fem
en tots els plenaris, en aquest cas portem l'Ajuntament de Pont de Molins, que ens
passa  la  gestió  i  recaptació  en  període  de  voluntari  i  executiu  de  despeses
sumptuàries i la recaptació en període executiu de quotes urbanístiques.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna qüestió? Entenc, doncs, que queda
aprovat per unanimitat.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents 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 Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva
i Grup Tots per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra. 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ

20. Aprovació inicial  de les bases reguladores dels premis als  esportistes
gironins d'esports individuals que participen en competicions federades -
Servei d'Esports

“L'Àrea de Cultura,  Noves Tecnologies,  Esports  i  Educació,  dona suport  a  l'esport
mitjançant diverses línies d'actuació, entre les que hi ha el suport econòmic directe a
través de subvencions. Amb aquesta finalitat s'han redactat les bases generals que
han de regir el procediment de concessió dels premis als esportistes gironins d’esports
individuals que participen en competicions federades.

Per  aquest  motiu,  es  proposen  unes  bases  generals  reguladores  dels  premis  als
esportistes gironins d’esports individuals que participen en competicions federades.

D'acord amb els antecedents, La Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies,
Esports i  Educació,  hi  dictamina favorablement  i  proposa al  Ple  que adopti  l'acord
següent:
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PRIMER.  Aprovar  inicialment  les  bases  reguladores  dels  premis  als  esportistes
gironins  d’esports  individuals  que  participen  en  competicions  federades,  que  es
transcriuen literalment tot seguit:

“Bases reguladores dels premis als esportistes gironins d’esports individuals
que participen en competicions federades
1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de premis per
al suport als esportistes d’esports individuals de la demarcació de Girona que formen
part del Programa de Tecnificació Alt Rendiment Català (ARC) de la Generalitat de
Catalunya i/o que participen en campionats d’Espanya, d’Europa i del món, i fomenten
la  projecció  de  les  comarques  gironines  a  l’exterior  i  promouen  l’activitat  física  i
esportiva entre la població gironina. S’estableixen dues línies de suport:

1. Suport als esportistes d’alt nivell
2. Suport als medallistes en campionats d’Espanya o campionats d’àmbit superior

2. Beneficiaris
Poden ser beneficiaris dels premis objecte d’aquestes bases i, en funció dels diferents
programes, les persones físiques (o el seu representant legal, en cas de ser menors
d’edat) que compleixin els requisits següents:
a) Suport als esportistes d’alt nivell: esportistes d’esports individuals que acreditin

estar en possessió del certificat d’esportista d’alt nivell (DAN) expedit pel Consejo
Superior  de Deportes o el  certificat  d’alt  rendiment  català d’alt  nivell  (esportista
“futur” o esportista “alt nivell”) expedit pel Consell Català de l’Esport i que acreditin
estar empadronats a la demarcació de Girona.

Amb aquesta finalitat es convoca les persones que compleixin els requisits (o el seu
representant  legal,  en  cas  de  ser  menors  d’edat)  que  figuren  en  aquestes  bases
perquè  presentin  les  sol·licituds.  Es  premiarà  les  persones  seleccionades  amb un
import mínim de 500 € i un màxim de 5.000 €. 
b) Suport  als  participants  en  campionats  d’Espanya  o  campionats  d’àmbit

superior: esportistes que, en competicions individuals o en parella, hagin quedat
entre els  10 primers a la  classificació  general  en campionats d’Espanya o que
participin  en  campionats  d’Europa  i/o  del  món  reconeguts  per  les  respectives
federacions esportives, i que no siguin professionals. 

Amb aquesta finalitat es convoca les persones que compleixin els requisits (o el seu
representant  legal,  en  cas  de  ser  menors  d’edat)  que  figuren  en  aquestes  bases
perquè  presentin  les  sol·licituds.  Es  premiarà  les  persones  seleccionades  amb un
import mínim de 200 € i un màxim de 1.000 €. 
Els premis estan subjectes a les retencions de l’impost sobre la renda de les persones
físiques vigents en el moment del pagament. 
En el supòsit que el beneficiari consideri que es pot acollir a l’exempció de la retenció,
haurà d’acreditar aquesta circumstància.
3. Procediment de concessió
El  procediment  de  concessió  d’aquests  premis  és  la  concurrència  competitiva  i
convocatòria pública, que ha d’aprovar la Junta de Govern. Els premis es concedeixen
mitjançant la comparació de les sol·licituds que es presentin en el període fixat en la
convocatòria i establint-se una prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts
en aquestes bases.
4. Període d’execució
El període d’execució dels mèrits aconseguits és de l’1 d’agost de l’any anterior a la
convocatòria al 31 juliol de l’any de la convocatòria. 
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5. Criteris de valoració
Els criteris de valoració dels premis són els següents:
a) Esportistes d’alt nivell

o Certificat (fins a 50 punts)
 Certificat DAN del Consejo Superior de Deportes 50 punts
 Certificat ARC d’esportista “alt nivell” 50 punts
 Certificat ARC d’esportista “futur” 25 punts

o Mèrits esportius dintre del període d’execució (fins a 30 punts):
 Pòdium en campionats d’Espanya 10 punts
 Participant en campionats d’Europa 15 punts
 Medallista en campionats d’Europa 20 punts
 Participant en campionats del món o Jocs Olímpics 25 punts
 Medallista en campionats del món o Jocs Olímpics 30 punts

o Impacte a les xarxes socials - Instagram (fins a 20 punts):
 Transmeten  valors  positius  vinculats  a  l’esport,  com  l’esportivitat,

l’esforç, la salut, etc.   6 punts
 Ajuden  a  posicionar  les  comarques  gironines  com  una  destinació

esportiva. Amb fotos on es vegin, s’etiquetin i/o es faci referència (al
text,  amb  les  etiquetes  @diputaciogirona i/o  #EsportsDdGi)  a
equipaments o indrets de la demarcació.   6 punts

 Fan referència  al  suport  de  la  Diputació  de Girona (al  text,  amb les
etiquetes @diputaciogirona i/o #EsportsDdGi).   8 punts

b) Esportistes participants en campionats d’Espanya o campionats d’àmbit superior: 
o Mèrits esportius dintre del període d’execució (fins a 80 punts):

 Entre els 10 primers a la classificació general individual en campionats
d’Espanya 20 punts

 Participant en campionats d’Europa 30 punts
 Entre els 16 primers en campionats d’Europa 40 punts
 Participant en campionats del món o Jocs Olímpics 60 punts
 Entre els 16 primers en campionats del món o Jocs Olímpics 80 punts

o Certificació d’esportista d’alt rendiment del Consell Català de l’Esport (fins a
20 punts):
 Certificat de tecnificació (esportista “perfeccionament”) 20 punts

6. Procediment de presentació de sol·licituds 
Només es pot  presentar una sol·licitud  i  línia  de suport  a la convocatòria  de cada
exercici.
Les  sol·licituds  s’han  de  presentar,  mitjançant  un  model  normalitzat  disponible  a
l’adreça  web  https://www.ddgi.cat/web/nivell/226/s-0/servei-d-esports,  per  qualsevol
dels mitjans que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
Les sol·licituds han d’estar signades per la persona interessada o pel seu representant
legal, en cas de ser menor d’edat.
Cal formular les sol·licituds mitjançant  el  model normalitzat disponible al web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació annexa següent:

1. Fotocòpia del DNI.
2. Certificat d’empadronament.
3. Acreditació dels mèrits esportius obtinguts dins del període d’execució

establert en el punt 4 d’aquestes bases.
4. Certificat d’esportista d’alt rendiment (ARC) o certificat d’esportista d’alt

nivell del Consejo Superior de Deportes (DAN), en cas de tenir-lo.
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5. Còpia del llibre de família, del certificat de naixement o de la resolució
judicial  o  administrativa  que  acrediti  la  tutela  (només per  als  menors
d’edat).

6. Certificat d’estar al corrent amb l’AEAT i amb la TGSS (els esportistes
majors d’edat i els representants legals en el cas dels menors d’edat).

7. Dades bancàries del sol·licitant, mitjançant imprès normalitzat (quan no
s’hagin aportat anteriorment).

En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.
La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com
a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies,
poden formar un únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors d’arxius o
fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus
Zip o RAR.
Els  defectes  de  la  sol·licitud  s’han  d’esmenar,  després  del  requeriment  i  amb
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si
transcorregut aquest termini  no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la
persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució
prèvia, d’acord amb els termes que recull la legislació de procediment administratiu, i
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document
que acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què
es  coneguin  i  prèvia  audiència  de  la  persona  interessada  i,  en  conseqüència,
comporten  la  inadmissió  de  la  sol·licitud,  sens  perjudici  que  puguin  ser  causa  de
revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió.
7. Instrucció del procediment
El Servei d’Esports de la Diputació de Girona ha d’instruir i ordenar l’expedient per a
l’atorgament dels premis que preveuen aquestes bases.
Les activitats d’instrucció comprenen:

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

 L’avaluació  de  les  sol·licituds  efectuada  de  conformitat  amb  els  criteris
establerts en aquestes bases.

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

Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora emetrà un informe en el
qual concretarà el resultat de l’avaluació efectuada.
La Comissió d’Avaluació pot proposar que es deixi deserta la convocatòria si cap de
les  sol·licituds  presentades  no  compleix  els  paràmetres  exigibles,  com  també  pot
interpretar aquestes bases en consonància amb les finalitats de la convocatòria.
El Servei d’Esports, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió Avaluadora,
formularà la proposta de resolució degudament motivada.
La  proposta  de  resolució  ha  d’expressar  la  llista  de  beneficiaris  proposats  per  a
l’atorgament  del  premi  i  la  quantia  d’aquest,  així  com  la  relació  de  sol·licitants
exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió.
La Comissió Avaluadora d’aquests premis està integrada pels membres següents:
President: El president de la Comissió informativa de Cultura, Noves Tecnologies,  

Esports i Educació 
Vocals: El diputat del Servei d’Esports
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El cap del Servei d’Esports
La tècnica d’activitats del Servei d’Esports
Un tècnic/a de l’Àrea de Comunicació

Els  grups  polítics  de  la  Diputació  de  Girona  poden  designar  un representant  a  la
Comissió Avaluadora, amb veu però sense vot.
Actuarà com a secretari un tècnic/a del Servei d’Esports de la Diputació de Girona.
La participació en la convocatòria implica acceptar aquestes condicions i la resolució
de  la  Junta  de  Govern.  També  suposa  admetre  canvis  que  es  puguin  produir
posteriorment com a conseqüència de factors externs a l’organització.
8. Procediment de resolució, notificació i règim de recursos
La proposta de resolució s’ha de sotmetre a consideració de la Junta de Govern, òrgan
que  ha  de  resoldre  definitivament,  si  escau,  en  diversos  actes,  l’atorgament  dels
premis.
La resolució contindrà, si s’escau, la relació ordenada de tots els peticionaris que no
hagin obtingut el premi per haver-se esgotat la quantia màxima del crèdit fixat a la
convocatòria,  en  què  caldrà  indicar  la  puntuació  aconseguida.  Si  algun  beneficiari
renuncia al premi, l’òrgan concedent podrà acordar concedir el premi al sol·licitant o
sol·licitants següents, d’acord amb l’ordre de puntuació, sempre que amb la renúncia
s’hagi alliberat crèdit suficient per atendre almenys una de les sol·licituds denegades.
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. Així mateix, es publicarà al lloc
web de la Diputació de Girona, dins del programa corresponent.
La Junta de Govern de la Diputació haurà d’emetre la resolució corresponent en el
termini màxim de tres mesos comptats des de la finalització del període de presentació
de les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la
resolució, els sol·licitants han d’entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci
administratiu.
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Alternativament, i de
forma potestativa, s’hi pot interposar recurs de reposició davant la Junta de Govern de
la Diputació  de Girona en el  termini  d’un mes a comptar del  dia  següent  al  de la
notificació. Contra aquesta resolució escau interposar recurs contenciós administratiu
davant  el  jutjat  contenciós  administratiu  de  Girona,  en el  termini  de  dos  mesos  a
comptar del dia següent al de la notificació.
9. Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió del premi, si en el termini d’un mes el beneficiari
no  manifesta  el  contrari,  s’entendrà  acceptada,  així  com  les  condicions  generals
específiques fixades qui hi siguin aplicables.
10. Justificació
La justificació del premi obtingut  queda acreditada,  per part  del beneficiari,  amb el
compliment dels requisits establerts en aquestes bases.
11. Pagament
El  pagament  del  premi  es  tramita  amb  l’informe  favorable  previ  de  la  persona
responsable del centre gestor.
El pagament del premi de la subvenció s’efectua mitjançant transferència bancària.
12. Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte del
premi, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada.
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Els beneficiaris que utilitzin les xarxes socials, quan difonguin les actuacions objecte
d’aquests  premis,  ho  hauran  de  fer  utilitzant  les  etiquetes  @diputaciogirona  i
#EsportsDdGi.
13. Altres obligacions dels beneficiaris

a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament
que fonamenta la concessió dels premis.

b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi
del premi.

14. Protecció de dades
Les dades personals que els sol·licitants del premi comuniquin durant el procediment,
actuant en nom propi, seran tractades per la Diputació de Girona, com a responsable
del tractament, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu  i  del  Consell,  de  27  d’abril  de  2016  (Reglament  general  de protecció  de
dades), amb la finalitat de gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que
se’n derivin establertes per la llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el
compliment d’una missió d’interès públic (article 6.1  e del Reglament) i d’obligacions
legals (article 6.1 c). En cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació
de dades d’altres persones a la Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran
d’informar les persones afectades d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets
reconeguts  al  Reglament  general  de  protecció  de  dades  (accés  a  les  dades,
portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitud de la limitació del tractament i oposició) la
persona interessada es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona.
La informació detallada del tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les
persones interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.
15. Principis ètics i de conducta
Els beneficiaris dels premis han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-
se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i
posar  en  coneixement  dels  òrgans  competents  qualsevol  manifestació  d’aquestes
pràctiques  que,  al  seu  parer,  sigui  present  o  pugui  afectar  el  procediment.
Particularment  s’han  d’abstenir  de  realitzar  qualsevol  acció  que  pugui  vulnerar  els
principis d’igualtat d’oportunitat i de lliure concurrència.
Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva
activitat assumeixen les obligacions següents:

1. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis  o  les  professions  corresponents  a  l’activitat  objecte  de  subvenció  o  ajut
públic.
2. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
3. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en la convocatòria

de subvencions o ajuts o en els processos derivats d’aquesta convocatòria.
En particular, els beneficiaris dels premis assumeixen les obligacions següents:

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

b) No  sol·licitar,  directament  o  indirectament,  que  un  càrrec  o  empleat  públic
influeixi en l’adjudicació del premi.

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

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

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

En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta, és aplicable el règim
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i les sancions que preveu l’article 84 pel que fa a
beneficiaris d’ajuts públics, sense perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències
previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.
16. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

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

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

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

subjecte.
17. Interpretació
La  facultat  d’interpretació  i  aplicació  d’aquestes  bases  recau  exclusivament  en  la
Diputació de Girona,  i  correspon a la Presidència  d’aquest  ens la  resolució de les
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels
actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes
bases.
18. Vigència
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la publicació íntegra en el Butlletí
Oficial  de  la  Província  de  Girona  (BOPG),  i  seran  vigents  fins  que  se  n’acordi  la
modificació o derogació.
Disposició addicional primera
En el  supòsit  que durant  el  termini  d’informació  pública  de les  bases s’hi  formulin
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan
competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la
resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. 
Disposició addicional segona
L’extracte  de  les  convocatòries  de  les  subvencions  regulades  en  aquestes  bases
previst a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG).
Disposició derogatòria
Quan  entrin  en  vigor  aquestes  bases,  quedarà  derogada  qualsevol  altra  norma
anterior,  del  mateix  rang o inferior,  en  tot  allò  que s’oposi  al  contingut  d’aquestes
bases.”
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SEGON. Sotmetre aquests bases a informació pública durant un termini de 20 dies,
mitjançant anunci al BOP, en el tauler d'anuncis de la Corporació i per referència, en el
DOGC. En el supòsit que no es formulin al·legacions i/o reclamacions durant el termini
d'informació pública, aquests acords quedaran elevats a definitius.

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

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

El  senyor  President  comenta  que  un  cop  acabada  la  Comissió  d'Hisenda,
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació local, passaríem a la Comissió de
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació amb el punt 20è, que és l'aprovació
inicial  de  les  bases  reguladores  dels  premis  als  esportistes  gironins  d’esports
individuals que participen en competicions federades. Té la paraula el diputat senyor
Jordi Masquef.

[Hi ha alguns minuts que l'àudio és inaudible]:
El diputat delegat d’Esports, senyor Jordi Masquef, pren la paraula i manifesta: [...] les
persones seleccionades amb l'import mínim de [...] euros i un màxim de 5.000 euros i
apartats de la segona línia que s'estableixen [...]
[...] de 200 euros i un màxim de 1.000 euros. I pel que fa al criteri de [...]
[... estava en possessió [...] en segon lloc els mèrits [...]
[...] impacte a les xarxes socials i pel que fa als esportistes participants en campionats
d'Espanya, campionats d'àmbit superior, en primer lloc tenim els mèrits esportius i en
segon lloc estar en possessió [...]

El  senyor President,  diu: Moltes gràcies,  senyor Masquef.  Alguna consideració? Sí,
senyora Guillaumes.
La diputada senyora  Marta Guillaumes,  intervé i  manifesta:  Gràcies,  president.  En
primer lloc, agrair la disposició del diputat Jordi Masquef, que ens va fer arribar a les
diputades i diputats, la veritat, hem de dir que ens va ser temporalment impossible
poder atendre aquesta petició perquè la vam rebre dijous al migdia. Tot i això, volem
manifestar l'agraïment,  que com és habitual,  sempre intenta portar al ple qüestions
consensuades  i  treballades.  I  com a CUP Amunt,  només  ressaltar  que  continuem
defensant que cal apostar per la promoció de l'esport com a eina de salut, però per a
totes les edats, i pensem que es destinen molts recursos a l'alta competició. I de fet,
aquestes bases reguladores també en són una mostra, en general, no només a la
Diputació, sinó també en altres entorns. Com a CUP continuem defensant que potser
la millor aposta és per a la gran majoria de la població i que calen plans i projectes que
permetin  gaudir  de  l'esport  a  tota  la  població,  sigui  l'edat  que  sigui,  la  situació
econòmica de les seves famílies i els orígens. Gràcies.
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El  senyor  President,  manifesta:  Molt  bé,  moltes  gràcies.  Entenem  que  el  vot  és
abstenció. Per tant, vint-i-cinc vots a favor i una abstenció. Quedaria aprovat aquest
punt de l'ordre del dia. Gràcies.

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

COMISSIÓ D’ACCIÓ SOCIAL

21. Autorització i disposició de la despesa dels sobrecostos ocasionats per la
COVID-19 en la gestió del Centre de dia Les Bernardes (juliol-desembre
2021) - Gabinet de Presidència

“En  data  20  de  desembre  de  2019  es  va  signar  un  conveni  de  col·laboració
interadministrativa entre aquesta Diputació i el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, relatiu a la gestió integral del Centre de dia
per a gent gran Les Bernardes de Salt, per un període que s’inicia l’1 de gener de 2020
i fins al 31 de desembre de 2020, (CN/3987), exp. 2019/7985. 

