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Òrgan: Ple
Sessió: Ordinària
Data: 21 de juny de 2022
Hora: 12:00
Lloc: Saló de sessions
Document: Acta

Expedient: 2022/7247

Hi assisteixen:
President Miquel Noguer i Planas
Vicepresident Albert Piñeira i Brosel
Vicepresidentes Maria Puig i Ferrer

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

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

Secretari general Jordi Batllori i Nouvilas
Viceinterventor Ernest Ruiz i Garcia

Excusa l’assistència: Pau Presas i Bertran

ORDRE DEL DIA

Punt d'ordre del dia Expedient

1 Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la
sessió anterior, que va tenir lloc el dia 17 de maig de 2022

2022/A010101/7247

2 Presa  de  possessió  del  càrrec  de  diputat  per  part  del
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senyor Joaquim Rodríguez Vidal

3 Donar  compte  de  la  modificació  del  grup  polític  Grup
Socialista de la Diputació de Girona, dels seus integrants,
presidència i portaveus

2022/A020300/7325

4 Decrets corresponents al mes de maig de 2022 2022/A010101/7247

5 Ratificació de les resolucions que ho requereixin

1. Ratificació del decret núm. 2022/1805, de data 17-
05-2022. Aprovar ocupació efectiva obres i plànols
adjunts del lot 1 a) FEDER-Vies Verdes, i posar- les
en servei d'ús públic - 2022/D030101/9440

6 Informació de la Presidència

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES

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

7 Donar compte al Ple de l'informe de control permanent de
la  Intervenció  General  d'avaluació  del  compliment  de
l'objectiu  d'estabilitat  pressupostària,  de  la  regla  de  la
despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost
general  de  la  Diputació  de  Girona  de  l'exercici  2021  -
Intervenció-Comptabilitat i Pressupostos

2022/F010700/6262

8 Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari  CG
3CE 01/2022 del pressupost del Consorci de les Gavarres
de l'exercici 2022 - Intervenció-Comptabilitat i Presupostos

2022/F010401/7089

9 Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit  CG
3SC 01/2022 del pressupost del Consorci de les Gavarres
de  l'exercici  2022  -  Intervenció-Comptabilitat  i
Pressupostos

2022/F010402/7090

10 Acceptació  de  la  delegació  acordada  per  diversos
ajuntaments  de  determinats  ingressos  de  dret  públic  a
favor de la Diputació de Girona i altres - Xaloc

2022/A030100/237

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

11 Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de
subvencions per al desenvolupament de bones pràctiques
agràries a la província de Girona - Medi Ambient

2022/X020100/7187

12 Aprovar  reajustar  les  anualitats  del  cofinançament  del 2019/X020200/7372

2

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



PECT, per l'any 2022 - Programes Europeus

13 Aprovació  del  conveni  entre  la  Diputació  de  Girona  i
l'Ajuntament  de  la  Selva  de  Mar  per  a  la  cessió  a
l'Ajuntament  d'un  tram  urbà  de  la  carretera  GIV-6121  -
Xarxa Viària

2022/D030403/3696

14 Aprovació inicial projecte de condicionament d'un tram de
la ctra. GIV-6424, de Flaçà a Sant Llorenç de les Arenes,
entre el PK 0+100 i 1+190, amb via verda - Xarxa Viària

2022/K010401/6081

15 Aprovació definitiva del projecte d'extensió infraestructura
xarxa fibra òptica des de la C-63 fins a Brunyola - Xarxa
Viària

2022/K010401/4131

JUNTA DE PORTAVEUS

16 Moció que presenta el grup de la CUP per a l'estudi de la
desigualtat  de  la  distribució  de  la  renda  a  comarques
gironines

2022/A040100/7373

17 Moció que presenta el grup del PSC perquè la Diputació
garanteixi  l'arrelament  de  les  persones  als  municipis  a
través  de  projectes  vinculats  a  la  bioeconomia  o  a
l'economia circular

2022/A040100/7397

18 Mocions d'urgència

19 Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El senyor President, Miquel Noguer, pren la paraula i diu: Bon dia a tothom. Anem a
començar  aquesta  sessió  plenària  corresponent  al  mes  de  juny,  excusant  el
vicepresident primer, el senyor Pau Presas, que per raons personals avui no ens pot
acompanyar, i anem a començar amb l'ordre del dia, ningú més, oi? No falta ningú
més. Anem a començar amb el primer punt.

1. Lectura  i  aprovació,  si  escau,  de  l'esborrany  de  l'acta  de  la  sessió
anterior, que va tenir lloc el dia 17 de maig de 2022

S’APROVA per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària anterior que va
tenir lloc el dia 17 de maig de 2022, prèviament tramesa als senyors diputats i a les
senyores diputades.

2. Presa de possessió del  càrrec de diputat  per  part  del  senyor Joaquim
Rodríguez Vidal

Previ lliurament al secretari de la corporació de la credencial estesa pel president de la
Junta Electoral  Central,  presentada la  declaració de béns i  activitats,  i  després de
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prometre el càrrec segons la fórmula legalment establerta per Reial Decret 707/1979,
de 5 d’abril,  pren possessió del càrrec de diputat el senyor JOAQUIM RODRÍGUEZ
VIDAL (PSC-CP) pel Partit Judicial de Girona.

El senyor President, manifesta: Doncs moltes gràcies. Ja és diputat i aquí té el pin de
la casa. Molt bé, moltes gràcies i benvingut.
[aplaudiments generals]
El senyor Rodríguez té la paraula.

El diputat senyor Joaquim Rodríguez fa la intervenció següent:
Moltes gràcies, president, diputats, diputades, diputada al Parlament, amics i amigues.
Simplement, primer, manifestar que és un honor per mi, estar en aquesta corporació
que s'entén i  que treballa  pels ajuntaments i  per la  ciutadania.  També m'agradaria
agrair l'amabilitat de vostès i del personal de la casa, que fins ara m'han tractat i m'han
explicat exactament totes les consideracions que havia de prendre i, per tant, hi estic
agraït.  I  evidentment,  estic  agraït  al  meu  grup,  que  m'ho  han  facilitat  tot,  i  a  la
confiança del Partit  dels Socialistes de Catalunya, que per mi, al final, esdevé una
responsabilitat. Ja saben vostès que jo prenc el relleu de Víctor Puga, com han dit,
l'antic diputat  provincial.  És un relleu dintre d'una cursa de relleus,  però que no té
competició, sinó que aquesta cursa de relleus el que vol fer, és treballar en equip, tant
amb els meus companys com amb vostès. Per tant, que quedi clar que el meu objectiu
és treballar en equip i aprofito aquests dies que estem de felicitacions i de celebracions
de Girona. M'agrada molt que la Diputació estigui al darrere de tot això, però encara
potser m'agrada més o m'agrada tant que hi hagi programes esportius dedicats a la
base. Per què? Perquè per arribar a on arriben, primer s'ha de treballar amb la base.
Moltes gràcies.

El senyor President, intervé i afegeix: Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Vostè, que ve
del món de l'esport ja fa anys, en tot cas, s'hi ha dirigit directament, i és veritat que
aquests dies estem d'enhorabona, però també és bàsic que aquesta casa ni cap casa
descuidi mai l'esport de base, perquè si no, no arribaríem a aquests llindars que hem
arribat, i que tots estem contents i ens sentim més prestigiats, si cal, en el món de
l'esport. Moltes gràcies i esperem tota mena de col·laboració, com no pot ser d'altra
manera, i encerts en la seva tasca. 

3. Donar  compte  de  la  modificació  del  grup polític  Grup Socialista  de  la
Diputació  de  Girona,  dels  seus  integrants,  presidència  i  portaveus.
2022/A020300/7325

“De conformitat amb el previst a l’article 50 del  Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i  de règim local de Catalunya, els
articles 40 i 41 del Reglament orgànic de la corporació i articles 23 i 24 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i amb motiu dels canvis
produïts  a  la  Corporació,  es  dona  compte  de  la  modificació  del  grup  polític  Grup
Socialista de la Diputació de Girona, amb indicació dels seus integrants, presidència de
grup i designació de portaveus:

GRUP SOCIALISTA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
Integrants:  Pere  Casellas  Borrell,  Juli  Fernández  Iruela,  Joaquim  Rodríguez  Vidal  i
Beatriz Ventura Navarro. 
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President de grup: Pere Casellas Borrell
Portaveu: Juli Fernández Iruela
Portaveu adjunt: Joaquim Rodríguez Vidal”

El Ple de la Corporació queda assabentat 

4. Decrets corresponents al mes de maig de 2022

S’informa dels decrets corresponents al  mes de maig de 2022,  numerats del núm.
1549 al núm. 1972.

5. Ratificació de les resolucions que ho requereixin

 Ratificació  del  decret  núm.  2022/1805,  de  data  17-05-2022.  Aprovar
ocupació efectiva obres i plànols adjunts del lot 1 a) FEDER-Vies Verdes, i
posar- les en servei d'ús públic - 2022/D030101/9440. 2021/X020304/9440

Se sotmet a ratificació del Ple el Decret número 2022/1805 de data 17/05/2022, del
següent tenor literal:

“Atès  que  és  necessari  procedir  a  la  RECEPCIÓ  PARCIAL de  l’OBRA -  Projecte
Ampliació de la Xarxa de vies verdes a les Comarques Gironines entre el Pirineu de
Girona i la Costa Brava ( Tram Ripoll- Campdevànol i el tram de Sant Julià de Ramis)
FEDER EXPEDIENT 1822/2020 Lot 1a- proveïdor HERCAL DIGGERS. 
Atès el que disposen els articles 243.6 LCSP i 168 del RD 1098/2001 que permet per
casos excepcionals d’interès públic degudament motivats una ocupació efectiva de les
obres i posada en servei al ús públic, fent una acta de comprovació de les obres en els
termes de la LCSP I RD 1098/2001. 
Atès que aquesta decisió  d’ocupació  efectiva  i  posada en ús  pública  abans de la
recepció formal és competència de l’òrgan de contractació. 
Atès que l’òrgan de contractació és el Ple de la Corporació. 
Atès que d’acord amb l’informe del Cap del Centre Gestor d’enginyeria del dia 12 de
maig de 2022, concorren supòsits d’urgència, de futur manteniment i atès la necessitat
de posar-ho en servei per l’ús públic poder donar el servei als municipis de la zona
adjacent  i  pròxima,  pel  que no és possible  esperar  a la  celebració del  proper  Ple
ordinari del dia 17 de maig de 2022. 
Atès  que  la  legislació  de règim local  atribueix  a  les  diputacions  les  competències
d’assistència tècnica i cooperació tècnica als municipis, article 36.1 b) de la llei 7/85,
de 2 d’abril de bases del règim local , article 91.2b) del Decret Legislatiu 2/2003. 
De conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de règim local atribueix a la
presidència (art. 34 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local), 
RESOLC
Primer.- Aprovar l’ocupació efectiva de les obres que consten transcrites a l’informe del
Cap del Centre Gestor d’enginyeria i plànols adjunts del lot 1a) FEDER-Vies Verdes, i
posar-les en servei d’ús públic del Projecte Ampliació de la Xarxa de vies verdes a les
Comarques  Gironines  entre  el  Pirineu  de  Girona  i  la  Costa  Brava  Tram  Ripoll-
Campdevànol  i  el  tram  de  Sant  Julià  de  Ramis  (Caldrà  no  obstant,  aixecar  la
corresponent  acta  de  comprovació  de  les  obres,  subscrita  pel  Cap  del  Centre
d’Enginyeria  (Martí  Sels),  el  contractista HERCAL DIGGERS, i  comunicant-se a  la
Intervenció General per si vol assistir de forma potestativa. 
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Segon.- Ratificar aquest decret en el proper Ple ordinari.”