Per a la prestació i gestió d’aquest servei es va subscriure el corresponent conveni
d’encàrrec a mitjà propi de la Diputació de Girona a SUMAR, Serveis Públics d’Acció
Social de Catalunya, SL (en endavant SUMAR) (CN/3988), exp. 2019/8212.

El Ple de la Diputació de Girona, de data 22 de desembre de 2020, va aprovar la
pròrroga del conveni amb el departament de Treball,  Afers Socials i  Famílies de la
Generalitat de Catalunya, per a l’encàrrec de la gestió integral del Centre de dia per a
gent gran Les Bernardes de Salt per a l’any 2021 (CN/3987), exp. 2020/10001.

Per a la prestació i gestió d’aquest servei es va subscriure la corresponent pròrroga del
conveni d’encàrrec a mitjà propi de la Diputació de Girona a SUMAR (CN/3988), exp.
2020/10215.

Vist que la pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació d'excepcionalitat en els
serveis socials. Amb l'objectiu de prevenir brots futurs i minimitzar el risc d'infecció en
els grups de població més vulnerables, es requereix contínuament el desplegament,
l'aplicació  i  l'adaptació  de  les  mesures  que  impacten  directament  sobre  les
organitzacions i els professionals dels serveis socials, i en especial en els centres que
conformen la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública. 

Atès que mitjançant el Decret llei 35/2020, de 20 d’octubre, de modificació del Decret
llei  19/2020,  de 19 de maig,  i  del  Decret  llei  29/2020,  de 28 de juliol,  en  matèria
d’adopció  de  mesures  socials  i  sanitàries  per  pal·liar  els  efectes  de  la  pandèmia
generada per la COVID-19, es preveu un increment mensual per fer front als costos
addicionals generats als serveis socials de la xarxa d'atenció pública. Aquests costos
fan referència al reforç del personal d’atenció directa, compra d’equips de protecció
individual i intensificació de les mesures d’higiene relacionades amb la COVID-19. Pel
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que fa al Centre de Dia per a Gent Gran les Bernardes de Salt, el mòdul és de 60,00 €
mensuals per plaça ocupada i té efectes des d’1 de juliol de 2020. 

El pacte tercer del conveni amb el departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la  Generalitat  de  Catalunya,  per  a  l’encomana  de  la  gestió  del  servei  referit
anteriorment (exp. 2019/7985), estableix que en cas que durant la vigència del conveni
es modifiquin les tarifes vigents, aquestes noves tarifes seran aplicables des de la
seva entrada en vigor sense que s’hagi de modificar el conveni, i el pacte tercer del
conveni  d’encàrrec  a  mitjà  propi  de  la  Diputació  de  Girona  a  SUMAR,  SL (exp.
2019/8212)  estableix,  en  aquest  mateix  sentit,  que  s’adapta  a  la  normativa  vigent
fixada  pel  Departament  de  Treballs,  Afers  Socials  i  Famílies  de  la  Generalitat  de
Catalunya.

Atès que en el pressupost de la Diputació de 2022 s’ha consignat el crèdit adequat i
suficient  per  poder  autoritzar  i  disposar  la  despesa,  atès  que  la  Generalitat  de
Catalunya  ha  fet  efectiu  l’ingrés  corresponent  als  costos  addicionals  generats
corresponents al període comprès entre els mesos de juliol i desembre de 2021, i en
data 21 d’abril de 2022 s’ha publicat l’edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de
suplement de crèdit DG 3SC 1/2022.

Per  tot  l’exposat,  vist  l’informe del  centre  gestor  i  previ  dictamen favorable  de  la
Comissió Informativa d’Acció Social, es proposa al Ple de la Diputació l’adopció de
l’acord següent:

Primer.  Autoritzar  i  disposar  la  despesa  per  un import  9.779,85 euros,  a  SUMAR,
Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, (NIF B55023832), per fer front als
costos addicionals generats per la COVID-19 durant el període comprès entre l’1 de
juliol de 2021 i el 31 de desembre de 2021, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
100/2314/22706 (Gestió integral Centre de dia per a gent gran Les Bernardes de Salt)
del pressupost de l’exercici 2022.

Segon.  Notificar  el  present  acord  a  SUMAR,  Serveis  Públics  d’Acció  Social  de
Catalunya, SL”.

El senyor President, pren la paraula i manifesta que passaríem a la Comissió d'Acció
Social amb el punt 21è, autorització i disposició de la despesa sobre costos ocasionats
per la COVID-19 en la gestió del centre dia de Les Bernardes. Com saben vostès, el
21 de desembre del 2020 es va aprovar la pròrroga del conveni amb el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat per l'encàrrec de la gestió integral
del centre del dia de la gent gran Les Bernardes de Salt per a l'any 2021. I en aquest
cas, seria autoritzar i disposar la despesa per un import de 9.779,85 euros a Sumar
serveis públics d'acció social de Catalunya per fer front als costos addicionals generats
per la COVID-19 durant el període comprès entre el segon semestre, l'1 de juliol a 31
de desembre del 2021, amb càrrec a l'aplicació pressupostària corresponent. D'acord?
Alguna qüestió? No? Per tant, entenem que quedaria aprovada.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents 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
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Diputació de Girona, Grup Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva
i Grup Tots per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra. 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

22. Aprovació de la modificació de l'Addenda del Projecte Bicitranscat - Medi 
Ambient

“El Ple de la Diputació de Girona el dia 17 de setembre de 2019 va aprovar el conveni
de  col·laboració  entre  la  Diputació  de  Girona,  el  Consorci  de  les  Vies  Verdes,  el
Consell  Comarcal  de  l'Alt  Empordà  i  l'Ajuntament  de  Figueres  per  cofinançar  el
projecte Desenvolupament  de  nous  itineraris  ciclables  i  enllaços  multimodals
transfronterers per la promoció i la mobilitat sostenible, amb acrònim BICITRANSCAT
EFA156/16. Exp. 2018/6384. CN/3936

Vista la sol·licitud del Consorci de les Vies Verdes, de pròrroga fins a l’1 de juny de
2022  per  a  l’execució  del  projecte  Desenvolupament  de  nous  itineraris  ciclables  i
enllaços  multimodals  transfronterers  per  la  promoció  i  la  mobilitat  sostenible,  amb
acrònim BICITRANSCAT EFA156/16, amb termini de justificació de 30 de setembre de
2022, atès que els ha estat atorgada una pròrroga per part de INTERREG-POCTEFA
(FEDER) fins a aquestes dates.

Vistes les justificacions de despesa fetes fins a la data per part dels beneficiaris del
projecte, les quals han diferit de la previsió inicial.

Vista la proposta de resolució d’aprovació del text d’una addenda de pròrroga i  de
redistribució de les partides del conveni amb el Consorci de les Vies Verdes, el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres per al projecte Bicitranscat.

El pacte vint-i-unè del conveni estableix que aquest podrà ser prorrogat en cas que el
cap de fila ho sol·liciti i el projecte rebi pròrroga per justificar la subvenció europea, fins
a un màxim de 4 anys més, per acord de les parts mitjançant addenda. En cas de
pròrroga,  l’addenda  establirà  la  nova  previsió  de  calendari  d’execució  de  les
actuacions, els terminis d’execució i de justificació.

L’aprovació del text del conveni va ser feta pel Ple de la Diputació de Girona, atès que
se superen els límits dels percentatges establerts a l’article 174.5 de TRLRHL respecte
a la plurianualitat de la despesa; per tant, l’òrgan competent per aprovar l’addenda al
conveni és el Ple. 

Vist que per acord de Ple de 21 de desembre de 2021 es va aprovar una addenda al
conveni de col·laboració per cofinançar el projecte Desenvolupament de nous itineraris
ciclables i enllaços multimodals transfronterers per la promoció i la mobilitat sostenible,
amb acrònim BICITRANSCAT. Havent detectat un error a la taula de redistribució de
partides per omissió de dades del 2020 es genera la necessitat d’esmenar l’error.

Vist l’informe de cap del Departament de Medi Ambient signat en data xx de març de
2022.
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D’acord  amb  els  antecedents,  la  Comissió  Informativa  Territori  i  Sostenibilitat  hi
dictamina favorablement i proposa al Ple adopti l’acord següent:

PRIMER. Esmenar el text de l’addenda aprovada per Ple de data 21 de desembre de
2021 i allà on deia:

“ADDENDA  AL  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  LA  DIPUTACIÓ  DE
GIRONA, EL CONSORCI DE LES VIES VERDES,  EL CONSELL COMARCAL DE
L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE FIGUERES PER FINANÇAR EL PROJECTE
BICITRANSCAT - Exp. 2018/6384. CN/3936.

ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE GIRONA,  representada  pel  seu  president,  l’Il·lm.  Miquel  Noguer  i
Planas,  assistit  pel  secretari  general,  Sr.  Jordi  Batllori  i  Nouvilas,  en  virtut  de  les
facultats conferides per acord del Ple del dia 23 de març de 2021.

EL CONSORCI  DE LES VIES VERDES representat  pel  seu president,  Sr.  Eduard
Llorà i Cullet, assistit pel secretari, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas.

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ representat per la seva presidenta,
Sra. Sònia Martínez i Juli,  assistida pel secretari general, Sr. Francisco Luis Muñoz
Cameo.

L’AJUNTAMENT DE FIGUERES, representat per la seva alcaldessa-presidenta, Sra.
Agnès Lladó i Saus, assistida per la secretària general, Sra. Cristina Pou Molinet.

ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ

1. El Consorci de les Vies Verdes és cap de fila del projecte  Desenvolupament de
nous itineraris  ciclables  i  enllaços  multimodals  transfronterers  per  la  promoció  i  la
mobilitat  sostenible,  amb  acrònim BICITRANSCAT  EFA156/16,  finançat  per  fons
europeus INTERREG-POCTEFA (FEDER), el qual té un pressupost de 4.689.269,25€,
i  un  finançament  FEDER  de  3.045.025,01€,  i  en  el  qual  participen  com  a  socis
l’Ajuntament  de  Figueres,  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà,  el  Conseil
Départemental  des  Pyrénées-Orientales  i  la  Communauté  urbaine  Perpignan
Méditerranée. 

2. La Diputació de Girona és soci associat del projecte BICITRANSCAT, ateses les
seves competències d’assistència als municipis i de promoció econòmica.

3.  El  gener  de  2020  es  va  signar  el  Conveni  que  estableix  les  condicions  de
col·laboració entre la Diputació de Girona, el Consorci de les Vies Verdes, el Consell
Comarcal  de  l’Alt  Empordà  i  l’Ajuntament  de  Figueres  per  cofinançar  el  projecte
BICITRANSCAT.

4.  Atès  que el  projecte  ha rebut  una  pròrroga per  part  del  programa INTERREG-
POCTEFA fins el dia 1 de juny de 2022, en data 17 d’agost de 2021, el consorci va
presentar sol·licitud de pròrroga d’execució i de justificació per a l’any 2022, d’acord
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amb el  que preveu el  pacte vint-i-unè del  conveni,  i  el  pagament  de la  subvenció
pendent com a bestreta. 

5. La present addenda regula una nova pròrroga del conveni de referència i estableix
uns nous terminis d’execució i de justificació de les actuacions, així com la redistribució
de partides.

En conseqüència, i de conformitat amb tot el que s’ha exposat, les parts formalitzen de
comú acord aquesta addenda al conveni que es regirà pels següents:

PACTES

ÚNIC. Es modifiquen els pactes quart, setè, desè i vint-i-unè del conveni de referència,
els quals queden amb els textos següents:

“SEGON. COST DELS TREBALLS I APORTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. El
cost, IVA a part, dels treballs finançats per la Diputació de Girona i objecte d’aquest
conveni  és  de  QUATRE MILIONS SIS-CENTS  VUITANTA-NOU MIL  DOS-CENTS
SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (4.689.269,25€). La diputació
preveu aportar  el  cofinançament  de les  despeses  per  import  total  de  504.567,31€
repartida  entre  els  anys  2019,  2020,  2021  i  2022.  Aquest  import  s’atorga  com  a
percentatge del màxim del 25% de la despesa total dels socis de comarques gironines,
que és de 2.018.269,25 €.

Previsió de distribució de despeses subvencionables  i cofinançament per anys:

Any Entitat  Capítol Despesa subvencionable Subvenció DDGI

2019

Consorci de les Vies Verdes 4 223.101,36 € 55.775,34 € 

Consorci de les Vies Verdes 7 116.699,53 € 29.174,88 € 

Consell Comarcal Alt Empordà 4 159.273,62 € 39.818,41 € 

Consell Comarcal Alt Empordà 7 852,02 € 213,01 € 

Ajuntament de Figueres 4 47.913,05 € 11.978,26 € 

Ajuntament de Figueres 7 144.058,14 € 36.014,54 € 

2020

Consorci de les Vies Verdes 4 359.274,96 € 89.818,74 € 

Consorci de les Vies Verdes 7 277.000,83 € 69.250,21 € 

Consell Comarcal Alt Empordà 4 88.153,74 € 22.038,43 € 

Consell Comarcal Alt Empordà 7 -   € -   € 

Ajuntament de Figueres 4 43.059,50 € 10.764,88 € 

Ajuntament de Figueres 7 183.195,60 € 45.798,90 € 

2021 i 
2022

Consorci de les Vies Verdes 4 -   € -   € 

Consorci de les Vies Verdes 7 191.025,92 € 47.756,48 € 

Consell Comarcal Alt Empordà 4 178,90 € 44,73 € 

Consell Comarcal Alt Empordà 7 -   € -   € 

Ajuntament de Figueres 4 -   € -   € 

Ajuntament de Figueres 7 184.482,07 € 46.120,52 € 

 TOTAL 2.018.269,24 € 504.567,31 € 
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La previsió de distribució de despeses per anys és indicativa i podran produir-se canvis
durant l’execució de les obres, els quals s’hauran de reflectir, si és el cas, en addendes
al present conveni, prèvies modificacions pressupostàries, si és el cas.

QUART. DESPESES SUBVENCIONABLES I PERÍODE D’EXECUCIÓ. La subvenció
té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que s’incorrin per a
l’execució dels treballs indicats al pacte primer d’aquest conveni; per tant, l’import que
s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses d’una altra naturalesa.

No seran subvencionables les despeses en concepte d’IVA.

Es  consideren  despeses  efectuades  les  que  s'hagin  meritat  durant  el  termini
d’execució,  encara  que  no  hagin  estat  pagades  efectivament  abans  d'acabar  el
període de la justificació.
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2017 i
finalitza el 1 de juny de 2022. 

SETÈ.  TERMINI  I  RÈGIM DE JUSTIFICACIÓ.  El  Consorci  de  les  Vies  Verdes,  el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres hauran de justificar, en
el termini que finalitza el 30 de setembre de 2022, la realització efectiva dels treballs
objecte  de  subvenció  corresponents  a  l’any  anterior,  mitjançant  la  presentació  al
Registre  General  de  la  Diputació  del  compte  justificatiu  normalitzat,  disponible  a
l’apartat  «Documentació»  del  web  de  la  Diputació  de  Girona  (www.ddgi.cat),
acompanyat de la documentació següent:
a)  Memòria  justificativa  del  compliment  de l’activitat,  en  què hi  ha de constar  una
descripció  de  les  accions  fetes  i  els  resultats  obtinguts,  així  com  l’explicació  del
compliment de l’obligació de fer difusió i publicitat de la col·laboració de la Diputació de
Girona.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del proveïdor,
el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la factura o altre
document justificatiu de despesa legalment vàlid. 
c)  Detall  d’altres ingressos o subvencions que hagin  finançat  les activitats,  amb la
identificació de l’import i la procedència.
d)  Documentació  acreditativa  que  l’activitat  subvencionada  s’ha  efectuat  amb  la
col·laboració  de  la  Diputació  de  Girona,  tal  com estableix  el  pacte  onzè  d’aquest
conveni.
e) En cas que hi hagi despeses de personal, fulls mensuals de dedicació temporal a
les diferents tasques en què consti la dedicació desglossada en dies i hores a cada
tasca,  signats  per  cada  persona  i  pel  seu  cap,  els  justificants  de  despesa
corresponents i un certificat signat que acrediti la dedicació de forma argumentada.
f) Certificat del secretari o la secretària que acrediti que la contractació s’ha realitzat
d’acord amb el que estableix  la Llei  9/2017,  de 8 de novembre,  de Contractes del
Sector Públic, i la resta de normativa vigent en matèria de contractació administrativa.

Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveu en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment. 
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En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en l’import previst per aquell any
en  el  pacte  segon,  la  subvenció  es  minorarà  proporcionalment,  aplicant  sobre  la
quantitat concedida el percentatge de desviació.

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat al
pacte cinquè, superin la despesa efectiva.

El  centre  gestor  revisarà  la  documentació  justificativa  i,  si  hi  detecta  errors  o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si  no  ho  fes,  es  consideraria  incomplerta  l’obligació  de  justificació,  amb  les
conseqüències  que  s’estableixen  als  articles  22  i  33  de  l’Ordenança  general  de
subvencions.

VINT-I-UNÈ. VIGÈNCIA DEL CONVENI. Aquest conveni entra en vigor en el moment
de la seva signatura i té el termini de finalització del 30 de setembre de 2022 i podrà
ser prorrogat de nou en cas que el  cap de fila ho sol·liciti  i  el  projecte rebi noves
pròrrogues per justificar la subvenció europea, fins a un màxim de 3 anys més, per
acord de les parts mitjançant addenda. En cas de pròrroga, l’addenda establirà la nova
previsió  de  calendari  d’execució  de  les  actuacions,  els  terminis  d’execució  i  de
justificació.”

I  per  tal  de  deixar-ne  constància  i  en  prova  de  conformitat,  les  parts  subscriuen
aquesta addenda al conveni.”

Ha de dir:

“ADDENDA  AL  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  LA  DIPUTACIÓ  DE
GIRONA, EL CONSORCI DE LES VIES VERDES,  EL CONSELL COMARCAL DE
L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE FIGUERES PER FINANÇAR EL PROJECTE
BICITRANSCAT - Exp. 2018/6384. CN/3936.

ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE GIRONA,  representada  pel  seu  president,  l’Il·lm.  Miquel  Noguer  i
Planas,  assistit  pel  secretari  general,  Sr.  Jordi  Batllori  i  Nouvilas,  en  virtut  de  les
facultats conferides per acord del Ple del dia 23 de març de 2021.

EL CONSORCI  DE LES VIES VERDES representat  pel  seu president,  Sr.  Eduard
Llorà i Cullet, assistit pel secretari, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas.

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ representat per la seva presidenta,
Sra. Sònia Martínez i Juli,  assistida pel secretari general, Sr. Francisco Luis Muñoz
Cameo.

L’AJUNTAMENT DE FIGUERES, representat per la seva alcaldessa-presidenta, Sra.
Agnès Lladó i Saus, assistida per la secretària general, Sra. Cristina Pou Molinet.

ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ
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1. El Consorci de les Vies Verdes és cap de fila del projecte  Desenvolupament de
nous itineraris  ciclables  i  enllaços  multimodals  transfronterers  per  la  promoció  i  la
mobilitat  sostenible,  amb  acrònim BICITRANSCAT  EFA156/16,  finançat  per  fons
europeus INTERREG-POCTEFA (FEDER), el qual té un pressupost de 4.689.269,25€,
i  un  finançament  FEDER  de  3.045.025,01€,  i  en  el  qual  participen  com  a  socis
l’Ajuntament  de  Figueres,  el  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà,  el  Conseil
Départemental  des  Pyrénées-Orientales  i  la  Communauté  urbaine  Perpignan
Méditerranée. 