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
y Grup Tots per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra. 

6. Informació de la Presidència

Assistència a actes representatius: 
- A Arbúcies, a la inauguració de la nova Llar de Jubilats. 
- A Girona, a la inauguració del Congrés Michele Taruffo Evidence Week. 
- A Empuriabrava, visita a la planta solar fotovoltaica de l’EDAR d’Empuriabrava. 
- Signatura d'un conveni entre l'Ajuntament de Cadaqués i el Consorci d'Aigües

Costa  Brava  Girona  per  millorar  la  xarxa  d'abastament  d'aigua  en  alta  a
Cadaqués. 

- Partit de futbol Catalunya-Jamaica.
- A Vilablareix, a la trobada de Med-Cruisse.
- A Girona, a la inauguració de l’exposició “Diputació de Girona. 200 anys amb

els Municipis”.
- A Vilablareix, al dinar benèfic organitzat per la Fundació Oncolliga Girona.
- A Girona, lliurament dels Premis ODS als instituts. 
- A Cap Roig, a la cloenda de la Jornada de la Fundació Jordi Comas. 
- A Begur, a l’acte commemoratiu del 50è aniversari Torrent API.
- A Vilablareix, a l’acte commemoratiu dels 200 anys de la Diputació de Girona. 
- A Girona, mostra de la Copa Soldheim a la Diputació de Girona.
- A  Barcelona,  a  l’acte  commemoratiu  dels  200  anys  de  les  Diputacions

Catalanes, amb els quatre presidents. 
- A Bolonya, a la presentació del Segell Girona Excel·lent.
- A Girona, al concert commemoratiu dels 200 anys de la Diputació de Girona.
- Als partits del Girona FC-Tenerife i a la Final Four del Bàsquet Girona.
- A Girona,  a  la  obertura  de  la  Jornada  sobre  la  gestió  indirecta  del  Servei

d’Abastament d’Aigua al món local. 
- A Vilablareix, a la Gala de lliurament dels Premis Nacionals de Gastronomia

2022. 
- A Lloret de Mar, a la VIII edició dels Premis Climent Guitart.
- A Sant  Miquel  de  Fluvià,  a  la  inauguració  de  les  obres  del  Claustre  del

Monestir. 
- A Girona,  a  la  recepció  institucional  del  Futbol  Club  Girona  i  del  Bàsquet

Girona, per l’ascens a Primera Divisió i a la Lliga Leb Or, respectivament. 
- A Vilablareix,  a  la  inauguració  del  SUMMIT  de  la  Gastronomia  -  Basque

Culinary Center.

Visites: 
- Amb el Ministre de Cultura i Esports, Excm. Sr. Miquel Iceta, a Madrid.
- Amb els alcaldes i alcaldesses de: Celrà, Bescanó, Breda i Vilabertran.
- A Besalú, visita a la Paperera La Confiança. 
- A Malgrat de Mar, reunió amb l’alcaldessa, Sra. Sònia Viñolas. 
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- Amb  els  presidents  dels  consells  comarcals  del  Ripollès,  el  Gironès  i  la
Garrotxa, en visita conjunta, amb l’alcalde de Sant Joan de les Abadesses. 

- Entitats i particulars: 32. 

Reunions de treball: 
- Reunió de la Taula de representació territorial del Projecte de Candidatura als

Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern. 
- Patronat de la Fundació Josep Pla, a Palafrugell.
- Reunió del Gabinet Territorial de Coordinació d’Emergències a les comarques

de Girona.
- Consell d’Administració del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. 
- Junta General Ordinària i Extraordinària del Patronat de Turisme. 
- Juntes de Govern.
- Reunió telemàtica amb el conseller d’Educació, Hble. Sr. Josep Cambray.
- Junta de Portaveus. 
- Assemblea Extraordinària de l’AGI
- Junta de Govern i Ple del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona. 
- Comitè Executiu de l’ACM. 
- Roda de premsa sobre les Previsions per a la temporada d’estiu 2022 a Costa

Brava i Pirineu de Girona.
- Entrevistes amb:  Diari de Girona i El Punt.