2. La Diputació de Girona és soci associat del projecte BICITRANSCAT, ateses les
seves competències d’assistència als municipis i de promoció econòmica.

3.  El  gener  de  2020  es  va  signar  el  Conveni  que  estableix  les  condicions  de
col·laboració entre la Diputació de Girona, el Consorci de les Vies Verdes, el Consell
Comarcal  de  l’Alt  Empordà  i  l’Ajuntament  de  Figueres  per  cofinançar  el  projecte
BICITRANSCAT.

4.  Atès  que el  projecte  ha rebut  una  pròrroga per  part  del  programa INTERREG-
POCTEFA fins el dia 1 de juny de 2022, en data 17 d’agost de 2021, el consorci va
presentar sol·licitud de pròrroga d’execució i de justificació per a l’any 2022, d’acord
amb el  que preveu el  pacte vint-i-unè del  conveni,  i  el  pagament  de la  subvenció
pendent com a bestreta. 

5. La present addenda regula una nova pròrroga del conveni de referència i estableix
uns nous terminis d’execució i de justificació de les actuacions, així com la redistribució
de partides.

En conseqüència, i de conformitat amb tot el que s’ha exposat, les parts formalitzen de
comú acord aquesta addenda al conveni que es regirà pels següents:

PACTES

ÚNIC. Es modifiquen els pactes quart, setè i vint-i-unè del conveni de referència, els
quals queden amb els textos següents:

“QUART. DESPESES SUBVENCIONABLES I PERÍODE D’EXECUCIÓ. La subvenció
té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que s’incorrin per a
l’execució dels treballs indicats al pacte primer d’aquest conveni; per tant, l’import que
s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses d’una altra naturalesa.

No seran subvencionables les despeses en concepte d’IVA.

Es  consideren  despeses  efectuades  les  que  s'hagin  meritat  durant  el  termini
d’execució,  encara  que  no  hagin  estat  pagades  efectivament  abans  d'acabar  el
període de la justificació.
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2017 i
finalitza el 1 de juny de 2022. 

SETÈ.  TERMINI  I  RÈGIM DE JUSTIFICACIÓ.  El  Consorci  de  les  Vies  Verdes,  el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres hauran de justificar, en
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el termini que finalitza el 30 de setembre de 2022, la realització efectiva dels treballs
objecte  de  subvenció  corresponents  a  l’any  anterior,  mitjançant  la  presentació  al
Registre  General  de  la  Diputació  del  compte  justificatiu  normalitzat,  disponible  a
l’apartat  «Documentació»  del  web  de  la  Diputació  de  Girona  (www.ddgi.cat),
acompanyat de la documentació següent:
a)  Memòria  justificativa  del  compliment  de l’activitat,  en  què hi  ha de constar  una
descripció  de  les  accions  fetes  i  els  resultats  obtinguts,  així  com  l’explicació  del
compliment de l’obligació de fer difusió i publicitat de la col·laboració de la Diputació de
Girona.
b) Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb la identificació del proveïdor,
el número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la factura o altre
document justificatiu de despesa legalment vàlid. 
c)  Detall  d’altres ingressos o subvencions que hagin  finançat  les activitats,  amb la
identificació de l’import i la procedència.
d)  Documentació  acreditativa  que  l’activitat  subvencionada  s’ha  efectuat  amb  la
col·laboració  de  la  Diputació  de  Girona,  tal  com estableix  el  pacte  onzè  d’aquest
conveni.
e) En cas que hi hagi despeses de personal, fulls mensuals de dedicació temporal a
les diferents tasques en què consti la dedicació desglossada en dies i hores a cada
tasca,  signats  per  cada  persona  i  pel  seu  cap,  els  justificants  de  despesa
corresponents i un certificat signat que acrediti la dedicació de forma argumentada.
f) Certificat del secretari o la secretària que acrediti que la contractació s’ha realitzat
d’acord amb el que estableix  la Llei  9/2017,  de 8 de novembre,  de Contractes del
Sector Públic, i la resta de normativa vigent en matèria de contractació administrativa.

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

En cas que el cost justificat sigui inferior al que consta en l’import previst per aquell any
en  el  pacte  segon,  la  subvenció  es  minorarà  proporcionalment,  aplicant  sobre  la
quantitat concedida el percentatge de desviació.

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat al
pacte cinquè, superin la despesa efectiva.

El  centre  gestor  revisarà  la  documentació  justificativa  i,  si  hi  detecta  errors  o
deficiències, haurà de requerir el beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils els
esmeni, o bé que presenti les al·legacions que estimi oportunes, amb la indicació que,
si  no  ho  fes,  es  consideraria  incomplerta  l’obligació  de  justificació,  amb  les
conseqüències  que  s’estableixen  als  articles  22  i  33  de  l’Ordenança  general  de
subvencions.

VINT-I-UNÈ. VIGÈNCIA DEL CONVENI. Aquest conveni entra en vigor en el moment
de la seva signatura i té el termini de finalització del 30 de setembre de 2022 i podrà
ser prorrogat de nou en cas que el  cap de fila ho sol·liciti  i  el  projecte rebi noves
pròrrogues per justificar la subvenció europea, fins a un màxim de 3 anys més, per
acord de les parts mitjançant addenda. En cas de pròrroga, l’addenda establirà la nova
previsió  de  calendari  d’execució  de  les  actuacions,  els  terminis  d’execució  i  de
justificació.”
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I  per  tal  de  deixar-ne  constància  i  en  prova  de  conformitat,  les  parts  subscriuen
aquesta addenda al conveni.”

SEGON. Determinar que en la justificació final, si es dóna el cas, es redistribuirà la
despesa d’acord amb el que preveu el conveni.

TERCER.  Facultar  el  president  de  la  Diputació  de  Girona  per  a  la  signatura  de
l’addenda al conveni i dels documents que siguin necessaris per portar a terme aquest
acord.

QUART. Notificar el present acord al Consorci de les Vies Verdes, el Consell Comarcal
de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres.”

El senyor President, manifesta que passaríem a la Comissió de Territori i Sostenibilitat,
i a l'aprovació de la modificació de l'addenda del projecte Bicitranscat. I té la paraula el
diputat senyor Amat.
El diputat delegat de Medi Ambient, senyor Lluís Amat, pren la paraula i diu: Gràcies,
president. Bon dia a tothom. Com vam explicar a la comissió informativa, es tracta
d'esmenar l'addenda que es va aprovar el 21 de desembre en què s'aprovava una
pròrroga de la subvenció, es feia la redistribució provisional de partides per ajustar-les
al que s'està executant. Aquesta addenda que es va fer contenia un petit error en la
redistribució perquè es va ometre la despesa del 2020. Per tant, el que fem ara és
esmenar  l'addenda  i  atès  que  aquest  any  s'acabaran  les  obres,  posposem  la
redistribució al tancament de la subvenció per no fer ara una redistribució i  una de
nova al tancament d'aquí a uns mesos, en què sabrem amb tota seguretat la despesa
que s'haurà executat. És aquesta la proposta.
El senyor President, diu: Molt bé, moltes gràcies. Alguna qüestió? No? Entenem doncs
que queda aprovat aquest punt 22è.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents 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 Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva
i Grup Tots per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra. 

JUNTA DE PORTAVEUS

El senyor President  comenta que anem a la Junta de Portaveus i  a la  moció que
presenta el grup de la CUP per tal d'incorporar el crim d'ecocidi en el Tribunal Penal
Internacional.  Entenc  que  aquí  hi  ha  hagut  diferents  transaccions.  No?  Senyor
secretari, si vol llegir les propostes d'acord. Després li passaria la paraula a la diputada
senyora Guillaumes.

23. Moció que presenta el grup de la CUP per tal d'incorporar el crim d'ecocidi
en el Tribunal Penal Internacional

“Preàmbul
La dècada de 2020 a 2030 és decisiva per a la Humanitat. El futur no està decidit.
Dependrà de com juguem les nostres cartes i de quines regles de joc marquem. És un
moment extraordinari que comporta una gran responsabilitat per actuar amb decisió.
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No  tenim  temps  per  perdre.  La  crisi  climàtica  i  ecològica  que  afrontem  requerirà
respostes col·lectives.

Els  darrers  decennis  s’han  caracteritzat  per  guerres  contínues  pels  recursos.
Actualment,  hi  ha  indeterminats  conflictes  socioambientals  derivats  de  l’activitat
humana a tot el món. Part d’aquesta realitat, més de 3600 casos (abril 2022) es poden
observar a l’Atles de Justícia Ambiental (ejatlas.org), un projecte internacional en forma
de mapa interactiu i col·laboratiu creat el 2012 per la UAB i codirigit per l’economista
ecològic català Joan Martínez-Alier. Aquests conflictes generen impactes ambientals
als ecosistemes i, per tant, també als pobles que hi viuen, especialment als del Sud
Global. A partir dels anys vuitanta el capitalisme globalitzat ha augmentat el nombre i
intensitat  d’aquests  conflictes  arreu  del  món,  majoritàriament  en  nom  del  progrés
tecnològic i  un sistema econòmic de creixement il·limitat. Tot un conjunt de tractats
internacionals  i  acords  conformen  un  entramat  jurídic  i  econòmic  per  tal  que  les
transnacionals destrueixin els territoris i els seus pobles i criminalitzin i reprimeixin tota
forma  de  resistència  que  sorgeixi.  El  cas  de  l’assassinat  de  l’activista  ecologista
hondurenya Berta Cáceres el 2016 n’és un dels molts desgraciats exemples.

Tal com descriu l’advocada Polly Higgins (iniciadora del moviment internacional “Stop
Ecocide”) el món es caracteritza per seguir infinitament el “cercle viciós de l’Ecocidi”:
Ecocidi-esgotament  dels  recursos-conflicte-guerra-dany  i  destrucció-ecocidi.  Ella
mateixa va presentar una primera definició del delicte d’Ecocidi a la Comissió Jurídica
de les Nacions Unides el 2010 que deia el següent: “L'ecocidi és la pèrdua, el dany o
la destrucció generalitzada dels ecosistemes d'un territori(s) determinat(s) de manera
que el gaudi pacífic dels habitants ha estat o serà severament disminuït”. L’ecocidi és
un delicte contra la Natura,  contra les generacions futures i  en última instància un
delicte contra la Pau.  És tancar la porta al  que causa la destrucció de la vida.  És
trencar el cercle viciós de l’ecocidi. I des de fa uns anys ençà hi ha una lluita mundial
en forma de campanya internacional perquè esdevingui el 5è crim internacional contra
la Pau.

El  novembre  de  2020,  la  Fundació  Stop  Ecocide  va  convocar  el  Grup  d’Experts
Independents per a la Definició Legal d’Ecocidi a petició dels parlamentaris interessats
dels partits governants a Suècia. El treball d’aquest grup es va anunciar el juny de
2021. Així la definició en termes jurídics s’entén com: “La provocació de danys greus,
massius i la destrucció d’un o més ecosistemes, així com danys greus generalitzats a
la natura a llarg termini. A més, afegit a l’impacte social d'aquests, quan la qualitat de
vida o la Pau dels habitants del territori on ocorre disminueix severament i durant un
temps prolongat”.

L’interès per criminalitzar l’ecocidi ja és una qüestió pública a nivell parlamentari i/o
governamental a diferents països del món (Brasil,  Bèlgica, Canadà,  Xile,  Finlàndia,
França,  Samoa,  Escòcia,  Suècia,  Regne  Unit,  Vanuatu,..)  així  com  al  Parlament
Europeu. El maig del 2021, el Parlament Europeu va donar llum verda un informe que
reclamava  augmentar  la  protecció  als  activistes  ambientals  i  el  reconeixement  de
‘l’Ecocidi’ com un delicte a l’Estatut de Roma. Aprovat per 518 vots a favor,  97 en
contra i 77 abstencions, es va donar suport a reforçar la legislació europea sobre la
responsabilitat  ambiental de les empreses per prevenir els danys en l’entorn. Entre
d’altres,  l’informe  també  apostava  per  revisar  i  transformar  la  directiva  de
responsabilitat  mediambiental  en  un  reglament  per  a  la  seva  aplicació  directa  i
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actualitzar  la  directiva  de Delictes  Mediambientals  per  incloure-hi  nous  delictes.  El
desembre del 2021, Bèlgica es converteix en el primer país de la UE en reconèixer el
crim d’ecocidi i incloure’l al seu codi penal en haver-ho aprovat per una àmplia majoria.

A través  d’aquesta  moció  volem  donar  suport a  una  iniciativa  recent  tramitada  a
registre al Parlament de Catalunya el passat mes de març per tal que aquest sigui el
primer parlament subestatal (en terminologia de la UE) que voti favorablement a la
incorporació  d’aquest  delicte  tant  en la  legislació  estatal  com en  la  legislació  que
regula el Tribunal Penal Internacional. Si el Parlament de Catalunya aprova per majoria
la proposta, aniria al  Parlament espanyol i  tots els partits haurien de votar la seva
incorporació directa al dret penal estatal. Seria el segon cas després del Parlament
belga a escala de la UE.

Considerem,  a més,  molt  rellevant  que qualsevol  proposta de tipificació del  delicte
d’ecocidi  comporti  el  deure  de  reparació  dels  gravíssims  danys  ambientals  i
comunitaris causats arreu del Planeta. Aquest hauria de ser imputat tant als directius
com als accionistes i inversors de les companyies transnacionals que tenen com a únic
objectiu la infinita expansió de beneficis amb completa despreocupació del seu cost
climàtic, en biodiversitat o la supervivència i el benestar de les comunitats humanes
afectades. Cap empresa o govern ha de poder continuar devastant el Planeta i les
poblacions indígenes i aïllades.

És per això que des del Grup polític CUP-AMUNT proposem al Ple de la Diputació de
Girona que adopti els següents acords:

PRIMER. Que el ple de la Diputació de Girona insti al Congrés espanyol i al Parlament
Europeu a que s’inclogui el  delicte d’ecocidi  a la legislació penal estatal  i  europea
segons l’exposat en el preàmbul.

SEGON. Instar  el  Parlament  de Catalunya perquè aprovi  la  proposta  registrada el
passat mes de març i que insti al Govern de l’estat espanyol a incorporar el delicte
d’ecocidi al seu codi penal, seguint exemples d’altres països de la UE com Bèlgica.

TERCER. Instar als municipis de comarques gironines a iniciar tràmits per declarar
abans de finalitzar l’any 2022 les entitats ecologistes i de cooperació amb el Sud de
reconegut prestigi dins el seus termes municipals com a “entitats d’interès públic”. 

QUART.  Donar  suport  a  la  campanya  internacional  Stop  Ecocide  International  i
fomentar l’adhesió dels municipis de comarques gironines a aquesta campanya. 

CINQUÈ.  Prendre mesures a comarques gironines com la prohibició del glifosat (creat
per una reconeguda empresa ecocida com Montsanto) per tal d’eliminar les herbes de
la  via  pública,  l’augment  de  recursos  a  la  vigilància  i  control  de  la  contaminació
ambiental,  la  protecció  decidida  dels  espais  naturals  que  afectin  als  municipis  de
comarques  gironines  i  augmentant  la  partida  pressupostària  a  una  gestió  forestal
eficient i sostenible.

SISÈ.- Comunicar aquests acords presos i l’aprovació de la moció a tots els municipis
de comarques gironines, al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al
Congrés dels Diputats i al Govern de l’estat espanyol. ”
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El senyor secretari llegeix la part dispositiva de la moció, i es sotmet a votació el text
de la moció transaccionada, del següent contingut literal:

“Preàmbul
La dècada de 2020 a 2030 és decisiva per a la Humanitat. El futur no està decidit.
Dependrà de com juguem les nostres cartes i de quines regles de joc marquem. És un
moment extraordinari que comporta una gran responsabilitat per actuar amb decisió.
No  tenim  temps  per  perdre.  La  crisi  climàtica  i  ecològica  que  afrontem  requerirà
respostes col·lectives.

Els  darrers  decennis  s’han  caracteritzat  per  guerres  contínues  pels  recursos.
Actualment,  hi  ha  indeterminats  conflictes  socioambientals  derivats  de  l’activitat
humana a tot el món. Part d’aquesta realitat, més de 3600 casos (abril 2022) es poden
observar a l’Atles de Justícia Ambiental (ejatlas.org), un projecte internacional en forma
de mapa interactiu i col·laboratiu creat el 2012 per la UAB i codirigit per l’economista
ecològic català Joan Martínez-Alier. Aquests conflictes generen impactes ambientals
als ecosistemes i, per tant, també als pobles que hi viuen, especialment als del Sud
Global. A partir dels anys vuitanta el capitalisme globalitzat ha augmentat el nombre i
intensitat  d’aquests  conflictes  arreu  del  món,  majoritàriament  en  nom  del  progrés
tecnològic i  un sistema econòmic de creixement il·limitat. Tot un conjunt de tractats
internacionals  i  acords  conformen  un  entramat  jurídic  i  econòmic  per  tal  que  les
transnacionals destrueixin els territoris i els seus pobles i criminalitzin i reprimeixin tota
forma  de  resistència  que  sorgeixi.  El  cas  de  l’assassinat  de  l’activista  ecologista
hondurenya Berta Cáceres el 2016 n’és un dels molts desgraciats exemples.

Tal com descriu l’advocada Polly Higgins (iniciadora del moviment internacional “Stop
Ecocide”) el món es caracteritza per seguir infinitament el “cercle viciós de l’Ecocidi”:
Ecocidi-esgotament  dels  recursos-conflicte-guerra-dany  i  destrucció-ecocidi.  Ella
mateixa va presentar una primera definició del delicte d’Ecocidi a la Comissió Jurídica
de les Nacions Unides el 2010 que deia el següent: “L'ecocidi és la pèrdua, el dany o
la destrucció generalitzada dels ecosistemes d'un territori(s) determinat(s) de manera
que el gaudi pacífic dels habitants ha estat o serà severament disminuït”. L’ecocidi és
un delicte contra la Natura,  contra les generacions futures i  en última instància un
delicte contra la Pau.  És tancar la porta al  que causa la destrucció de la vida.  És
trencar el cercle viciós de l’ecocidi. I des de fa uns anys ençà hi ha una lluita mundial
en forma de campanya internacional perquè esdevingui el 5è crim internacional contra
la Pau.

El  novembre  de  2020,  la  Fundació  Stop  Ecocide  va  convocar  el  Grup  d’Experts
Independents per a la Definició Legal d’Ecocidi a petició dels parlamentaris interessats
dels partits governants a Suècia. El treball d’aquest grup es va anunciar el juny de
2021. Així la definició en termes jurídics s’entén com: “La provocació de danys greus,
massius i la destrucció d’un o més ecosistemes, així com danys greus generalitzats a
la natura a llarg termini. A més, afegit a l’impacte social d'aquests, quan la qualitat de
vida o la Pau dels habitants del territori on ocorre disminueix severament i durant un
temps prolongat”.

L’interès per criminalitzar l’ecocidi ja és una qüestió pública a nivell parlamentari i/o
governamental a diferents països del món (Brasil,  Bèlgica, Canadà,  Xile,  Finlàndia,
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França,  Samoa,  Escòcia,  Suècia,  Regne  Unit,  Vanuatu,..)  així  com  al  Parlament
Europeu. El maig del 2021, el Parlament Europeu va donar llum verda un informe que
reclamava  augmentar  la  protecció  als  activistes  ambientals  i  el  reconeixement  de
‘l’Ecocidi’ com un delicte a l’Estatut de Roma. Aprovat per 518 vots a favor,  97 en
contra i 77 abstencions, es va donar suport a reforçar la legislació europea sobre la
responsabilitat  ambiental de les empreses per prevenir els danys en l’entorn. Entre
d’altres,  l’informe  també  apostava  per  revisar  i  transformar  la  directiva  de
responsabilitat  mediambiental  en  un  reglament  per  a  la  seva  aplicació  directa  i
actualitzar  la  directiva  de Delictes  Mediambientals  per  incloure-hi  nous  delictes.  El
desembre del 2021, Bèlgica es converteix en el primer país de la UE en reconèixer el
crim d’ecocidi i incloure’l al seu codi penal en haver-ho aprovat per una àmplia majoria.

A través  d’aquesta  moció  volem  donar  suport a  una  iniciativa  recent  tramitada  a
registre al Parlament de Catalunya el passat mes de març per tal que aquest sigui el
primer parlament subestatal (en terminologia de la UE) que voti favorablement a la
incorporació  d’aquest  delicte  tant  en la  legislació  estatal  com en  la  legislació  que
regula el Tribunal Penal Internacional. Si el Parlament de Catalunya aprova per majoria
la proposta, aniria al  Parlament espanyol i  tots els partits haurien de votar la seva
incorporació directa al dret penal estatal. Seria el segon cas després del Parlament
belga a escala de la UE.

Considerem,  a més,  molt  rellevant  que qualsevol  proposta de tipificació del  delicte
d’ecocidi  comporti  el  deure  de  reparació  dels  gravíssims  danys  ambientals  i
comunitaris causats arreu del Planeta. Aquest hauria de ser imputat tant als directius
com als accionistes i inversors de les companyies transnacionals que tenen com a únic
objectiu la infinita expansió de beneficis amb completa despreocupació del seu cost
climàtic, en biodiversitat o la supervivència i el benestar de les comunitats humanes
afectades. Cap empresa o govern ha de poder continuar devastant el Planeta i les
poblacions indígenes i aïllades.

És per això que tots els grups presents a la Diputació de Girona proposen al Ple que
adopti l’ACORD següent:

PRIMER.- Que  el  ple  de  la  Diputació  de  Girona  insti  al  Congrés  espanyol  i  al
Parlament europeu per tal que s’inclogui el delicte d’ecocidi a la legislació penal estatal
i europea segons l’exposat en el preàmbul.

 

SEGON.- Instar el Parlament de Catalunya perquè un cop debatuda, consensuada i
aprovada  la proposta registrada el passat mes de març, s’insti  el Govern de l’Estat
espanyol a seguir l’exemple d’altres països de la UE com Bèlgica, modificant la seva
legislació.

TERCER.-  Donar  suport  a  la  campanya  internacional  Stop  Ecocide  International  i
fomentar l’adhesió dels municipis de comarques gironines a aquesta campanya.
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QUART.- Recomanar als municipis de la demarcació de Girona la substitució gradual
de la  pràctica  de l’ús  d’herbicides  que contenen glifosat  per  mitjans  mecànics  per
desherbar o per qualsevol altre mètode no contaminant i que no malmeti la salut i el
medi ambient.  

 

CINQUÈ.- Comunicar  aquests  acords  presos  i  l’aprovació  de  la  moció  a  tots  els
municipis  de  comarques  gironines,  al  Parlament  de  Catalunya,  al  Govern  de  la
Generalitat, al Congrés dels Diputats i al Govern de l’Estat espanyol.”

El senyor President, manifesta: Gràcies, senyor secretari. Senyora Guillaumes.
La portaveu del  grup de la  CUP,  senyora Marta Guillaumes,  pren la  paraula i  diu:
Gràcies,  president.  En  primer  lloc,  volem  manifestar  el  nostre  agraïment  per  la
predisposició que ha tingut l'equip de govern a transaccionar aquesta moció per la
seva aprovació. Per tant, molt agraïdes per aquesta predisposició. I en segon lloc, sí
que  vull  comentar  una  mica  el  context  i  una  mica  defensar  perquè  és  important
presentar  aquesta  moció.  Com  ja  s'esmenta  a  l'inici  de  la  moció,  i  ara  llegiré
explícitament  el  que diu  el  primer  paràgraf.  La  dècada en què hem entrat  ara,  la
dècada del 2020 al 2030, és decisiva per a la humanitat, tal com diu la moció, i el futur
no el tenim decidit i dependrà de com juguem les nostres cartes i de quines regles de
joc marquem. És un moment extraordinari que comporta una gran responsabilitat per
actuar amb decisió i  no tenim temps per perdre.  La crisi  climàtica i  ecològica que
afrontem requerirà de ben segur respostes col·lectives. Actualment, negar que som en
aquesta crisi climàtica creiem que només ho poden defensar persones desinformades
o amb interessos ocults. Temperatures en augment, és evident. Estem a mes de maig i
tothom és conscient avui mateix que les temperatures no són les habituals. Avui tenim
temperatures per sobre de la mitjana. Dissabte, com sabeu hi ha prevista una onada
de calor que farà que a Girona arribem als 35-37 graus. És evident que això no és
normal. Fenòmens meteorològics extrems cada vegada més freqüents i,  de fet, ara
aquí ho lligo amb la declaració institucional que s'ha fet a l'inici d'aquest plenari, que ha
quedat ben evident, amb aquesta declaració en suport a la pagesia i amb les zones
afectades  per  les  gelades.  Per  tant,  és  un  continu  d'exemples  i  d'evidències  que
evidentment  estem dintre d'un context  de crisi  climàtica.  HI  ha altres exemples:  el
desglaç de l'Àrtic o la pujada del nivell del mar, també són altres efectes que s'estan
començant  a  evidenciar  de manera més greu.  A conseqüència  de tot  això,  moltes
espècies de plantes, per exemple, s'estan veient alterades,  els seus ritmes i  cicles
vitals, amb un avançament del brotada i la floració i un retard de la pèrdua de fulles, o
també  alguns  animals  estan  experimentant  desplaçaments  latitudinals  o  altitudinal
cercant les condicions que són òptimes com a estratègia d'adaptació. És sabut també
que al  llarg  de  la  història  del  planeta  hem patit  diversos  canvis  climàtics.  Però  la
diferència actual  en aquest  cas és que aquest  canvi  que estem vivint  ara és molt
accelerat  i  les  causes  són  degudes  específicament  i  exclusivament  a  l'activitat
humana.  I  avui,  a  través  d'aquesta  moció  que  presentem  aquí  a  la  Diputació  de
Girona, a banda de tot això, de tornar a posar sobre la taula això, també volem parlar
d'allò que és incòmode. I hi insisteixo, allò que és incòmode, sí, perquè les causes
d'aquesta  situació  de  crisi  climàtica,  i  no  només  climàtica,  sinó  sistèmica,  no  són
conjunturals.  No  és  la  conjuntura  habitualment.  Ara  se'ns  diu  que  sortim  de  la
pandèmia  de  la  COVID-19,  la  guerra  d'Ucraïna,  la  guerra  a  l'Iran,  tota  una  sèrie
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d'aspectes que en els grans mitjans de comunicació es fan evidents. No és conjuntura:
és  estructura.  Les  causes  d'aquesta  crisi  són  estructurals  i  de  fet,  aquesta  moció
també va d'això. Aquesta moció té com a objectiu central tipificar l'ecocidi com a crim
contra  la  humanitat  i  la  vida perseguible davant  del  Tribunal  Penal  Internacional.  I
aquesta  ens  sembla  que  és  una  iniciativa  crucial  per  aturar  l'expansió  fòssil  del
capitalisme i per preservar la biodiversitat i la vida. Un clima benigne i el sud global en
serien, ens sembla a nosaltres, els principals beneficiaris. Com deia, aquesta moció
parla d'allò que és incòmode. I és que les causes d'aquesta situació de crisi sistèmica
són estructurals  i  tenen responsables.  I  uns d'aquests responsables són les grans
corporacions.  Aquesta  moció  que  presentem  és  una  de  les  moltes  respostes
col·lectives internacionals. És a dir,  volem insistir  en això, que no és una iniciativa
pròpia, nostra sinó que s'està produint a nivell internacional tot un moviment en relació
amb això i que s'està configurant en els darrers anys, que és aquest reconeixement de
l'ecocidi  com  a  crim  internacional,  afegint-lo  així  com  a  cinquè  crim  dels  crims
internacionals contra la pau, juntament amb el genocidi, que com sabran tots i totes les
diputades, va ser afegit el 1948 després de la Segona Guerra Mundial, els crims contra
la humanitat i els crims de guerra i els crims d'agressió. L'advocada inspiradora de la
campanya  de  Stop  Ecocide  International,  Polly  Higgins,  que  va  morir  recentment,
també anomenada  l'advocada de la Terra, va presentar el 2010 la primera definició
d'aquest nou delicte davant la Comissió del Dret Internacional de les Nacions Unides.
Des  d'aleshores  s'ha  anat  produint  tot  un  seguit  de  canvis  en  aquesta  definició  i
actualment el consens a nivell internacional sobre aquest nou delicte és que l'ecocidi
és  qualsevol  acte  il·lícit  o  arbitrari  perpetuat  amb  la  consciència  de  saber  que
existeixen grans probabilitats que causi impactes i danys greus extensos i duradors al
medi  ambient.  Per  tant,  són  molts,  atenent-nos  a  aquesta  definició,  són  molt  els
ecocidis provocats per empreses privades i corporacions, i si només tenim en compte
les  fronteres  de l'Estat  espanyol,  són molts  els  accidents que han gaudit  de  gran
impunitat social i judicial. Des del desastre del  Prestige,  ho recordaran, a Galícia, el
cas Castor, la situació del mar Menor, la contaminació del riu Llobregat o l'accident
d'Aznalcóllar  a  Doñana.  Per  no  parlar  de  l'enorme  volum  d'emissions  d'efecte
hivernacle  letals  per  al  clima  i  la  salut.  En  tots  aquests  ecocidis  sempre  s'han
socialitzat els costos i els danys a costa de l'erari públic. És el cas, per exemple, del
cas Castor, el cas recent molt proper al nostre territori. S'han socialitzat com deia els
costos i els danys per a l'erari públic, i també a costa del benestar col·lectiu. Però el
gran problema, i aquí ve el que proposa aquesta moció, difícilment l'assumeixen els
seus  responsables  i  encara  menys  els  seus  còmplices,  els  directius,  inversors,
accionistes  i  sovint  també  els  responsables  de  les  administracions  corresponents.
Som conscients, i acabo, que és impossible afrontar aquesta lluita contra l'emergència
climàtica  sense  afrontar  aquest  poder  corporatiu.  A través  d'aquesta  moció  volem
donar suport a aquesta iniciativa que s'ha tramitat també el passat mes de març al
Parlament  de  Catalunya,  per  tal  que  aquest  sigui  el  primer  parlament  subestatal,
segons la terminologia de la Unió Europea, que voti favorablement a la incorporació
d'aquest delicte tant en la legislació estatal com en la legislació que regula el Tribunal
Penal Internacional. A banda, òbviament, com sempre, intentem fer amb les mocions
que presentem aquí a la Diputació, també tenim per objectiu difondre el concepte i
augmentar el coneixement sobre la gravetat dels ecocidis i reconèixer que Catalunya
té una responsabilitat històrica en relació amb la justícia climàtica i ambiental, fent que
les  polítiques  públiques  siguin  orientades  a  fer  front  a  l'emergència  climàtica  i  a
protegir la comunitat i la vida tant del nord global com del sud global. Gràcies.
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El  senyor  President,  diu: Gràcies,  senyora  Guillaumes.  Alguna  paraula?  Senyora
Saladich.
La portaveu del grup Independents de la Selva, intervé i manifesta: Gràcies, president.
Bon dia a tothom. Nosaltres, Independents, dos grups, votarem a favor de la moció i
voldríem destacar que en el punt quart de la moció es recomana als municipis de la
demarcació de Girona la substitució gradual de la pràctica de l'ús d'herbicides que
contenen el Glifosat. I aquesta moció, aquest punt, el van presentar els Independents
de la Selva el 2015 i va ser aprovat per unanimitat, i sé que es va passar als municipis
i els municipis, molts ho han practicat i també ho han aprovat. Per tant, vull dir, potser
en queda algun, però el més important és que ja es va fer el 2015. Estàvem ja tots
molt  conscienciats  de tot  el  que ens venia  al  damunt  o  de tot  el  que ens estava
passant. Moltes gràcies, president.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyora Saladich. Senyor Fernández.
El portaveu del grup del PSC, senyor Juli Fernández, intervé i diu: Gràcies, senyor
president.  Nosaltres,  com  ja  he  dit  abans  a  la  proponent,  votarem  a  favor  de  la
proposta. Entenem que la transacció sempre és bona. Segurament que, a més, ajuda
a que hi hagi un ampli consens que en aquest cas és al govern a qui li pertoca. El grup
proposa, però evidentment si el govern transacciona la moció, té garanties que [...] i
això i en aquest aspecte sóc sempre positiu. És millor transaccionar per aprovar-la que
no pas deixar-la en un calaix. Crec que la moció posa en evidència diverses coses que
volia destacar. La primera és que la política, entre altres coses, ens obliga a donar
resposta a noves necessitats que seran existents i també a noves realitats. I és obvi
que avui dia ningú pot negar, excepte alguns que estan molt  despenjats, però que
també tenen força, que el canvi climàtic és una realitat. Però oblidem que hi ha gent
que ho nega i que tenen força, també, aquesta gent. Per tant, jo crec que aquesta
moció posa de manifest que cal assumir una nova realitat. Tenim un canvi climàtic que
a més s'està accelerant fortament, que això té molt  a veure, segurament...  que les
grans corporacions, sobretot, segurament, amb un model econòmic en què la gestió
no ha estat del tot el més acurada possible. I que jo crec que aquí, ara sí que s'està
obrint  un  debat  sobre  la  reflexió  de  canvis  de  models  que  han  de  ser  molt  més
sostenibles, molt més respectuosos amb el territori i medi natural. I per tant, jo crec
que totes les mocions que ajudin en aquesta línia, el nostre grup hi estarà sempre
d'acord perquè, a més, ajuden a la sensibilitat. I també, aquesta moció, concretament,
el que busca també és castigar aquells que de manera voluntària i sabent-ho saben
que fan una actuació que causarà un gran dany. Per tant, nosaltres, a la proposta
d'aquesta  moció  transaccionada,  hi  donem  el  nostre  vot  positiu.  Moltes  gràcies,
president.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Fernández. Senyor Piñeira.
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i manifesta: Moltíssimes
gràcies,  senyor  president.  De  manera  molt  breu.  Primer,  agrair  el  consens  dels
diferents  grups  polítics  per  possibilitar  que  aquesta  moció  s'aprovi  per  unanimitat.
Segon, i s'hi referia ara el senyor Fernández, El marc legislatiu ha d'adaptar-se a les
noves realitats i als nous problemes i als nous reptes de la societat. I la conscienciació
és molt important, però evidentment, la conscienciació ha d'anar acompanyada també
de la persecució dels grans delictes ecològics i, per tant, a banda de la conscienciació,
el  marc  legislatiu  s'ha  d'adaptar,  perquè  moltes  vegades  la  conscienciació  és
important,  molt  important,  però  no  és  suficient.  Tercer  element:  destacar  que  el
Parlament de Catalunya ja ha endegat aquest debat i que, per tant, des del mes de
març, en aquest sentit, el Parlament de Catalunya és pioner, tal com es reflecteix en la
moció. I quart i últim punt, lligant amb el que deia la senyora Saladich, la Diputació ja
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es va pronunciar en aquest sentit l'any 2015 pel que fa al Glifosat i destacar també que
l'Àrea  de  Medi  Ambient  té  unes  recomanacions  en  aquest  sentit  on  precisament
s'orienta els  ens locals perquè quan han de fer  concursos o pliques,  sobretot,  per
contractes de jardineria o contractes mediambientals, es tinguin en compte aquests
criteris  i  aquestes  recomanacions  que  ja  vam fer  ara  fa  ja  set  anys.  Moltíssimes
gràcies, senyor president.

El  senyor President,  diu:  Moltes gràcies.  Per tant,  entendríem que la  moció queda
aprovada per unanimitat.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents 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 Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva
i Grup Tots per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra. 

24. Moció que presenta el grup del PSC sobre l'impuls i millora del sistema de
Formació Professional

El senyor President comenta que passaríem ara a la moció que presenta el grup del
PSC sobre l'impuls i la millora del sistema de formació professional. Senyor secretari,
si vol llegir les propostes d'acord i després passaria la paraula al diputat, el senyor
Pere Casellas. Senyor secretari.
El senyor secretari llegeix la part dispositiva de la moció, del següent contingut:

“El període de preinscripció i matriculació per als estudis de Formació Professional
de l’any 2021 va posar de manifest un problema de planificació, de prospecció i de
gestió ineficient de la Formació Professional a Catalunya, després d’anys en què no
s’havien donat els passos necessaris des del govern de la Generalitat per desplegar
la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.

El govern no va preveure l’augment de la demanda de Formació Professional a l
´hora de planificar l´oferta i la programació educativa, si bé en els darrers anys la
demanda havia  anat  creixent  de  manera  molt  important  curs  a  curs.  El  resultat
d’aquesta mala planificació va ser que 20.000 joves,  a tot el  territori,  van quedar
sense una plaça assignada, amb l’angoixa que això suposa. En alguns casos, amb
l’alternativa de fer Batxillerat malgrat no ser l’itinerari desitjat, de cursar un cicle
d’una família formativa diferent a l’escollida, o d’haver d’optar per un cicle
formatiu concertat o privat, inassolible per a moltes famílies o, malauradament,
l’abandonament prematur dels  estudis.

El món en què vivim necessita cada vegada més formació especialitzada i
qualificacions en base a les quals poder acreditar competències per poder incorporar-
se al mercat laboral. La Unió Europea ha advertit dels riscos que comporta
l’abandonament escolar prematur, instant als diferents països a prendre mesures
d’acompanyament i orientació, especialment en el moments més crítics com són les
transicions educatives. En aquest sentit, la UE va proposar com objectiu treballar per
reduir com a mínim al 10% l’abandonament escolar prematur, que a Catalunya se
situa per sobre del 17%, sense tenir en compte encara l’impacte de la pandèmia (un
16,3% com a dada provisional pel 2021) o de la problemàtica viscuda el darrer curs pel
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que fa a l’accés als Cicles Formatius.

El nou marc legislatiu referent a la FP i l’increment de places per al proper curs 2022-
2023 ha d’anar acompanyat d’una planificació coordinada que tingui en compte les
necessitats laborals i sectorials del territori.

Per tots aquests motius els Grup Socialista proposa al Ple de la Diputació de Girona,
l’adopció de l’ACORD següent:

1. Elaborar un mapa de necessitats formatives al territori, prèvia prospecció del
mercat i dels agents econòmics i socials, tenint en compte la perspectiva de gènere i
la  orientació que es realitza als  instituts i  altres centres formatius,  i treballar una
correcta planificació de cara al proper curs escolar.