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES

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

7. Donar compte al Ple de l'informe de control permanent de la Intervenció
General  d'avaluació  del  compliment  de  l'objectiu  d'estabilitat
pressupostària,  de  la  regla  de  la  despesa  i  del  límit  del  deute  de  la
liquidació del pressupost general de la Diputació de Girona de l'exercici
2021 - Intervenció-Comptabilitat i Pressupostos. 2022/F010700/6262

“L’article 16.4 del Reial  Decret 1463/2007,  de 2 de novembre, pel qual s’aprova el
reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat
pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, la Intervenció General elevarà
al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat de la pròpia entitat local
i  dels  seus  organismes  i  entitats  dependents.  L’informe  s’emetrà  amb  caràcter
independent  i  s’incorporarà  al  previst  en  l’article  191.3  del  text  refós  de  la  Llei
reguladora de les hisendes locals, referit a l’aprovació de la liquidació del pressupost. 

L’elaboració, l’aprovació i l’execució dels pressupostos i altres actuacions que afecten
les despeses i els ingressos de les entitats locals se sotmetran als principis d’estabilitat
pressupostària  i  sostenibilitat  financera,  coherent  amb  la  normativa  europea  i  de
conformitat amb el que estableixen els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF). 

S’entendrà per estabilitat pressupostària de les administracions públiques la situació
d’equilibri  o  superàvit  estructural.  Així  mateix,  l’article  11.4  disposa  que  les
corporacions  locals  hauran  de  mantenir  una  posició  d’equilibri  o  superàvit
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pressupostari.

Igualment,  s’ha de complir  amb el  principi  de sostenibilitat  financera,  entès com la
capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de
dèficit,  deute públic i  morositat del deute comercial  conforme amb allò establert  en
aquesta llei, en la normativa sobre morositat i en la normativa europea.

Finalment,  s’avaluarà el  compliment de la regla de la  despesa,  en el  sentit  que la
variació de despesa computable no superi la taxa de referència del creixement del
producte  interior  brut  (TRPIB),  la  determinació  de  la  qual  correspon  al  Ministeri
d’Economia i Competitivitat.

No obstant això, en l’actual escenari de pandèmia mundial, la Comissió Europea va
decidir aplicar la clàusula general de salvaguarda del Pacte d’estabilitat i creixement
en el 2020, que també es prorroga per a 2021. Aquesta mesura permet els estats
membres deixar en suspens la senda de consolidació fiscal aprovades abans de la
crisi. Seguint aquestes directrius, el Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020 ha
suspès  els  objectius  d’estabilitat  aprovats  l’11  de  febrer  passat,  que  han  quedat
desfasats per  l’impacte  de la  crisi,  així  com l’aplicació  de les regles fiscals  en els
exercicis 2020 i 2021.

Mitjançant resolució de Presidència de 16 de febrer de 2022, s’ha aprovat la liquidació
del pressupost general de la Diputació de Girona per a l’exercici 2021, de la qual se
n’ha donat compte al Ple de la Corporació en la sessió de 15 de març de 2022.

D’altra banda, les entitats classificades com administracions públiques dependents de
la Diputació, i sotmeses al Pla de comptabilitat d’empreses o a les seves adaptacions
sectorials  han  formulat  els  seus  comptes  anuals  de  l’exercici  2021  en  les  dates
següents:

Entitat
Data de formulació dels 
comptes per part de l’òrgan 
competent

Entitat Pública Empresarial Semega 10/03/2022

Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA 24/03/2022

Sumar, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL 17/03/2022

Fundació Casa de Cultura de Girona 26/03/2022

D’acord  amb tot  això,  i  en  compliment  del  que  disposa  l’article  15.4.e)  de  l’Ordre
HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  qual  es  desenvolupen  les  obligacions  de
subministrament d’informació previstes en la LOEPSF, la Intervenció General  de la
Diputació de Girona,  amb data 12 de maig de 2022,  ha emès l’informe de control
permanent no planificable sobre l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de
la regla de la despesa i del límit del deute en l’aprovació de la liquidació del pressupost
i,  si  s’escau,  en l’aprovació dels comptes anuals  de les societats no financeres de
conformitat.

Per tot això, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i
Cooperació  Local  es  dona  per  assabentada  i  eleva  al  Ple  de  la  Corporació  la
informació següent:
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Donar-se  per  assabentat  de  l’informe  de  control  permanent  no  planificable  sobre
l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit
del deute en l’aprovació de la liquidació del pressupost i, si s’escau, en l’aprovació dels
comptes anuals de les societats no financeres de conformitat, i que es transcriu tot
seguit:

«INFORME  DE  CONTROL  PERMANENT  NO  PLANIFICABLE  SOBRE  EL/LA/L’
AVALUACIÓ DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, DE LA REGLA
DE LA DESPESA I DEL LÍMIT DEL DEUTE EN L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST I,  SI S'ESCAU, EN L'APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS
DE LES SOCIETATS NO FINANCERES DE CONFORMITAT
ANTECEDENTS
1.Número d’expedient: 2022 6262
2.Descripció de l’expedient: Avaluació de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, regla de
la despesa i límit del deute en l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici
2021
3.Òrgan competent: Presidència
FONAMENTS JURÍDICS
1.Article 213 i ss. 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 (RDLeg 2/2004).
2.Article 32.1.d del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim
jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017).
3.Art. 16.2 RD 1463/2007 Art. 15.3.e) OHAP/2105/2012 Art. 4.1.b).6 RD 128/2018, La
intervenció elevarà al ple un informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat, de
la  regla  de la  despesa i  del  límit  del  deute,  de la  pròpia  entitat  local  i  dels  seus
organismes  autònoms  i  entitats  dependents.  L'informe  s'emetrà  amb  caràcter
independent i s'incorporarà al previst en l'article 191.3 del RDLeg 2/2004.
INFORMO
L’apartat 1.d de l’article 32 del RD 424/2017 estableix que estaran subjectes a control
permanent les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la
gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor.
Atenent el que disposa la normativa exposada i a la vista de la documentació inclosa a
l’expedient, s’emet aquest informe d’acord amb allò disposat pels articles 29.2 i 32.1.d
del RD 424/2017, en tant que la realització d’aquesta actuació amb caràcter previ a
l’aprovació de la proposta ha estat atribuïda a la Intervenció per la normativa indicada
en el punt 3 dels fonaments jurídics, amb els següents resultats:
Aspectes revisats de conformitat:
- Que en base als càlculs adjunts en aquest informe, es compleix l'objectiu d'estabilitat
pressupostària. (Art. 3.2 i 11.4 LO 2/2012 Art. 16.2 RD 1463/2007)
- Que en base als càlculs adjunts en aquest informe, es compleix el límit de deute
públic. (Art. 13 LO 2/2012 Art. 53 RDL 2/2004)
CONCLUSIÓ
La proposta anteriorment indicada s’informa de CONFORMITAT.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT»”

El  senyor  President  comenta  que  passaríem  a  donar  compte  dels  temes  de  la
Comissió d'Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local. El primer
punt seria donar compte al ple de l'informe de control  permanent de la Intervenció
General,  d'avaluació  del  compliment  de  l'objectiu  d'estabilitat  pressupostària,  de  la
regla de la despesa i del límit del deute, de la liquidació del pressupost general de la
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corporació de l'exercici del 2021. Té la paraula la vicepresidenta, senyora Maria Àngels
Planas.
La vicepresidenta i diputada d’Hisenda i  Serveis Econòmics,  senyora Maria Àngels
Planas, intervé i diu: Moltes gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Com ha dit el
president, el que portem és això, aquest informe de control permanent que està en
l'expedient que tots vostès ja hi han tingut accés i simplement és donar compte, com
fem cada trimestre, de portar aquest informe. Moltíssimes gràcies.

El Ple de la Corporació queda assabentat

8. Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari CG 3CE 01/2022 del
pressupost del Consorci de les Gavarres de l'exercici 2022 - Intervenció-
Comptabilitat i Presupostos. 2022/F010401/7089

“Amb data 19 de maig de 2022, el Consorci de les Gavarres ha rebut 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 
signatura 
sol·licitud

Descripció de la despesa Import

19/05/2022
Es vol adquirir una finca al Montigalar, al municipi de Quart, que té un cost de uns 
10.000,00 € amb les despeses de Notaria i Registre incloses.

10.000,00 €

TOTAL 10.000,00 €

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

Amb data 20 de maig de 2022, el president del Consorci de les Gavarres ha ordenat la
incoació de l’expedient de crèdit extraordinari CG 3CE 01/2022, per tal que el Consell
Plenari del consorci proposi elevar al Ple de la Diputació de Girona la seva aprovació
inicial, previ dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció
Econòmica i Cooperació Local.

Amb data 30 de maig de 2022, el Consell Plenari del Consorci de les Gavarres, ha
aprovat proposar al Ple de la Diputació de Girona l’aprovació inicial per part del Ple de
la Corporació de l’expedient de crèdit extraordinari CG 3CE 01/2022 del pressupost de
despeses del Consorci de les Gavarres.

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

Una  vegada  emès  l’informe  de  control  permanent  de  conformitat  per  part  de  la
Intervenció  General,  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Administració,  Promoció
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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 CG 3CE 01/2022 del
pressupost de despeses del Consorci de les Gavarres de l’exercici 2022, segons el
detall següent:

CRÈDIT EXTRAORDINARI

Org Prog Eco
ODS 
primari+
secundari

Codi de projecte 
(d'inversió o PFA)

Tipus de 
subvenció

Descripció Import

- 1700 60000 15 11 2022/4/COMPR/5 - Inversió en terrenys 10.000,00 
TOTAL

FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA

Org Econ Descripció Import

- 87000 Romanent de tresoreria per despeses generals 10.000,00
TOTAL

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 comenta que passaríem al següent punt, que és el vuitè de l'ordre
del dia, que és l'aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari del pressupost
del Consorci de les Gavarres. Continua tenint la paraula la vicepresidenta, senyora
Planas.
La  diputada  d’Hisenda  i  Serveis  Econòmics,  senyora  Planas,  manifesta:  Gràcies,
president. En aquest cas, és un expedient de crèdit extraordinari. Es vol adquirir una
finca a Montigalà, al municipi de Quart, que té un cost d'uns 10.000 euros amb les
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despeses  de  notaria  i  registre,  i  es  pagarà  amb romanents  de  tresoreria.  Faig  el
següent punt, no?
El senyor President, respon: Sí, en tot cas, com que aquesta és d'aprovació, faríem
l'aprovació inicial d'aquest expedient. Estem d'acord? Sí, senyora Guillaumes.
La diputada senyora Marta Guillaumes, intervé i  diu: Bon dia a tothom i  bon estiu,
perquè  ja  estem a  l'estiu.  Només  manifestar  que  ens  abstindrem en  aquest  punt.
Gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Amb l'abstenció de la senyora Guillaumes i
vint-i-cinc vots a favor de la resta, entenc que queda 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. 

9. Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit CG 3SC 01/2022
del  pressupost  del  Consorci  de  les  Gavarres  de  l'exercici  2022  -
Intervenció-Comptabilitat i Pressupostos. 2022/F010402/7090

“Amb data 19 de maig de 2022, el Consorci de les Gavarres 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

19/05/2022

Per una banda, hi ha hagut una despesa de Capítol VI que ha estat major del previst al 
pressupost, i en tenir el crèdit vinculat, s’ha pràcticament esgotat, quedant pendent de 
realitzar la resta d’actuacions previstes per import de 23.545,00 euros (disseny web 
corporativa, renovació equips informàtics, restauració de senyals al Massís i restauració 
d’elements arquitectònics).
Per altra banda, en el Capítol II s’ha de fer front a una despesa que en el seu moment no
es va facturar. Actualment han passat més de 2 anys, per la qual cosa no es van poder 
incorporar als romanents. També és necessari fer front a les despeses d’energia 
elèctrica, que amb l’augment desorbitat dels preus sobrepassarà el previst,  i una 
actuació de manteniment d’espais.

63.871,10 €

TOTAL 63.871,10 €

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  els
consorcis adscrits, mitjançant una proposta del seu màxim òrgan de govern. 

Amb data 20 de maig de 2022, el president del Consorci de les Gavarres ha ordenat la
incoació de l’expedient de suplement de crèdit  CG 3SC 01/2022, per tal que el Consell
Plenari del consorci proposi elevar al Ple de la Diputació de Girona la seva aprovació
inicial, previ dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció
Econòmica i Cooperació Local.

Amb data 30 de maig de 2022, el Consell Plenari del Consorci de les Gavarres, ha
aprovat proposar al Ple de la Diputació de Girona l’aprovació inicial per part del Ple de
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la Corporació de l’expedient de suplement de crèdit  CG 3SC 01/2022 del pressupost
de despeses del Consorci de les Gavarres.

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  CG 3SC 01/2022 del
pressupost de despeses del Consorci de les Gavarres 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

- 1700 21000 15 08 --
Manteniment  de  finques  de
l'espai natural

6.000,00

- 1700 22100 15 07 --
Energia
elèctrica

6.000,00

- 1700 22799 15 08 --

Altres
treballs
realitzats
per  altres
empreses
i
professio
nal

28.326,10

- 1700 61900 15 12 --

Altres
inversion
s  de
reposició
infraestru
ctures  i
béns

11.495,00

- 1700 62600 15 09 --

Equips
per  a
processo
s
d'informa
ció

6.000,00

- 1700 64000 15 16 --

Inversió
en
elements
arrendats
o
cedits

6.050,00 

TOTAL 63.871,10
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FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA

Org Econ Descripció Import

- 87000 Romanent de tresoreria per despeses generals 63.871,00
TOTAL 63.871,10

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

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

QUART.  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, diu: Seguim en el punt novè, senyora Planas.
La diputada senyora Maria Àngels Planas, continua la seva intervenció: En aquest cas,
aprovem un expedient de suplement de crèdit, també del pressupost del Consorci de
les Gavarres, per una part, per una banda, hi ha hagut una despesa del capítol 4 que
ha estat major del previst en el pressupost i, en tenir crèdit vinculant, s'ha practicat
més,  s'ha  esgotat,  pràcticament  s'ha  esgotat,  i  queda  pendent  de  realitzar  unes
actuacions  previstes  per  import  de  23.545  euros,  que  és  el  disseny  d'una  web
corporativa,  la renovació d'equips informàtics, restauració de senyals al massís i  la
restauració  d'elements  arquitectònics.  I  per  una  altra  banda,  en  aquest  cas  és  el
capítol 2, s'ha de fer front a una despesa que en el seu moment no es va facturar.
Actualment ja han passat dos anys, per la qual cosa no es van poder incorporar els
romanents i  també és necessari  fer  front  a despeses d'energia elèctrica,  que amb
l'augment desorbitat dels preus, han incrementat molt. El total són 63.871 euros que
es finançarà amb romanent de tresoreria.
El senyor President, diu: Gràcies, senyora Planas. Sí, senyora Guillaumes.
La  diputada  senyora  Marta  Guillaumes,  diu:  Gràcies.  També  manifestar  que  ens
abstindrem en aquest punt. Gràcies. 
El  senyor  President,  respon:  Molt  bé.  Amb vint-i-cinc vots a favor i  una abstenció,
quedaria aprovat aquest expedient de suplement de crèdit.
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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. 