2. Tenir en compte les necessitats sectorials del territori elaborant un pla
provincial  en  el  qual  quedin  plasmades  les  necessitats  laborals  del  territori  per
coordinar l’oferta d’estudis d’FP amb les necessitats del mercat laboral.

3. Facilitar  que  els  ajuntaments  puguin incrementar  la  inversió  en  el
manteniment dels  centres  educatius  que  realitzen  cicles  formatius.  I  contribuir  a
adaptar les aules, els tallers i laboratoris dels centres que imparteixen FP.

4. Incentivar, assessorar i promoure la corresponsabilitat i la col·laboració de
centres  formatius  empreses,  PIMES,  micropimes,  associacions  empresarials,
cambres de comerç i altres agents socials territorials com a pilar fonamental per a
una formació professional dual d'excel·lència.”

El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyor secretari. Senyor Casellas.
El  president  del  grup del  PSC,  senyor  Pere Casellas,  pren la  paraula i  manifesta:
Gràcies, senyor president. Per començar la meva intervenció, no cal que llegeixi la part
expositiva. Sí que vull  centrar-la i  emmarcar-la.  Començar lamentant que no hàgim
pogut consensuar una proposta per una qüestió que és prou important. N'hem parlat
amb el portaveu del Govern fa escassos minuts, per una qüestió que és que hi va
haver 39.384 sol·licituds, un 20 % més que altres anys. Aquestes són xifres del 2021.
Les  principals  forces  socials  del  país,  Comissions  Obreres  i  UGT,  ens  posen  de
manifest que hi ha hagut 10.000 joves, nosaltres n'esmentem 20.000, 10.000 joves
que no han pogut assolir aquesta plaça. PIMEC ens parla de 20.000. Per tant, aquesta
és una preocupació prou compartida per tots els agents socials i  empresarials.  En
aquest sentit, pensem, vista la situació també a comarques gironines, amb comarques
aquí prou castigades per l'atur i especialment també per una formació de baix nivell,
pensem  que  l'elaboració  d'aquest  mapa  ajudaria,  i  intentar  implicar  tots  aquests
agents, ajudaria que poguéssim millorar substancialment a mitjà termini. Dit això, a mi
el que m'agradaria és també escoltar els arguments del Govern en el sentit que no
puguem arribar  a  cap  tipus  d'acord  sobre  aquesta  moció  i,  a  partir  d'aquí,  també
disposaríem el nostre posicionament de cara a futur.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Senyor Motas, primer, i després la senyora
Guillaumes. 
El portaveu del grup Tots per l’Empordà, senyor Carles Motas, intervé i manifesta: Sí,
moltes gràcies, senyor president. En nom d'Independents de la Selva i de Tots per
l'Empordà,  només  per  manifestar  que  estem  d'acord  que  cada  vegada  és  més
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necessària la formació especialitzada, com proposa la moció, i  també compartim la
crítica explícita que en ella s'hi reflexa per al Departament d'Educació de la Generalitat
i que podríem ampliar. Per tots és coneguda la gestió que en aquests moments s'està
fent, però a nosaltres, el que fa que presentem, que adoptem el vot com una abstenció
és el  fet  que  no  creiem que  sigui  una  competència  directa  de  la  Diputació  i que
s'hauria d'adreçar aquesta demanda a la Generalitat de Catalunya. Per això farem una
abstenció en el vot. 
El senyor President, diu: Gràcies, senyor Motas. Senyora Guillaumes.
La portaveu del  grup de la  CUP,  senyora Marta Guillaumes,  pren la  paraula i  diu:
Gràcies,  president.  Nosaltres  volem  manifestar,  com  a  CUP  Amunt,  que  sí  que
donarem suport a aquesta moció. Entenem que aquesta moció que presenta el Partit
Socialista de fet està relacionada amb... És coherent amb les propostes que el PSC
també ha fet al Parlament, ja des de principi de curs, per exemple, que va fer públic, va
demanar,  instar  al  Parlament  que  es  fes  públic  aquest  mapa de  l'oferta  de cicles
formatius de tot  Catalunya i  que s'elaborés un mapa de necessitats formatives del
territori, que també va demanar el PSC incrementar l'oferta pública de cicles formatius
especialment de grau mig. També ho vam fer com a CUP Amunt al principi de curs, el
14 de setembre de 2021, on en vam demanar, vam fer una proposta al Parlament
perquè s'ampliessin de forma urgent aquestes places públiques d'FP. I en relació amb
això,  ens  agradaria  comentar  que  estem totalment  d'acord  no  només amb la  part
expositiva, sinó amb la necessitat, tal com es plasma en els acords de fer passes per
avançar i millorar el sistema de la formació professional. I dic que en aquest país, el
tema de la formació professional és un tema que s'arrossega des de fa anys, i potser
pel fet  que sigui docent  a la secundària, molt  recentment ho he vist. No fa ni  vuit
mesos, estava fent de tutora de quart d'ESO i, per tant, sé perfectament quin és el
problema que exposa la moció del Partit Socialista. És un problema que s'arrossega
des de fa molts anys. No és nou, però potser sí que l'estiu passat, tal com el Partit
Socialista estava explicant o s'explica també en la moció, va descloure amb més força,
ja que la manca de places per a l'FP per aquest curs 21-22 es va fer molt evident. I
també portaré dades, com ha fet el senyor Casellas. L'estiu passat, va haver-hi unes
93.000 sol·licituds de formació professional a tot  el  país i  n'hi  va haver 14.000.  El
senyor Casellas parlava de 10.000. A nosaltres ens consta que van ser fins a 14.000
places no ateses el juliol passat. El Departament, sí que és veritat que va crear 4.479
places extraordinàries a través de l'Institut Obert. Aquest fet, que es va produir l'estiu
passat,  de  fet  ens  sembla  que  va  posar  de  relleu  aquesta  falta  de  previsió  i  de
planificació. L'augment demogràfic que tenim actualment en l'alumnat d'aquesta edat,
de la secundària obligatòria i també dels cicles formatius, se sabia des de fa temps,
des de fa molt  de  temps.  També es coneixia que entre el  50  i  el  60  per  cent  de
l'alumnat que acaba l'ESO recorre, agafa els camins de la formació professional. Això
ja se sabia. Era sabut i era previsible que hi hauria aquest augment. Se sabia i els
docents que estem a la secundària feia anys que ho estàvem reclamant.  Anys, no
aquest any. Fa deu anys, que ho estàvem reclamant de manera intensa. Per tant, sí
que, d'alguna manera, pensem que el que es presenta en aquesta moció mostra que
hi han uns deures que no s'han fet i que és un tema important i sensible per nosaltres
com a CUP Amunt; ens sembla que és una bona oferta de la formació professional i
creiem que alguns elements dels punts d'acord van cap a aquesta línia d'intentar donar
una oferta millor d'FP. Està clar que seria un dels elements per disminuir les xifres
d'abandonament escolar actuals, que són enormes, una de les més elevades de la
Unió Europea. Això ens hauria de fer pensar bastant. Per tant, acabo. Aquesta moció
que se'ns presenta sobre l'impuls i la millora del sistema de formació professional va
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en la línia de les propostes que nosaltres també hem fet a nivell de Parlament i ens
sembla que fa propostes concretes aterrades a comarques gironines i,  per tant,  hi
votarem a favor. Gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyora Guillaumes. Senyor Piñeira.
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, intervé i manifesta: Moltíssimes gràcies,
senyor president.  Il·lustre diputat senyor Casellas, tal com vostè ja feia referència i
com li he avançat, nosaltres, com a govern, hi votarem en contra. I li he de dir que amb
bona part  de  les  coses que diu  la  moció  hi  podem estar  d'acord.  L'aposta  per  la
formació  professional,  l'aposta  per  la  formació  especialitzada,  que  cal  casar  millor
l'oferta formativa amb les demandes i necessitats del mercat de treball.  Tot això ho
podem compartir, fins i tot pensem que la formació dual que s'ha impulsat de manera
significativa en els últims anys a Catalunya va precisament en aquesta línia. Per tant,
aquí el tema no és tant sobre el fons, sinó on es presenta aquesta moció i qui ha de fer
aquesta tasca. I en aquest sentit, amb la intervenció que feia el senyor Motas: al final,
la Diputació ni ho pot fer tot, ni ho ha de fer tot, ni li toca fer tot. I per tant, en aquest
sentit, nosaltres tenim una Àrea d'Educació des de fa no massa temps. De fet, des de
finals de la legislatura passada, i  com a vegades ha explicat el diputat d'Educació,
nosaltres  tenim  una  Àrea  d'Educació,  però  que  tampoc  pretén  substituir  el
Departament d'Ensenyament de la Generalitat. I una mica, aquí, el que se'ns planteja
és que substituïm allò que ha de fer el Departament d'Ensenyament de la Generalitat.
En qualsevol cas, sí que, com a govern, evidentment, tenim una interlocució fluida i
franca i  cada vegada més intensa amb el  Departament  d'Educació  i,  per  tant,  les
sensibilitats  i  les  demandes del  territori  sempre nosaltres  les  canalitzem i  les  fem
arribar al Departament d'Educació. I en aquest sentit, aquesta moció, encara que avui
la rebutgem, no serà una excepció i el Govern es compromet a canalitzar i catalitzar
aquestes demandes. Una altra cosa molt diferent és el que diu la moció en les seves
literalitats, que el que proposa és que això ho faci la Diputació. Pensem que no ens
toca, que no és el marc competencial que tenim en aquests moments. Si em permeten
una expressió  més col·loquial,  a  vegades aquesta  és  una d'aquelles  mocions que
s'escriu amb pocs minuts, però que per implementar-la, evidentment, ni la Diputació té
l'estructura ni el personal suficient per poder-ho fer. I permetin-me només una dada:
l'Àrea de Cooperació, Cultural i Educació, que gestiona una part molt significativa del
pressupost  d'aquesta  corporació,  el  que  és  estrictament  Cooperació,  Cultura  i
Educació, té set treballadors. Per tant, penso que és important que tinguem en compte
aquesta dada. També m'agradaria destacar que la Generalitat ampliarà en 100.000 les
places d'FP per al proper curs, en gairebé 309 grups. I sí que m'agradaria destacar
aquí  una  cosa,  i  és  que,  lligant  amb  el  que  deia  abans,  nosaltres  no  som  el
Departament d'Ensenyament, però sí que som l'Ajuntament d'ajuntaments. Per tant, en
aquest sentit, una de les coses que diu la moció ja la fem: ajudar els ens locals que fan
intervencions, en aquest sentit ho fem. Fa pocs plens vam passar precisament al cas
de Blanes,  que abans hi feia referència el  president.  Per tant,  quan un ajuntament
impulsa  accions  per  fer  instal·lacions  en  favor  d'aquesta  formació  professional  i
d'aquesta  formació  especialitzada  i  dels  cicles  formatius  de  grau  mitjà  i  de  grau
superior, penso que la Diputació és sensible a aquesta qüestió, com ho ha demostrat i
com  quan  hi  hagi  necessitats  de  futur,  evidentment  ho  continuarà  demostrant.
Moltíssimes gràcies, senyor president.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Senyor Casellas. 
El president del grup del PSC, senyor Casellas, respon: Gràcies, senyor president.
Agrair-los a tots, d'entrada, el bon to de les seves intervencions. Breument, gràcies,
senyora Marta Guillaumes, no em sortia el cognom, gràcies per la intervenció i perquè
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compartim el fons i també la forma. Finalment, també als Independents. Jo no vaig tan
enllà que contingui una crítica implícita al Departament. El problema és que la crítica
es fa  sola.  El  sol  fet  d'escriure  això  sense buscar,  sense parlar  del  Departament,
apareix  aquí  sol,  és inevitable  que això  passi,  tot  i  que ara es  pugui  pal·liar  amb
aquestes set mil places que ens deia el senyor Piñeira. Senyor Piñeira, nosaltres ja
compartim aquesta qüestió,  aquest marc competencial,  però agafant directament el
que deia d'Ajuntament d'ajuntaments, aquest  és un problema que va més enllà de
l'educació.  És  un  problema  que  afecta  l'educació,  que  afecta  desenvolupament
econòmic,  que  afecta  pobresa,  que  afecta  benestar  social,  en  el  seu  conjunt.  La
Diputació,  evidentment  que  té  competències  sobre  tot  el  que  acabo  de  descriure,
perquè finalment,  que  les  persones,  els  nois  i  les  noies  puguin  tenir  feina,  acaba
afectant  tota  aquesta  altra  competència  que,  com  els  dic,  va  molt  més  enllà  de
l'educació. És veritat, el paper ho aguanta tot, però també és cert que aquesta casa
disposa dels recursos suficients per poder escometre l'elaboració d'un pla com aquest,
d'un mapa com aquest. Finalment, jo li compro que hi ha les persones que hi ha, i el
pressupost  que  hi  ha,  a  l'Àrea  d'Educació,  però  això  pot  ser  una  cosa  molt  més
transversal o fins i tot es podria parlar de tantes coses, es liciten o s'adjudiquen per fer
estudis a la casa. Per tant, jo els convidaria a buscar complicitats i trobar la manera
d'anar  avançant  en  aquesta  moció.  No  té  més  importància,  si  avui  la  moció  es
desestima  o  no.  Jo  estic  segur  que  en  podrem  tornar  a  parlar  i  fins  i  tot  potser
n'haurem de parlar a on toca, ja que parlem de recursos, que finalment és quan es
negocia el pressupost de la casa. Això em deixa tranquil,  perquè la intervenció me
l'havia preparat si és una qüestió competencial, i l'altra és si vostès realment no creien
en això, els anava precisament a dir que no, que aquí no podíem avançar. En tot cas,
emplacem-nos a tornar-ne a parlar. A veure com podem definir que totes les àrees de
l'Ajuntament, de la Diputació que estan compel·lides per aquest problema que és la
formació  dels  nostres  joves  i  la  recerca de treball  puguin  ser  ajudades  des de la
Diputació a través d'aquesta vocació de ser Ajuntament d'ajuntaments. Gràcies.
El senyor President, pren la paraula i manifesta: Molt bé. Moltes gràcies. Precisament,
a vegades parlem de la transacció, però en el fons i en l'esperit, nosaltres votarem en
contra per un tema competencial, però en el fons i en l'esperit hi estem d'acord, com
l'hi ha explicat el portaveu, senyor Piñeira, i així ho continuarem fent sempre que calgui
i  sigui  necessitat  per  algun  dels  altres  ajuntaments  o  municipis  de  la  nostra
demarcació. Per tant, no només el bon to, sinó l'esperit, que el compartim. D'acord?
Per tant, aquesta moció no prosperaria amb 19 vots en contra, dues abstencions i cinc
vots a favor. D'acord? Però sí que prospera en l'esperit. D'acord?. 

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta no aprovada amb el següent
resultat: 5 vots a favor dels Grups Polítics Grup Socialista de la Diputació de Girona i
Grup  Candidatura  Unitat  Popular,  2  abstencions  dels  Grups  Polítics  Grup
Independents de la Selva y Grup Tots per l'Empordà, 19 vots en contra dels Grups
Polítics Grup de Junts per Catalunya i Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya. 

25. Moció dels grups JxCat i ERC en suport al dret d'autodeterminació del
poble sahrauí

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Fa poques setmanes el govern espanyol va fer un canvi en la seva posició fins ara
respecte el conflicte al Sàhara Occidental en donar suport al pla d’autonomia presentat

93

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



pel Marroc l’any 2007. En una carta dirigida a Mohammed VI, el president del govern
Pedro  Sánchez  va  expressar  aquesta  nova  postura  que,  més  tard,  va  ratificar  el
ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, en roda de premsa. Albares va assegurar
que la  proposta  d'autonomia  era  la  base “més seriosa,  realista  i  creïble”  per  a  la
resolució del conflicte.

De manera que, amb aquest gir, el govern espanyol trenca el consens àmpliament
consolidat sobre el conflicte, tant en el marc de Nacions Unides com entre les forces
polítiques al Congrés dels Diputats, segons el qual la seva solució ha de passar per la
lliure autodeterminació del poble sahrauí. La proposta d'autonomia confronta aquest
principi d'autodeterminació, ja que, tal com es contempla als acords de pau signats
l'any  1991 entre el  Marroc i  el  Front  Polisario,  la  via  de resolució  del  conflicte és
mitjançant  la  celebració  d'un  referèndum.  El  govern  espanyol  ha  adoptat  el  nou
posicionament en un moment especialment delicat a la regió, en mig de l'increment de
la confrontació geopolítica al Magreb amb el trencament de relacions diplomàtiques
entre Algèria i el Marroc i amb la reobertura del conflicte armat al Sàhara Occidental
des de novembre de 2020.

La decisió ve a agreujar un conflicte que s'arrossega des de fa quaranta-sis anys i
arriba com a resposta al conflicte diplomàtic entre els regnes d'Espanya i del Marroc
fruit de l'hospitalització a territori espanyol del president de la República Àrab Sahrauí
Democràtica (RASD) i líder del Front Polisario, Brahim Gali, de setanta-tres anys, l'abril
de 2021 "per raons estrictament humanitàries" segons el govern espanyol. Aquest fet
va comportar que Rabat no impedís l'entrada a Ceuta de fins a 12.000 persones que
es trobaven en territori marroquí, una frontera que habitualment s'encarrega de blindar
la immigració per encàrrec de Madrid. En aquell moment, el Marroc ja va advertir que
la situació de crisis entre els dos estats anava més enllà de l'acollida hospitalària i que
reclamava  un  posicionament  contundent  per  part  del  govern  espanyol  a  favor  de
l'ocupació del Sàhara. Un pronunciament que finalment ha arribat.

El nou escenari no només perjudica els drets del poble sahrauí, sinó que ho fa a costa
de  perpetuar  la  vulneració  dels  drets  de  les  persones  migrants  i  refugiades  amb
l'externalització  de  les  fronteres  i  de  les  polítiques  migratòries.  D'altra  banda,  el
portaveu del secretari general de l'ONU ha recordat que el conflicte ha de resoldre's
"amb un compromís entre les parts i dins el procés polític facilitat per l'ONU". L'Estat
espanyol no pot ignorar aquest context i, d'acord amb la seva responsabilitat històrica
amb  el  poble  sahrauí,  ha  de  treballar  en  favor  del  compliment  de  la  legalitat
internacional.

És important que les administracions a Catalunya,  representants del seu poble,  es
posicionin a favor del poble sahrauí defensant que el govern espanyol no pot negociar
ni qüestionar el dret del poble sahrauí a l'autodeterminació i, per tant, donar suport a
un pla com el d'autonomia que qüestiona el dret dels i les sahrauís. Tal i com ja s’ha
posicionat també el Parlament de Catalunya en la seva declaració del 2017 sobre el
respecte del dret internacional i  europeu al  Sàhara Occidental i  més recentment el
Congreso de los Diputados espanyol que el passat 7 d’abril va aprovar la proposició no
de llei a favor d’un referèndum pactat sobre el Sàhara Occidental.

Cal recordar que la Diputació de Girona ha mostrat el seu suport al  poble sahrauí
anteriorment, donant suport econòmic al projecte de Vacances en Pau, unes colònies
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d’estiu per infants sahrauís acollits a Catalunya per famílies, que són un símbol de
solidaritat amb els nens i nenes sahrauís i un clam per la pau, contra la injustícia i la
guerra. I que el 2019 el poble sahrauí va rebre el premi Liberpress 2019, amb el suport
de la Diputació, per la seva lluita valenta per la independència i la llibertat del Sàhara
Occidental, per l’enorme patiment i sacrifici dels seus homes i dones.