10. Acceptació  de  la  delegació  acordada  per  diversos  ajuntaments  de
determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona i
altres - Xaloc. 2022/A030100/237

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

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

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

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

PRIMER. ACCEPTAR  la  delegació  acordada  pel  plenari  de  l’Ajuntament  que  es
relaciona  a  continuació,  a  favor  de  la  Diputació  de  Girona,  de  gestió,  liquidació
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals  que es
duu a terme per l’organisme autònom XALOC i de conformitat amb l’establert al Pla de
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 DEL PORT DE LA SELVA
GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE:

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

Data Plenari: 28/10/2021

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
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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. Revocació de les facultats de gestió i  recaptació de la taxa de servei de
clavegueram de l’Ajuntament de Camós, perquè aquesta queda inclosa a la taxa pel
servei de vigilància i  conservació que tenen delegada amb l’entitat subministradora
d’Aigües Banyoles, SA, així com la taxa/preu públic de la llar d’infants de l’Ajuntament
de Quart, que obeeix  a criteris de funcionament i organització marcats per la regidoria
d’ensenyament.

TERCER. 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, pren la paraula i diu: Passaríem al punt desè de l'ordre del dia,
que és l'acceptació de la delegació acordada per diversos ajuntaments de determinats
ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona. Té la paraula el diputat
senyor Jordi Camps.
El diputat senyor Jordi Camps, pren la paraula i diu: Moltes gràcies, president. Aquí
tiraríem endavant l'acceptació de l'Ajuntament de Port de la Selva en gestió, inspecció
i recaptació en període voluntari executiu de la taxa d'aprofitament especial del domini
públic local a favor d'empreses explotadores. I segon, la revocació, en aquest cas, de
les  facultats  de  gestió  i  recaptació  de  la  taxa  del  servei  de  clavegueram  de
l'Ajuntament  de  Camós,  i  també  la  taxa  de  preu  públic  de  la  llar  d'infants  de
l'Ajuntament de Quart. Moltes gràcies, president.
El senyor President,  manifesta: Moltíssimes gràcies. Alguna qüestió? Entenem 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 TERRITORI I SOSTENIBILITAT

11. Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de subvencions
per al desenvolupament de bones pràctiques agràries a la província de
Girona - Medi Ambient. 2022/X020100/7187

“La Diputació de Girona té com a competència, entre altres, la cooperació en el foment
del  desenvolupament  econòmic i  social  i  en la planificació en el  territori  provincial,
d’acord  amb les competències  de les demés Administracions  Públiques  en aquest
àmbit.

Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la
concessió de subvencions del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona per al
finançament de subvencions per al desenvolupament bones pràctiques agràries que
afavoreixin la protecció del sòl, la biodiversitat i les seves funcions ecològiques, per
afavorir els serveis ecosistèmics de provisió i regulació.
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De conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de l’esmentada Llei 38/2003, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, s’han elaborat les bases reguladores de subvencions per al desenvolupament
de bones pràctiques agràries a la província de Girona.

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

Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions de la
Diputació  de  Girona  per  al  desenvolupament  de  bones  pràctiques  agràries  a  la
província de Girona, que es transcriuen literalment a continuació:

“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ
DE GIRONA PER AL DESENVOLUPAMENT DE BONES PRÀCTIQUES AGRÀRIES
A LA PROVÍNCIA DE GIRONA

1. Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la
concessió de subvencions del servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona per
finançar  subvencions  per  donar  suport  a  pràctiques  agràries  que  afavoreixin  la
conservació  del  sòl,  la  biodiversitat  i  les  seves  funcions  ecològiques  i  els  serveis
ecosistèmics lligats a la provisió i regulació. 
Aquestes bases s’emmarquen en els objectius de desenvolupament sostenible (ODS)
següents:
— ODS principals
Objectiu 2. Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i
promoure l’agricultura sostenible.
2.4. Per al 2030, assegurar la sostenibilitat  dels sistemes de producció d’aliments i
aplicar  pràctiques agrícoles  resilients  que augmentin  la  productivitat  i  la  producció,
contribueixin al manteniment dels ecosistemes, enforteixin la capacitat d’adaptació al
canvi  climàtic,  fenòmens  meteorològics  extrems,  sequeres,  inundacions  i  altres
desastres, i millorin progressivament la qualitat del sòl i la terra. 
Objectiu 15. Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres,
gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i restituir
la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat.
15.5. Emprendre accions urgents i significatives per reduir la degradació dels hàbitats
naturals,  aturar  la  pèrdua  de  biodiversitat  i,  per  al  2020,  protegir  les  espècies
amenaçades i evitar-ne l’extinció. 
15.8. Per al 2020, adoptar mesures per prevenir la introducció d’espècies exòtiques
invasores  i  reduir-ne  significativament  els  efectes  en  els  ecosistemes  terrestres  i
aquàtics, i controlar o eradicar les espècies prioritàries. 
15  a.  Mobilitzar  i  augmentar significativament  els  recursos financers procedents de
totes les fonts per tal de conservar i utilitzar de manera sostenible la biodiversitat i els
ecosistemes. 
— ODS complementaris
Objectiu 5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i les nenes.
5 a. Emprendre reformes que atorguin a les dones el dret als recursos econòmics en
condicions d’igualtat, així com l’accés a la propietat i al control de les terres i altres