És per tot  això que els  grups JxCat i  ERC proposen al  Ple l’adopció de l’ACORD
següent:

PRIMER.- Mostrar des de la Diputació de Girona un suport polític explícit a la causa
del poble sahrauí.

SEGON.- Demanar al govern de l'Estat espanyol que rectifiqui de forma immediata el
seu  posicionament  favorable  a  un  pla  d'autonomia  del  Sàhara  Occidental,  que  és
contrari als drets del poble sahrauí.

TERCER.- Demanar al  govern espanyol que sigui  proactiu  i  exigeixi  al  Govern del
Marroc que compleixi amb les resolucions de les Nacions Unides i es realitzi, així, un
referèndum d'autodeterminació del Sàhara Occidental,  tal com li  correspon a l’estat
espanyol com a potència administradora del territori i  de denúncia de les repetides
violacions  dels  drets  humans que pateix  el  poble  sahrauí  als  territoris  ocupats pel
Marroc.

QUART.- Instar al Parlament de Catalunya a què constitueixi l'Intergrup per la Pau i la
Llibertat  al  Sàhara,  ja  que  malgrat  haver  estat  en  funcionament  les  darreres
legislatures més d'un any després de l'inici de la XIII continua sense activar-se, per tal
que Catalunya tingui una representació institucional de màxim nivell  a l'hora de fer
arribar el seu suport a una resolució pacífica i respectuosa amb els drets del poble
sahrauí.

CINQUÈ.-  Fer  arribar  aquest  acord  al  Ministeri  d’Afers  Exteriors  i  Cooperació  del
govern  d’Espanya,  al  Parlament  de  Catalunya,  al  Departament  d’Acció  Exterior  i
Govern  Obert  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  a  la  Coordinadora  Catalana
d’Ajuntaments  amb  el  Poble  Sahrauí,  al  Fons  Català  de  Cooperació  al
Desenvolupament,  a  la  Federació  d’Associacions  Catalanes  Amigues  del  Poble
Sahrauí i a la Delegació del Front Polisario a Catalunya.”

El senyor President comenta que passem a la moció que presenten els grups de Junts
per Catalunya, Esquerra Republicana, la CUP, Independents per la Selva i Tots per
l'Empordà referent  al  suport  al  dret  a l'autodeterminació  del  poble  sahrauí.  Senyor
secretari, si vol llegir les propostes d'acord.

El senyor secretari llegeix la part dispositiva de la moció i es sotmet a votació el text
modificat de la moció, del següent contingut literal:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Fa poques setmanes el govern espanyol va fer un canvi en la seva posició fins ara
respecte el conflicte al Sàhara Occidental en donar suport al pla d’autonomia presentat
pel Marroc l’any 2007. En una carta dirigida a Mohammed VI, el president del govern
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Pedro  Sánchez  va  expressar  aquesta  nova  postura  que,  més  tard,  va  ratificar  el
ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, en roda de premsa. Albares va assegurar
que la  proposta  d'autonomia  era  la  base “més seriosa,  realista  i  creïble”  per  a  la
resolució del conflicte.

De manera que, amb aquest gir, el govern espanyol trenca el consens àmpliament
consolidat sobre el conflicte, tant en el marc de Nacions Unides com entre les forces
polítiques al Congrés dels Diputats, segons el qual la seva solució ha de passar per la
lliure autodeterminació del poble sahrauí. La proposta d'autonomia confronta aquest
principi d'autodeterminació, ja que, tal com es contempla als acords de pau signats
l'any  1991 entre el  Marroc i  el  Front  Polisario,  la  via  de resolució  del  conflicte és
mitjançant  la  celebració  d'un  referèndum.  El  govern  espanyol  ha  adoptat  el  nou
posicionament en un moment especialment delicat a la regió, en mig de l'increment de
la confrontació geopolítica al Magreb amb el trencament de relacions diplomàtiques
entre Algèria i el Marroc i amb la reobertura del conflicte armat al Sàhara Occidental
des de novembre de 2020.

La decisió ve a agreujar un conflicte que s'arrossega des de fa quaranta-sis anys i
arriba com a resposta al conflicte diplomàtic entre els regnes d'Espanya i del Marroc
fruit de l'hospitalització a territori espanyol del president de la República Àrab Sahrauí
Democràtica (RASD) i líder del Front Polisario, Brahim Gali, de setanta-tres anys, l'abril
de 2021 "per raons estrictament humanitàries" segons el govern espanyol. Aquest fet
va comportar que Rabat no impedís l'entrada a Ceuta de fins a 12.000 persones que
es trobaven en territori marroquí, una frontera que habitualment s'encarrega de blindar
la immigració per encàrrec de Madrid. En aquell moment, el Marroc ja va advertir que
la situació de crisis entre els dos estats anava més enllà de l'acollida hospitalària i que
reclamava  un  posicionament  contundent  per  part  del  govern  espanyol  a  favor  de
l'ocupació del Sàhara. Un pronunciament que finalment ha arribat.

El nou escenari no només perjudica els drets del poble sahrauí, sinó que ho fa a costa
de  perpetuar  la  vulneració  dels  drets  de  les  persones  migrants  i  refugiades  amb
l'externalització  de  les  fronteres  i  de  les  polítiques  migratòries.  D'altra  banda,  el
portaveu del secretari general de l'ONU ha recordat que el conflicte ha de resoldre's
"amb un compromís entre les parts i dins el procés polític facilitat per l'ONU". L'Estat
espanyol no pot ignorar aquest context i, d'acord amb la seva responsabilitat històrica
amb  el  poble  sahrauí,  ha  de  treballar  en  favor  del  compliment  de  la  legalitat
internacional.

És important que les administracions a Catalunya,  representants del seu poble,  es
posicionin a favor del poble sahrauí defensant que el govern espanyol no pot negociar
ni qüestionar el dret del poble sahrauí a l'autodeterminació i, per tant, donar suport a
un pla com el d'autonomia que qüestiona el dret dels i les sahrauís. Tal i com ja s’ha
posicionat també el Parlament de Catalunya en la seva declaració del 2017 sobre el
respecte del dret internacional i  europeu al  Sàhara Occidental i  més recentment el
Congreso de los Diputados espanyol que el passat 7 d’abril va aprovar la proposició no
de llei a favor d’un referèndum pactat sobre el Sàhara Occidental.

Cal recordar que la Diputació de Girona ha mostrat el  seu suport al  poble sahrauí
anteriorment, donant suport econòmic al projecte de Vacances en Pau, unes colònies
d’estiu per infants sahrauís acollits a Catalunya per famílies, que són un símbol de
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solidaritat amb els nens i nenes sahrauís i un clam per la pau, contra la injustícia i la
guerra. I que el 2019 el poble sahrauí va rebre el premi Liberpress 2019, amb el suport
de la Diputació, per la seva lluita valenta per la independència i la llibertat del Sàhara
Occidental, per l’enorme patiment i sacrifici dels seus homes i dones. 

Finalment, cal remarcar la tasca de la Federació d’Associacions Catalanes Amigues
del  Poble Sahrauí,  que agrupa entitats catalanes solidàries  amb la  lluita  del  poble
sahrauí,  desenvolupa  projectes  de  recolzament  a  la  població  sahrauí,  denuncia  la
situació que pateix el poble sahrauí i treballa perquè les administracions públiques es
posicionin  a  favor  del  poble  sahrauí.  En  aquest  sentit,  ACAPS  Girona  i  la
Coordinadora d'ONGs solidàries promouen que els ens públics adoptin mocions com
la que ens ocupa.

És  per  tot  això  que  els  grups  de  Junts  per  Catalunya,  Esquerra  Republicana  de
Catalunya,  Candidatura  d’Unitat  Popular,  Independents  de  la  Selva  i  Tots  per
l’Empordà proposen al Ple l’adopció de l’ACORD següent:

PRIMER.- Mostrar des de la Diputació de Girona un suport polític explícit a la causa
del poble sahrauí.

SEGON.- Demanar al govern de l'Estat espanyol que rectifiqui de forma immediata el
seu  posicionament  favorable  a  un  pla  d'autonomia  del  Sàhara  Occidental,  que  és
contrari als drets del poble sahrauí.

TERCER.- Demanar al  govern espanyol que sigui  proactiu  i  exigeixi  al  Govern del
Marroc que compleixi amb les resolucions de les Nacions Unides i es realitzi, així, un
referèndum d'autodeterminació del Sàhara Occidental,  tal com li  correspon a l’estat
espanyol com a potència administradora del territori i  de denúncia de les repetides
violacions  dels  drets  humans que pateix  el  poble  sahrauí  als  territoris  ocupats pel
Marroc.

QUART.- Instar al Parlament de Catalunya a què constitueixi l'Intergrup per la Pau i la
Llibertat  al  Sàhara,  ja  que  malgrat  haver  estat  en  funcionament  les  darreres
legislatures més d'un any després de l'inici de la XIII continua sense activar-se, per tal
que Catalunya tingui una representació institucional de màxim nivell  a l'hora de fer
arribar el seu suport a una resolució pacífica i respectuosa amb els drets del poble
sahrauí.

CINQUÈ.-  Fer  arribar  aquest  acord  al  Ministeri  d’Afers  Exteriors  i  Cooperació  del
govern  d’Espanya,  al  Parlament  de  Catalunya,  al  Departament  d’Acció  Exterior  i
Govern  Obert  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  a  la  Coordinadora  Catalana
d’Ajuntaments  amb  el  Poble  Sahrauí,  al  Fons  Català  de  Cooperació  al
Desenvolupament,  a  la  Federació  d’Associacions  Catalanes  Amigues  del  Poble
Sahrauí i a la Delegació del Front Polisario a Catalunya.”

El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor secretari. Senyor Motas, vostè fa la
intervenció? No? Senyora Guillaumes, vostè sí.
La portaveu del grup de la CUP, senyora Guillaumes, pren la paraula i diu: Gràcies,
president. En primer lloc, comentar i de fet ja ho hem fet explícit amb el portaveu del
Govern, que ens hauria agradat o creiem que hauria estat més just que aparegués en
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aquesta moció de forma més explícita que els promotors de la moció han estat ACAP
Girona i la Coordinadora d'ONG Solidàries. Dit això, sí que ens agradaria comentar
alguna  qüestió  sobre  la  moció  que  s'ha  presentat  i  comentar  això,  que  justament
aquesta moció presenta un conflicte que pensem que fa massa anys que dura. Aquest
any, justament, 2022, fa quaranta-set anys de l'ocupació del Sàhara Occidental, que és
un conflicte que pensem que es pot resoldre políticament, com molts conflictes que hi
ha actualment en moltes parts del món, i que només caldria aplicar, en aquest cas al
Sàhara Occidental,  les  resolucions  de l'ONU que insten a  celebrar  un referèndum
d'autodeterminació, que és un dret boicotejat pel Marroc davant la complicitat de la
comunitat internacional. Donem suport a aquesta moció presentada per l'Associació
Catalana del Poble Sahrauí i la Coordinadora d'ONG Solidàries. Reiterem també, un
cop més, com a CUP Amunt, el nostre suport a una solució del conflicte basada en
l'exercici  del  dret  a  l'autodeterminació  del  poble  sahrauí,  com estableixen,  de  fet,
nombroses resolucions de les Nacions Unides. Davant la carta remesa, cal recordar-
ho, pel Govern de l'Estat espanyol al rei del Marroc el 14 de març, recentment, on el
Govern de l'Estat pren partit pel regne alauita davant de les legítimes aspiracions del
poble sahrauí, manifestem una altra vegada, i ja ho hem fet públic també recentment
com a CUP, el nostre suport a les autoritats de la República Àrab Democràtica Sahrauí
i a la lluita dels sahrauís en els territoris ocupats il·legalment pel Regne del Marroc
amb la complicitat evident de l'Estat espanyol. Les recents declaracions del Govern de
l'Estat espanyol, que qualifiquen la proposta marroquina com la més seriosa, realista i
objectiva  per  resoldre  el  conflicte  del  Sàhara  Occidental,  així  va  ser  anunciat  pel
Govern  actual  de  l'Estat  espanyol,  evidencien  el  suport  a  l'enfocament  que  ens
preocupa, que donen suport a un enfocament unilateral  del govern del Marroc que
entra en clara contradicció amb la legalitat  i  el dret internacional,  i  la lliure pràctica
democràtica  per  part  del  poble  sahrauí  pel  que  fa  al  seu  dret  inalienable  a
l'autodeterminació i a la independència. Un fet que s'ha produït enmig de la represa de
la guerra, el novembre del 2020, que ja ha comportat desenes de morts i que s'ha
ocultat deliberadament per part de molts mitjans de comunicació de matriu espanyola.
I que aquestes declaracions recents del Govern de l'Estat no fan res més que agreujar.
Com a CUP Amunt, acabo, sempre a favor de la resolució pacífica d'aquest conflicte i
de tots els conflictes que puguin haver-hi  a nivell  internacional,  mitjançant el  dret  i
l'exercici del dret a l'autodeterminació, tal com ja contemplen, com dèiem abans a l'inici
de la defensa d'aquesta moció, les resolucions de l'ONU i de diferents organitzacions
regionals  i  continentals,  perquè el  poble sahrauí  pugui  decidir  lliurement  si  vol  ser
independent o no, com fem altres pobles arreu del món. Acabem mostrant també des
d'aquí tota la solidaritat envers el poble saharià. Gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyora Guillaumes. Senyor Fernández.
El  portaveu del  grup del  PSC, senyor  Juli  Fernández,  intervé i  manifesta: Gràcies,
president. Una moció que evidentment té la seva complexitat perquè reflexa també
una realitat que fa massa temps que dura. Jo crec que aquí es posa de manifest que la
comunitat internacional, malgrat totes les resolucions que hi ha hagut durant més de
quaranta anys, ha estat incapaç de trobar una solució política a un conflicte polític com
tants dels que tenim en aquest moment en marxa. Però és obvi que segurament que
les resolucions, que si les mirem totes, veurem que algunes, en algun moment, també
han estat contradictòries, no és menys cert que la postura que ha agafat el Govern
d'Espanya  en  tot  cas  no  contradiu  totes  les  resolucions,  perquè  hi  ha  algunes
resolucions  que apunten cap a  l'opció...  Evidentment  sempre apunta  cap a l'opció
negociada i  també cap a l'opció del  màxim autogovern.  Nosaltres podem arribar a
entendre que,  com que és un tema molt  i  molt  sensible,  es puguin tenir  postures
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diferents. Però està clar que el nostre grup, en aquests moments, el que no podem fer
és, davant d'una posició que ha pres el Govern d'Espanya, entenc i entenem que per
l'interès general del que ell creu que ha de portar aquest nou equilibri de conflictes
internacionals que ha sigut aquesta carta que va enviar, ara el que no podem fer és fer
una esmena a la totalitat  amb una proposta que entenem que veurem exactament
quins  són  els  fruits  que  aporta.  I  a  veure  si  realment,  la  resta  de  la  comunitat
internacional se n'adona que cal fer algun tipus de moviment per resoldre el conflicte.
Segurament que l'opció de l'autogovern especial no és la millor opció, és possible. El
que també està clar és que l'opció actual de no fer res tampoc és una opció correcta i,
per tant, jo crec que els governs s'han de moure. En aquest cas, el Govern d'Espanya
s'ha mogut en un determinat  sentit  i  el  nostre grup,  evidentment,  no podem donar
suport a la moció, però entenem perfectament que això és un tema que generarà un
fort debat i que també entenem i respectem que hi pugui haver gent que estigui en
contra de la proposta que en aquest moment ha fet el Govern d'Espanya. Per tant, el
nostre vot serà negatiu en aquest aspecte.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Fernández. Senyor Piñeira.
El  portaveu  del  Govern,  senyor  Albert  Piñeira,  pren  la  paraula  i  diu: Moltíssimes
gràcies,  senyor  president.  Tres  o  quatre  qüestions  que  m'agradaria  comentar.  La
primera,  en relació al  que deia la  il·lustre diputada senyora Guillaumes.  El  Govern
entén que ja queda prou clar el que vostè deia a la seva intervenció, que quedi clar
que els promotors de la moció són ACAP Girona i la Coordinadora d'ONG Solidàries. I
em permeto llegir un paràgraf que s'ha afegit a la moció, que diu literalment: en aquest
sentit ACAP Girona i la Coordinadora d'ONG Solidàries promouen, fem servir el mateix
verb, que els ens públics adoptin mocions com la que ens ocupa. Penso que queda
molt explicitat. També vull afegir una altra cosa, si em permet. Del text de la moció
original, al que es porta al ple, el Govern hi ha afegit un paràgraf precisament que fa
referència a tota la tasca que fa la Federació d'Associacions Catalanes Amigues del
Poble  Sahrauí  i  també  m'agradaria  posar-ho  en  valor.  Segona  qüestió.  A banda
d'agrair-los als grups que m'han precedit el to de les intervencions, penso que hi ha
una part que compartim tots: la resolució pacífica dels conflictes com a ideal, aquesta
la compartim tots, i que cal una solució política a un conflicte polític. Això penso que
també ho podem subscriure tots els grups d'aquesta corporació. No és menor. Ja és
molt, això. Quan això ho baixem i ho aterrem, com es vehicula això? A la pràctica és
on apareixen les discrepàncies legítimes, però aquí és on apareixen les discrepàncies,
i aquí tenim el dret d'autodeterminació del poble sahrauí que es canalitza i s'expressa
a  través  d'un  referèndum  d'autodeterminació  o  la  proposta  d'autonomia  que  ha
formulat el Govern espanyol. Nosaltres entenem que la via de resolució del conflicte és
la resolució d'un referèndum, que és la solució per a un conflicte que malauradament
ja s'arrossega fa molts anys. Catalunya sempre ha defensat els drets del poble sahrauí
i de tots els pobles del món. També sempre hem defensat des de Catalunya el procés
polític facilitat  per Nacions Unides i la legalitat  internacional.  Així  s'ha manifestat el
Parlament de Catalunya en diverses ocasions. Per exemple, la declaració del 2017.
També ho  ha  fet  recentment  el  Congrés  dels  Diputats  el  passat  mes  d'abril.  Vull
recordar, si em permeten, encara que sigui a títol anecdòtic, que el premi LiberPress
del 2019 en què col·labora la Diputació de Girona precisament es va atorgar, el 2019,
al poble sahrauí i que la solidaritat de Catalunya s'ha expressat no només amb les
declaracions al Parlament, sinó fins i tot a vegades amb alguns projectes, que alguns
els sonaran, com l'acollida de nens i nenes sahrauís amb el projecte Vacances en pau.
Posar en valor també la tasca que fa la Federació d'Associacions Catalanes Amigues
del Poble Sahrauí i la Coordinadora d'ONG Solidàries, que sí que són les promotores,
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com  diu  el  text  de  la  moció,  d'aquesta  moció,  i  que  pensem  que  fan  una  tasca
important en aquest sentit,  i  en qualsevol cas i per concloure, reitero que hi ha un
problema al  Sàhara,  tots ho compartim, que cal vehicular  i  canalitzar els drets del
poble sahrauí penso que tots ho compartim, la resolució pacífica dels conflictes també,
i les solucions polítiques per als conflictes polítics també. Al final, malauradament, no
ens podem pas posar d'acord en el com. En el que sí, en el que penso que tots hi
estem d'acord, és en el com no. Per a alguns en aquest plenari, molt legítimament,
l'aposta  per  solucionar  aquest  tipus  de  conflictes  és  l'exercici  del  dret
d'autodeterminació i els referèndums d'autodeterminació; per altres, que no compartim
des del govern, però també legítimament, és la proposta d'autonomia. En qualsevol
cas, finalment, cadascú es posiciona pel cantó que considera i evidentment, en el cas
dels grups del govern i de l'equip de govern, hi votarem a favor. Moltíssimes gràcies a
totes les diputades i diputats.
El  senyor President,  manifesta: Moltes gràcies.  Per tant,  la moció tindrà 22 vots a
favor, quatre vots en contra i,  per tant, quedaria aprovada en aquest sentit,  senyor
secretari.

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 22 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Candidatura  Unitat
Popular, Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 4 vots en contra
del  Grup  Polític  Grup  Socialista  de  la  Diputació  de  Girona.  No  s'han  produït
abstencions. 

26. Mocions d'urgència

El senyor President pren la paraula i comenta que passaríem a dos punts d'urgència.
El primer punt, el 26.1, seria l'aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit
DG3SC, de la Diputació de Girona, la 5/2022, del pressupost de l'exercici del 2022. I el
26.2 és la renúncia del càrrec del diputat del senyor Víctor Puga.  Jo demanaria si
estan d'acord en votar d'urgència els dos casos. Un cop votada la urgència, senyor
secretari,  passaríem al  primer,  que  és  aquesta  aprovació  inicial  del  suplement  de
crèdit, i tindria la paraula de nou la vicepresidenta, senyora Maria Àngels Planas.

Prèvia declaració d’urgència proposada per la Presidència i aprovada per unanimitat
dels assistents, i de conformitat amb els articles 103.3 del Decret legislatiu 2/2003, de
28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  municipal  i  de  règim local  de
Catalunya, i l’article 82.3 del ROF, es tracten les dues propostes següents:

26.1. Aprovació inicial  de l'expedient  de suplement  de crèdit  DG 3SC 5/2022 del
pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 2022 – Intervenció – Comptabilitat i
Pressupostos 2022/F010402/6538
26.2. Renúncia al càrrec de diputat del senyor Víctor Puga i López

26.1 Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG 3SC 5/2022 del
pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 2022 – Intervenció –
Comptabilitat i Pressupostos 2022/F010402/6538

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

Data
memòria (*)

Centre gestor Descripció de la despesa Import

06/05/2022
Comunicació 
Cultural

Les  convocatòries  de  les  línies  de  subvencions  de  foment  de
produccions editorials, edicions
dels  centres  i  instituts  d’estudis  locals  i  comarcals  i  activitats  dels
centres d’estudis van ser
aprovades per la Junta de Govern de data 1/3/2022 i la convocatòria de
subvencions
per a publicacions editades pels ajuntaments, en la Junta de Govern
del dia 15/3/2022. En les convocatòries aprovades s’estableix el crèdit
inicial de cadascuna de les línies de
subvencions  i  es  preveu  que  “amb  la  finalitat  d’atendre  un  major
nombre de sol·licituds de
subvenció o d’atorgar un major import a les subvencions, aquest crèdit
pot ser ampliat amb una
quantitat addicional derivada de crèdits sobrants d’altres convocatòries
o de modificacions de
crèdit.
Amb  motiu  de  l’increment  de  peticions  presentades  en  totes  les
convocatòries  d’aquest  any  2022,  el  crèdit  establert  inicialment  és
insuficient  per  atendre  de  forma  adequada  i  satisfactòria  totes  les
sol·licituds rebudes, per la qual cosa es demana un suplement de crèdit
per ampliar les convocatòries en règim de concurrència competitiva de
les quatre línies de subvencions del Servei de Comunicació Cultural,
amb el detall d’imports següents:
-Subvencions  per  al  foment  de  produccions  editorial:  23.300,00€
( 13.600,00€ Editors 9.700,00
€ ONL)

-Subvencions per a edicions dels centres d’estudis:11.200,00€
-Subvencions per a activitats dels centres d’estudis:10.000,00€
-Subvencions per a publicacions d’interès local ajuntaments: 
20.000,00€

64.500,00

11/05/2022
Cooperació 
Cultural

Se  sol·licita  un  increment  de  l’aplicació  del  Conservatori  de  Música
Isaac Albéniz, per poder dur
a terme una major aportació pel finançament de l’entitat.

34.306,01

TOTAL 98.806,01

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

Per  tot  això,  de  conformitat  amb  el  que  estableix  l’article  82.3  del  Reial  Decret
2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el president proposa al Ple de la
Corporació l’adopció de l’acord següent:

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 5/2022 del
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2022, segons el detall
següent:

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicacions de despeses

Descripció Import
Org. Prog Econ

ODS
(primari+

Codi
projecte
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secundari)

303 3340 46201 04 16 --
CC-Programa  edicions  d'interès
local a ajuntaments Com.Cult.

20.000,00

303 3340 47901 04 16 --
CC-Prog.  edició  llibres interès  local
editors Comunic.Cult.

13.600,00

303 3340 48100 04 16 --
CC-Prog.  edició  llibres interès  local
ONL Comunic. Cultural

9.700,00

303 3341 48100 04 16 --
CC-Ajuts  a  centres  i  inst.  estudis
publicac. - Recerca Local

11.200,00

303 3341 48101 04 16 --
CC-Ajuts  a  centres  i  inst.  estudis
activitats-Recerca Local

10.000,00

300 3260 41020 04 01 -- Transferència  a  l'org.  Conservatori
de Música Isaac Albéniz

34.306,01

TOTAL 98.806,01

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT DEL FONS DE CONTINGÈNCIA

Org. Prog Econ
ODS

(primari+
secundari)

Descripció Import

200 9290 50000 16 10 Fons de contingència 98.806,01

TOTAL 98.806,01

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.  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.

CINQUÈ. 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.”

La diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria Àngels Planas,
intervé i manifesta: Moltes gràcies, president. Portem, en aquest cas, un suplement de
crèdit de 98.806,01 euros que es finançaran amb el fons de contingència. Hi ha 64.500
euros  que  és  per  suplementar  degut  a  l'elevat  nombre  de  peticions  de  les
convocatòries  de  concurrència  de  l'àrea  de  publicacions,  editorials,  entitats,
ajuntaments, centres i instituts de recerca locals i comarcals. I també tenim un altre
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suplement en el Conservatori per la formació i el lloguer de partitures i actes culturals
del 80è aniversari del Conservatori de Música, que són 34.306,01 euros. Moltíssimes
gràcies.
El senyor President,  intervé i  diu: Moltes gràcies. Això es va parlar en la Junta de
Portaveus  que  precisament  entraria  amb  urgència  en  aquest  sentit.  Hi  ha  alguna
qüestió? No? Per tant, quedaria aprovat aquest punt per unanimitat.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents 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 Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva
i Grup Tots per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra. 

26.2. Renúncia al càrrec de diputat del senyor Víctor Puga i López

“El senyor Víctor Puga López, ha presentat amb data 16 del corrent mes de maig (RE
núm. E-2022-15791), la renúncia al càrrec de diputat.

Segons l’acta de la Junta Electoral de Zona de Girona les persones designades per
cobrir  la  vacant  del  Partit  dels  Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés
(PSC-CP) al Partit Judicial de Girona són els senyors Joaquim Rodríguez Vidal i Manel
Roqueta Casalprim.

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

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

PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de diputat de la Diputació de
Girona del senyor Víctor Puga López (PSC-CP), pel Partit Judicial de Girona.

SEGON. Trametre certificat de la present presa de coneixement a la Junta Electoral
Central, als efectes de procedir a la substitució, de conformitat amb la credencial que
la referida Junta Electoral expedeixi a favor de la persona que legalment pertoqui. A tal
efecte es fa constar que a criteri d’aquesta Corporació correspon cobrir la vacant amb
la designació del senyor Joaquim Rodríguez Vidal.”

El senyor President,  pren la paraula i  diu que el següent punt, el 26.2, és prendre
coneixement de la renúncia al càrrec del diputat de la Diputació del senyor Víctor Puga
López  pel  partit  judicial  de  Girona  i  trametre  aquest  certificat  a  la  Junta  Electoral
Central, per prendre i nomenar la persona que pertoqui. Donat que el senyor Víctor
Puga havia entrat en aquesta legislatura, no en altres, en substitució de la senyora
Paneque,  entrarà  el  senyor  Joaquim Rodríguez  Vidal,  però  ho  farà  quan la  Junta
Electoral Central faci el seu nomenament. Jo ara li passaré la paraula al senyor Puga.
El  diputat  senyor  Víctor  Puga,  pren  la  paraula  i  manifesta: Gràcies,  president.
Simplement per ratificar la meva renúncia formal a seguir formant part com a diputat
d'aquesta corporació. Ara fa poc més de deu dies vaig renunciar també a l'alcaldia de
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l'Escala i en les properes setmanes també es donarà compte de la meva renúncia com
a càrrec electe del mateix Ajuntament i, per tant, la renúncia d'avui no deixa de ser
conseqüència d'aquestes dues primeres. Hauré estat 15 anys dedicat intensament a la
política municipal, cinc dels quals hauré format part d'aquesta casa com a diputat, en
un primer mandat del 2015 al 2019, i com deia el president, en aquest darrer mandat,
únicament un any, pràcticament un any, en substitució de la que és ara diputada al
Parlament de Catalunya, Sílvia Paneque. Per tant, deixo aquests 15 anys de política
municipal. Ha estat un plaer i un honor formar part d'aquesta corporació i, de forma
molt  breu,  únicament  dues  consideracions.  La  primera  és  posar  de  manifest  la
importància i la rellevància de les polítiques que desenvolupa i que impulsa aquesta
casa, la Diputació de Girona, en benefici òbviament de la demarcació, dels municipis,
dels veïns que formen part de la província de Girona. I des d'aquest punt de vista, jo
crec que és bo, també, i  hi vull  posar èmfasi avui en aquesta breu intervenció, en
aquest fet perquè d'alguna manera estem prestigiant la política que es fa en aquest
plenari i en aquesta Diputació, i també la política municipal. I finalment, un agraïment,
simplement, en primer lloc, als meus companys de grup, amb els quals he compartit
aquests cinc anys, en el  cas del Juli,  amb altres, pràcticament un any, la resta de
diputats i diputades amb els que també he tingut el plaer de compartir moltes estones
al llarg d'aquests anys. I també, òbviament, la figura del president, pel respecte i pel
tracte exquisit que he rebut des del primer dia. Per tant, deixo tota aquesta etapa amb
una certa sensació de no acabar la feina, probablement, que tenia encomanada, però
en tot cas ho faig satisfet de la feina que he fet, també, i agraït sobretot a tots vostès
pel tracte, insisteixo, i pel dia a dia que he pogut compartir amb tots vosaltres. Per tant,
gràcies, molts encerts en el que queda de mandat a aquesta casa, la Diputació, i als
vostres ajuntaments dels que formeu part. Gràcies. Molt bon dia.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. 
[Aplaudiment general] 
Senyor Motas.
El portaveu del grup Tots per l’Empordà, senyor Carles Motas, pren la paraula i diu:
Moltes gràcies,  senyor president. De part  d'Independents de la Selva i de Tots per
l'Empordà, de la Gisela i en Carles, al Víctor, agrair-li aquest període breu aquí a la
Diputació. Però sí que el recorregut llarg que hem tingut de coneixença abans d'arribar
jo mateix a la Diputació. Vull dir que, felicitar-te per la valentia, per aquesta nova etapa
que ara inicies, que tinguis molts encerts i que tot vagi molt bé. Estic segur que en el
teu poble et recordaran per la gran tasca que has fet durant tots aquests anys que has
dedicat a la política. I ara tindràs temps també per fer altres projectes, és a dir, felicitats
per aquesta valentia, moltes gràcies pel temps que hem compartit. Gràcies, Víctor. 
El  senyor  President,  diu: Moltes  gràcies,  senyor  Motas.  Alguna  paraula  més?  Sí,
senyor Casellas.
El president del grup del PSC, senyor Pere Casellas, intervé i diu: Gràcies, senyor
president. Per agrair-te, Víctor, la teva trajectòria política, realment. Escoltant-te ara en
la  intervenció  que  has  fet  m'han  vingut  ganes  especialment  de  felicitar-te  per
acomiadar-te per una de les coses que crec que són més destacables del Víctor Puga,
especialment on més l'he conegut, que és a l'Ajuntament de l'Escala, però també aquí,
que és aquesta voluntat constant de prestigiar la política, de portar endavant el bon
nom de la política, de fer política ben feta, sempre pensant en els administrats, sempre
pensant també en les administracions, com ha estat prova el teu comiat en què has
desitjat el millor per a tots els electes que hi ha avui en aquest plenari, siguin del color
que  siguin.  Moltíssimes  gràcies  per  aquest  any  que  ens  ha  acompanyat  i  pels
anteriors, evidentment.
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El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Casellas. Senyor Presas.
El vicepresident primer, senyor Pau Presas, intervé i  diu: Gràcies. Sumar-me a les
paraules, crec que també la majoria d'elles [...]. En tot cas, ratificar que ha estat un
plaer haver pogut  coincidir  tant  en la legislatura passada com en aquesta amb tu,
Víctor. I ratifico aquest fet d'honrar l'exercici de la política, la política ben feta, la política
municipal,  a  través del  diàleg,  de l'entesa,  de mirar  de treballar  propostes plegats
perquè les coses vagin millor i, en definitiva, perquè els ciutadans gironins i gironines
també se'n puguin veure beneficiats. Desitjar-te molta sort i que seguim coincidint i
poder-nos trobar i compartir estones. Merci.
El senyor President, pren la paraula i manifesta: Moltes gràcies. Em toca dir quatre
coses en el sentit que avui és un dia que ens sap greu, això, aquest fet. Perquè estic
segur que a la gent de l'Escala li sap molt de greu perdre't com a alcalde, Víctor, n'estic
convençut. A nosaltres, a la Diputació, també ens sap molt  de greu perdre't  com a
diputat, bàsicament per la teva manera de fer, pel teu tarannà. Aquí no només és un
any, que has substituït la Sílvia, sinó que la legislatura passada la vam poder fer... vam
poder estar quatre anys. Sí que és veritat que, a més, hi ha hagut una col·laboració
molt estreta amb el Patronat de Turisme en aquest últim any, també en el Consorci
d'Aigües de la Costa Brava. Per tant, sempre la teva opinió, sempre la teva manera de
fer, el que ha fet és per sumar, mai per restar, i aquesta és una cosa que hem de
destacar, que jo he de destacar, a part de la teva manera de ser, també, del tracte, de
la  manera  d'explicar  a  vegades  un  tema  o  la  manera,  moltes  vegades,  en  allò
personal, de venir-te a trobar abans de qualsevol cosa per dir que hi ha això, estiguem
alerta, com ho fem i de quina manera. I per tant, això sempre fa falta en el món de la
política, i moltes vegades aquesta manera de fer és escassa. Aquesta manera de fer
personal, però també a nivell polític de prestigi, això ho ha dit gairebé tothom que m'ha
precedit, del prestigi, de prestigiar la política en un moment que la política precisament
està  desprestigiada,  però  prestigiar  especialment  la  política  local,  que  és  la  més
propera al ciutadà, que és la que sempre has aplicat. Agrair-t'ho sincerament, agrair-te
molt sincerament tota aquesta col·laboració al llarg d'aquests anys, que en són molts,
de coneixença i també de treball. També a l'hora de posar-nos a disposició: aquesta
casa serà casa teva sempre que convingui. En el tema personal, saps que l'amistat és
el que més preuo i, en aquest cas, la tens tota i per sempre que convingui. A partir
d'ara, molta sort i molts èxits en aquesta nova etapa de la vida. Hi ha un moment que
també s'ha d'elegir si fem cap aquí o fem cap allà. En aquest cas, en el pas fet per tu,
vull  donar-te tot el suport i alhora desitjar-te tota la sort i els èxits del món. Moltes
gràcies.

El Ple de la Corporació queda assabentat.

27. Precs i preguntes

El senyor President, diu: Passaríem, dit això, si hi ha algun prec o alguna pregunta per
part d'algun diputat o diputada. La senyora Guillaumes. Endavant.
La portaveu del grup de la  CUP, senyora Marta Guillaumes,  intervé i  diu: Gràcies,
president. Tenim dos precs i una pregunta. El primer prec que fem en aquest ple de
maig té relació amb un dels actes de celebració dels dos-cents anys de les creacions
de les diputacions provincials. Pensem que la majoria de la població que ens... no ens
escolta,  evidentment,  òbviament,  tothom,  però  sí  que  aquest  espai  és  una  mica
l'altaveu per poder-ho traslladar a la majoria de la població. Hauria de saber que un
d'aquests actes que es farà en motiu de la celebració d'aquests dos-cents anys de les
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diputacions provincials és un acte que es farà o està previst fer el divendres 3 de juny i
es tracta d'un dinar on s'hi ha convidat totes les diputades i diputats de la Diputació de
Girona i els més de dos-cents alcaldes i alcaldesses de les comarques gironines. Un
dinar preparat per un dels xefs gironins de més reconegut prestigi. El problema, com a
CUP Amunt, no el tenim amb el xef, ni molt menys. El problema per nosaltres, i aquí
vaig  a  concretar  el  prec,  és  la  despesa  pública  que  suposarà  aquest  dinar.  Una
despesa  que  òbviament  paguem  tots  els  ciutadans.  Com  a  CUP  Amunt,  volem
expressar que pensem que és una vergonya. Per nosaltres és una vergonya per molts
motius,  perquè per  nosaltres,  és  una opinió,  ens  costa  molt  d'entendre  que  en el
context  actual  on  la  majoria  dels  ciutadans  d'aquest  país  han  vist  incrementades
especialment a partir del gener, gener-febrer-març, les despeses de subministraments
bàsics, energia, aigua i combustible, i també les despeses en alimentació, se celebri
aquest dinar pels dos-cents anys de les diputacions. Dos-cents anys de subjugació a
l'Estat espanyol, justament. El segon motiu, perquè per nosaltres és una vergonya que
la  Diputació  de  Girona,  que  com  a  vegades  el  president  manifest  Ajuntament
d'ajuntaments, ens sap greu que es continuïn amb aquestes dinàmiques de la vella
política.  Per  nosaltres  són  dinàmiques  de  la  vella  política,  actes  i  esdeveniments
sobredimensionats. Per nosaltres això és un acte sobredimensionat. No cal. No cal fer
un gran dinar majestuós per celebrar aquests dos-cents anys, i molt lluny dels valors
que per  nosaltres,  insisteixo,  per  nosaltres,  se  suposa  que haurien  de defensar  o
s'hauria de defensar des de l'Administració pública. Contenció de costos, austeritat,
sobrietat. Per nosaltres, això està lluny d'aquests valors i sobretot, per nosaltres, fa
palesa una falta de consciència. Vaig una mica més enllà. Ja no és un tema de valors.
Hi  ha  consciència  sobre  la  realitat  quotidiana  de  la  majoria  de  la  població.  A mi
m'agradaria  que  tots  els  diputats  i  diputades  que  estan  aquí  representant  a  la
ciutadania realment hi pensin, en això. Realment això seria vist amb bons ulls per la
majoria de la població? Pensem-hi. I el tercer motiu és que ens sembla que en temps
actuals se segueixin sustentant aquests tipus d'actes que per a nosaltres són privilegis
que gaudeixen una petita minoria i això, per nosaltres, s'ha d'acabar. No és nou. Ja ho
saben tots els diputats i diputades que són aquí, que nosaltres, en aquests temes, som
molt contundents. Mentre la majoria de la població cada dia que passa es troba més
precaritzada, i no entraré aquí amb totes les dades que darrerament estan sortint als
mitjans de comunicació sobre la  situació de la  majoria  de la  ciutadania,  aquí  a la
Diputació de Girona s'actua com si res no passés. Instal·lats en aquesta torre d'ivori i
fent celebracions que per nosaltres no són necessàries. Acabem el prec demanant a
l'equip  de  govern  que  aturi  aquest  dinar.  Interpel·lem  especialment  els  diputats  i
diputades  d'Esquerra  Republicana,  que  darrerament  estan  comunicant  que  volen
escriure un futur. Escriure el futur, el lema actual d'Esquerra Republicana. Escriure el
futur. A nosaltres ens sembla que propostes com aquesta només fan que reescriure el
passat. Això són coses de la vella política, un passat que ja coneixem i que volem
deixar enrere. Esperem, per tant, i aquí ve el prec, com dèiem, que s'aturi aquest dinar
institucional i pensem que rectificar és de savis. Gràcies.
El senyor President, respon: Sí, sí, faci.
La senyora Guillaumes, continua la seva intervenció: Gràcies, president. El segon prec
té a veure amb un acte que es va celebrar el diumenge passat. Hauran vist totes les
diputades  i  diputats  presents  aquí  que  es  va  celebrar  una  gran  manifestació  a
Puigcerdà, històrica, que tenia un missatge molt clar. Va ser una manifestació amb
milers de persones presents i el missatge era molt clar, que era retirar la candidatura
als Jocs Olímpics d'Hivern al Pirineu català. No només això, sinó teixir també un nou
model de país. Es va demostrar en aquesta manifestació de diumenge, ens sembla a
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nosaltres, que hi ha una gran majoria de la població que aposta per un Pirineu viu. El
nostre prec, per tant, i per acabar, demanem i tornem a demanar des d'aquí la retirada
d'aquesta  candidatura.  Ja  ho  vam  demanar  en  una  moció  que  vam  presentar  el
desembre passat i ho tornem a fer a través d'un prec. Gràcies.
El senyor President, diu: Ja està? La pregunta també, tot junt. Així ho contestarem tot
de cop
La  senyora  Guillaumes,  diu: Val,  gràcies.  La  pregunta  és  molt  concreta.  Volíem
preguntar sobre una campanya que es va iniciar ara fa pocs dies que es titula Comida
que acoge, que vam veure que era una campanya que està relacionada amb tot un
tema de gastronomia en el marc de la summit de la gastronomia que se celebrarà aquí
a Girona del 19 al 21 de juny. Primer, ens va sorprendre que el títol fos en castellà.
Havíem aprovat una moció ara fa poc, relativament poc, en què la Diputació de Girona
intentaria que a totes les campanyes intentéssim fer ús del català. Entenc que aquí ha
d'haver-hi  alguna  explicació.  Concretament,  ens  agradaria  saber  la  despesa  que
suposarà aquest esdeveniment. Gràcies.
El senyor President, pren la paraula i respon: Bé, moltes gràcies. Jo no li he dit en cap
moment, ni li diré, que és una vergonya el que vostè fa o el que vostè diu, la qual cosa
vostè sí que ens ho diu a nosaltres.  Per tant,  intentaré ser més educat  en aquest
sentit.  Jo  hi  estaria  d'acord si  em digués que en comptes d'una vergonya és una
opinió; l'opinió de cadascú s'ha de respectar. Vostè té aquesta opinió. Jo li respecto
molt, i jo tinc una altra opinió i espero que vostè me la respecti en comptes de dir-me
que és una vergonya. Sobre si un acte és sobredimensionat o no. Això cadascú opina
com creu oportú. Una cosa que pot ser sobredimensionada per vostè amb un aspecte,
per mi no, i una cosa sobredimensionada per mi, potser per a vostè no. En tot cas,
aquesta és una opinió que va implícita en el que cadascun pensa de cada manera. Jo
no crec que això sigui una torre d'ivori, perquè si fos una torre d'ivori, la Diputació,
vostè també forma part  d'aquesta  torre  d'ivori.  Per  tant,  penso que aquí  som uns
càrrecs electes locals que el que fem és estar en una administració intermèdia que el
que fa és tenir uns recursos per ajudar precisament els ajuntaments. Miri. El tema de
fer una celebració o una altra, i si vostè mira a diferents diputacions, hi ha diferents
actes que es fan, de tota mena, si es fa amb un dinar o no, i si ho fa un determinat xef
o no, només és perquè també hi ha ganes de col·laborar per part  de tothom i en
aquest cas per part del senyor Joan Roca. Els he d'agrair a ell i  la seva família la
disposició que s'han posat envers aquesta Diputació per aquest fet.  Miri,  dos-cents
anys no es compliran més, però a part dels dos-cents anys que no es complirà més, hi
ha una altra qüestió,  que és que sortim d'uns anys de pandèmia, en els quals els
nostres alcaldes i alcaldesses, companys nostres, també han patit una situació de...
primera, que no ens hem pogut veure, però una situació d'estrès envers els seus...
cadascun dels ajuntaments els quals hem estat tots immersos i això va per tots i per
totes. Els alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores, i diputats i diputades d'aquesta
corporació. En definitiva, aquest vol ser no un dispendi, perquè no és això, sinó el que
vol ser és una trobada commemorativa dels dos-cents anys, però en el marc també
d'una trobada després de dos anys de COVID que difícilment ens hem pogut trobar.
Per tant, aquesta trobada ho vol emmarcar una mica tot. Un acte i s'han fet diferents
actes en aquest sentit per diferents efemèrides d'aquesta corporació, sent o no sent jo
el  president  de  la  mateixa.  Recordo  que  es  varen  celebrar  els  vint-i-cinc  anys
d'ajuntaments democràtics, o quaranta anys d'ajuntaments democràtics, però que en
tot cas, el bicentenari de la Diputació, això no ho celebrarem mai més. En tot cas en,
sortint d'una pandèmia, ha volgut ser també un reconeixement a la tasca dels alcaldes
i alcaldesses de la nostra demarcació, de poder-nos retrobar després de dos anys de
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no fer-ho. Per tant, fer un acte de retrobament de tots els alcaldes i alcaldesses de la
nostra demarcació, entenc que no és cap acte cap acte vergonyós, sinó un acte de
trobada entre tots i cadascun de nosaltres. Segon, respecte al summit. Jo entenc, però
li  miraré  millor  perquè  en  tot  cas  no  m'equivoqui.  Això  és  que  hi  ha  hagut  una
modificació de crèdit. Entenc que ens ha passat abans. Em sembla que vostè hi ha
votat a favor, respecte el tema del summit, que és la trobada que el Basque Culinary
Center fa de consell assessor i que a més fan una trobada de diferents indrets de la
demarcació de Girona on portaran tots els cuiners del món que formen part d'aquest
consell  del  Basque Culinary Center,  que el  presideix en Joan Roca i  que més fan
diferents trobades obertes a tot  el  món gastronòmic de la  demarcació de Girona i
d'arreu, trobades sobre diferents temàtiques del futur, precisament. D'allà on venim en
aquesta pandèmia i del futur que es vol tenir en aquest sentit.  Si no m'equivoco, i
podríem mirar  la  modificació de crèdit,  em sembla que són uns 25.000 euros,  em
sembla. Però en tot cas, està aquí la modificació de crèdit que hem aprovat fa poca
estona i que, per tant, segur que aquesta pregunta queda contestada en un d'aquests
punts.  Em  sembla,  ara  no  ho  sé  exactament.  Si  ho  busquem  aquí,  és  això.  I
precisament vull  recordar que aquesta trobada internacional dels anys que s'ha fet
aquest  el  summit,  s'ha fet,  el  primer,  a Sant  Sebastià,  que és on hi  ha el  Basque
Culinary Center. El segon, em sembla que és a Ciutat de Mèxic. El tercer, em sembla
que és Tòquio. El quart, em sembla que és San Francisco i, des de San Francisco, ve
Girona, i l'any que ve no sé on va. Precisament és una trobada de molt de prestigi a
nivell de tot aquest món de la gastronomia, però no només de la gastronomia, sinó del
producte, de trobada internacional de xefs. I això tindrà un retorn important també que
es faci  a  Girona amb despesa que podran fer  a  la  mateixa  ciutat  o a  la  mateixa
demarcació,  perquè  hi  ha  trobades  a  diferents  indrets  de  la  demarcació  al  llarg
d'aquesta setmana que es produeix. Quant als Jocs Olímpics, li passaré la paraula al
senyor Piñeira,  perquè ha parlat  de Puigcerdà,  i  després li  acabaré de donar jo la
meva opinió respecte a aquest tema. Senyor Piñeira.
El  portaveu  del  Govern,  senyor  Albert  Piñeira,  pren  la  paraula  i  diu:  Moltíssimes
gràcies,  senyor  president.  Il·lustre  diputada  senyora  Guillaumes,  dues  o  tres
consideracions prèvies. Primer, com a govern, el respecte per a qualsevol manifestació
que es faci, sigui on sigui de la demarcació. Segona consideració, lligant una mica
amb el que deia abans quan passàvem la moció del poble sahrauí.  Tots volem un
Pirineu viu. Jo penso que això ho podem compartir tots, i especialment el volem la gent
que hi vivim tot l'any, entre els quals, d'aquest plenari, dec ser l'únic que m'hi compto,
però això ho podem compartir tots. Una altra cosa és que hi ha persones que podem
considerar  legítimament  que  un  projecte  dels  Jocs  Olímpics  contribueix  al
desenvolupament d'aquest Pirineu i que genera oportunitats, sempre que es faci amb
uns criteris de sostenibilitat mediambiental, econòmica, social, etcètera, i altres poden
considerar també molt legítimament que no. La meva postura i la d'aquest govern és
de sobres coneguda. Per tant, no m'hi referiré. Vostè sí que ha fet una cosa que trobo
una mica perillosa, que ens ha fet la següent associació. Hi ha hagut una manifestació.
Faig encara un pas previ. Hi ha un referèndum convocat, perquè no ens n'oblidem. El
seu raonament ha estat una consulta. Hi ha hagut una manifestació. La majoria de la
gent no vol aquest projecte. Retirem-lo. Aquesta ha estat la seva seqüència lògica,
fàcil, simpleta i penso que poc elaborada, si m'ho permet. Jo faig una mica diferent el
raonament  perquè  a  les  manifestacions,  totes  molt  legítimes,  hi  ha  dues
consideracions  que  cal  tenir  en  compte.  Primera  consideració:  quan  vas  a  una
manifestació,  si  li  demanes  a  la  Guàrdia  Urbana  eren  tres  i  si  ho  demanes  als
organitzadors eren tres milions. Per tant, aquí no ens acabem de posar mai d'acord
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amb les xifres. Passa una segona cosa, que penso que no és menor, que és qui té dret
a manifestar-se i qui té dret a opinar,  que tampoc és una qüestió menor. És a dir,
manifestar-se es pot manifestar tothom. Opinar, pot opinar tothom. Però quan s'ha de
fer una consulta, el cos electoral és el que és. I això no ho podem oblidar. I de la
mateixa  manera  que  a  mi  a  vegades  no  em  deixen  participar  en  determinades
decisions que es prenen a altres llocs de Catalunya, també em sembla que no és gaire
descabellat pensar que un projecte tan estratègic i tan important per al Pirineu l'ha de
decidir la gent del Pirineu. A mi, si surt que sí, m'estarà  estupendo. Si surt que no,
també m'estarà  estupendo, entre altres coses perquè abans de partidari o detractor
dels Jocs, sóc un demòcrata, que és un valor superior. Per tant, jo el que li proposo és
que ho fem més simple. Com que quan comptem paperetes és més fàcil que comptar
manifestants, perquè no fem una cosa? Deixem que la gent del Pirineu, que és a qui
més els afecta, el pronunciï, comptem-los bé... Si els comptem a l'urna els comptarem
millor que al carrer, perquè els podrem comptar exactes, no ens equivocarem ni d'un,
sabrem el que la gent pensa. Siguem demòcrates i assumim el resultat. Jo ja li avanço
que si és a favor, hi estaré encantat, i si no, pensaré que això és el que vol la majoria
de la gent del Pirineu i, per tant, també hi estaré encantat. Però fem aquest exercici,
perquè si no, el que vostè ens proposa és que qualsevol manifestació de qualsevol
cosa, això és el que vol la gent i ho retirem. Home, penso que les decisions sèries, en
política, s'han de prendre votant i que això val per tot, també pel Pirineu. Moltíssimes
gràcies il·lustre, diputada.
El senyor President, intervé i manifesta: Moltes gràcies. Puc afegir-hi poca cosa més,
perquè vostè sap que aquest govern i jo personalment defenso que els Jocs Olímpics
d'Hivern són bons i importants per al país i per al conjunt del Pirineu. I espero que hi
hagi un acord perquè finalment es pugui presentar aquesta candidatura en el Comitè
Olímpic Internacional. Però és evident que el que ha dit el senyor Piñeira, té tota la
raó. És a dir, el que compta al final és que hagi de votar la gent del Pirineu sobre sí o
no,  fent  una  consulta  que ha  convocat  el  president  de  la  Generalitat,  per  tant,  el
president  del país. Què millor  que això? Perquè al  final,  jo no sé quants eren,  els
manifestants, però també hauríem de comptar quants n'hi havia del Pirineu i quants
no. Quants tenen dret a vot i quants no. Perquè aquí ens hem trobat que se'ns han
portat  500  firmes  per  una  carretera  i  n'hi  havia  quaranta  del  poble  que  tocava  la
carretera. Els altres 400 i pico no ho eren. I això ho vaig dir en un plenari. Per tant, no
ve de nou. Per tant, en tot cas, aquí el Govern de la Generalitat, el seu president, ha
dit que aquí hi ha una consulta al Pirineu i són aquestes persones censades en el
Pirineu de tantes comarques, etcètera. Respectem això. I com deia el senyor Piñeira,
comptem el  resultat  i  veurem. En tot  cas,  si  a mi  m'han de trobar  en un lloc,  em
trobaran defensant el sí, no defensant el no, i cadascú lliurement pot defensar el que
vulgui. Digui'm.
La portaveu del grup de la CUP, senyora Guillaumes, diu: Gràcies, president. Només
una última pregunta. Entenc, pel que defensava el senyor Piñeira, que si el 24 de juliol,
quan es faci la consulta, sortís que no, automàticament es retiraria la candidatura.
Entenc què seria això, el resum? Gràcies.
El  senyor  President,  respon:  Sí,  però  això  no  ho  fa  la  Diputació,  de  presentar  la
candidatura.  I  el  referèndum el  convoca qui  el  convoca,  que és el  president  de la
Generalitat. Per tant, el govern del país. No sé si vol afegir alguna cosa més.
El portaveu del Govern senyor Albert Piñeira, respon: Sí, una reflexió més general. Jo
parteixo  d'un  apriorisme,  no sé  si  encertat  o  no encertat,  que hi  ha  dos  tipus  de
referèndums. Els que es convoquen en règims que, perfectibles no perfectibles, tenen
un  sistema  majoritàriament  o  molt  majoritàriament  democràtic  o  cent  per  cent
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democràtic.  Penso que aquí  podem incloure  Catalunya,  i  els  que es  convoquen a
altres  tipus  de  règims,  autocràcies,  autoritarismes,  etcètera.  Els  referèndums  que
convoquen  autocràcies  i  autoritarismes tenen  dos  paràmetres  que  són  dolents.  El
primer, que realment no són uns referèndums lliures i competitius on hi ha diferents
opcions legítimes, la gent fa campanya i el poble decideix lliurement, aquest paràmetre
no es dóna. I el segon que, a banda que ja sabem el resultat d'antuvi, fins i tot si hi
hagués una sorpresa no esperada, tampoc passaria res, perquè si la decisió és com la
que vol el govern, això ratifica la posició del govern, i si no, ens la saltem a la torera. Jo
penso que no estem en aquest marc. Estem en el marc dels primers referèndums i,
per  tant,  com que estem en  el  marc  dels  primers  referèndums,  què vol  dir?  Que
realment és una consulta, un referèndum, una consulta, un procés participatiu. Val per
a tot,  per  a tot  aquest  paquet,  on legítimament  s'expressen diferents opcions molt
legítimes totes, hi ha gent que fa campanya pel sí, hi ha gent que fa campanya pel no.
La gent vota, vota lliurement, el vot és secret, aquí no hi ha cap tipus de pressió ni de
res. Per tant, tothom triarà el que voldrà. Per tant, per mi, el resultat que surti, un, s'ha
d'acceptar amb les conseqüències que això té, i segona, no només s'ha d'acceptar
amb les conseqüències que això té, sinó que penso que el resultat que surti serà el
millor per al Pirineu. Perquè quan una cosa la preguntem a cinquanta mil persones, és
més fàcil  que  entre  50.000 encertem que si  la  decidim entre  quatre  o  cinc.  Si  la
decidim  entre  50.000,  la  probabilitat  d'èxit...  és  una  qüestió  estadística,  això,
elemental, hi ha cinquanta mil caps pensants... La possibilitat de que l'encertem serà
més gran. Per tant, el que surti,  un, s'ha d'acatar amb les conseqüències que això
tingui, i serà el millor per al Pirineu. Dit d'una altra manera, estic convençut que si el
resultat del referèndum fos el no, aleshores aquesta candidatura s'ha de retirar i no
s'ha de presentar per al 2030 perquè és el que s'ha decidit i el que ha volgut la gent
del Pirineu. I de la mateixa manera, si pel que fos sortís el sí, estic convençut que totes
les forces polítiques es posaran a remar en aquest sentit per respectar la voluntat de la
ciutadania i possibilitar que aquesta candidatura prosperi i tiri endavant. És una qüestió
gairebé de principi democràtic, d'acceptar el que vol la ciutadania. A partir del moment
que  preguntem...  Jo  sempre  dic  una  cosa:  quan  preguntes,  hi  ha  el  risc  que  et
responguin. Per tant, en aquest sentit, si surt que no, aquesta candidatura no tindria
cap  sentit  que  es  tirés  endavant  i  almenys  l'opinió  d'aquest  govern  seria  que  la
candidatura olímpica... El govern de la Diputació, que això no ho decidirem nosaltres...
Però el govern de la Diputació, és que aquesta candidatura de manera immediata per
al 2030 s'hauria de retirar i per tant no hi podria haver un projecte de Jocs Olímpics si
el territori no el vol. I de la mateixa manera, si sortís que sí, esperem comptar amb la
seva complicitat i amb la seva lleialtat i amb la seva ajuda per poder tirar endavant el
projecte de candidatura olímpica, com s'espera de qualsevol demòcrata. Moltíssimes
gràcies, il·lustre diputada.

El senyor President, diu: Moltíssimes gràcies. Alguna paraula més? Doncs s'aixeca la
sessió.

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