17

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



béns, els serveis financers, l’herència i els recursos naturals, de conformitat amb les
lleis nacionals. 
Objectiu 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles
12.2. Per al 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals. 
12.4. Per al 2020, aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i
de  tots  els  residus  al  llarg  del  seu  cicle  de  vida,  de  conformitat  amb  els  marcs
internacionals  convinguts,  i  reduir-ne  de  manera  significativa  l’alliberament  a
l’atmosfera, a l’aigua i al sòl a fi de minimitzar-ne els efectes adversos sobre la salut
humana i el medi ambient. 
La  finalitat  de  les  subvencions  regulades  en  aquestes  bases  és  donar  suport  a
activitats agràries que afavoreixen els serveis ecosistèmics a la província de Girona.
Poden ser subvencionables aquelles propostes que tenen per objecte la creació o el
manteniment  de  determinades  pràctiques  agràries  que  afavoreixin  la  provisió  de
serveis  ecosistèmics  d’acord  amb  els  conceptes  subvencionables  establerts  i  la
finalitat de les quals sigui la conservació del mosaic agroforestal, de la biodiversitat i
del sòl, i la promoció d’activitats agràries sostenibles.
L’àmbit territorial d’aquestes bases és el sòl no urbanitzable de la província de Girona.
Per tant,  totes les activitats que desenvolupin actuacions en parcel·les incloses en
aquest àmbit territorial en poden ser beneficiàries, malgrat que la seva seu social no hi
estigui ubicada.

2. Procediment de concessió
El  procediment  de  concessió  d’aquestes  subvencions  és  el  de  concurrència
competitiva i convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en
el període fixat en la convocatòria, que ha d’aprovar la Junta de Govern, i s’establirà
una relació dels conceptes a subvencionar establerts en aquestes bases.
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir
altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 

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

1. Gestió d’espais oberts
1.1. Manteniment d’espais agrícoles en guaret
Mantenir una coberta vegetal espontània, que protegeixi la major part del sòl durant la
major part de l’any o en períodes crítics i que té per objectiu la protecció del sòl i el
foment de la biodiversitat.
La presència d’una coberta vegetal incrementa el contingut en matèria orgànica del
sòl, evita l’erosió i  afavoreix la retenció d’humitat, fets que milloren l’adaptació dels
sistemes agrícoles del país als efectes del canvi climàtic. S’incrementa la porositat del
sòl i es millora la infiltració de l’aigua de pluja i reg, la qual cosa permet una major
possibilitat d’aprofitament per part de les plantes. A més, la coberta vegetal millora el
control de plagues i malalties i contribueix a la disminució en l’ús de fitosanitaris.
Durant el guaret,  es disminueix la mineralització de la matèria orgànica del sòl,  en
comparació amb el treball del sòl, que produeix una major i més ràpida mineralització i
una major emissió de CO2 a l’atmosfera per l’oxidació de la matèria orgànica. 
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Mantenir espais agrícoles en guaret on s’evita la sobrepastura i l’abandonament dels
espais. 
No es poden realitzar segues químiques ni l’ús de productes agroquímics. 
Ha d’existir un equilibri entre els diferents estrats herbaci, matollar i arbrat, sobretot en
els espais de transició amb altres hàbitats amb la següent configuració recomanada:
- Menys d’un 20 % d’acumulació de material mort
- Menys d’un 30 % de matoll jove (< 30 cm)
- Menys d’un 15 % de sòl nu
- Menys d’un 10 % de plantes ruderals o nitròfiles
- Com a mínim dos estrats herbacis
1.2. Manteniment de prats
Manteniment de prats naturals secs mediterranis amb gestió de la massa arbustiva
mitjançant pastures d’ovelles o cabres o mitjançant el desbrossament mecanitzat de la
vegetació arbustiva i arbòria cada dos anys. 
Els prats han d’estar lliures de vegetació arbustiva i arbòria, han de tenir una superfície
mínima de 0,5 ha.
Es prioritzaran els prats totalment envoltats per masses forestals. 
Els prats subvencionables es corresponen amb la següent classificació dels hàbitats
CORINE:
- 34g - Fenassars (prats de  Brachypodium phoenicoides), amb  Euphorbia
serrata, Galium lucidum (espunyidella  blanca)...,  xeromesòfils,  de  sòls  profunds de
terra baixa i de la baixa muntanya mediterrània
- 34h - Llistonars (prats secs de  Brachypodium retusum),  i  prats terofítics
calcícoles, de terra baixa
- 34k - Prats sabanoides d’albellatge (Hyparrhenia hirta), de vessants solells
de les contrades marítimes
- 34p - Prats subnitròfils de teròfits (o cardassars), amb Aegilops geniculata
(traiguera), Bromus rubens, Medicago rigidula, Carthamus lanatus..., de terra baixa
- 35g - Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i pradells terofítics
silicícoles, mediterranis
2. Ramaderia
2.1. Ramaderia extensiva que inclogui pastures en punts estratègics de gestió
Actuacions de foment  i  manteniment  de la  ramaderia  extensiva  que inclogui  punts
estratègics de gestió (PEGs), marcats en els plans de prevenció d’incendis forestals,
en la superfície pasturable. 
S’ha d’incloure un mínim d’un 20% de superfície de pastura en PEGs respecte a la
superfície total pasturada. 
S’estableix  la càrrega ramadera màxima entre 0,05 i 0,3 UBM/ha de bosc pasturat
d’acord amb les conversions següents:
- Bovins, equins i ases mascles i femelles de més de vint-i-quatre mesos: 1
UBM
- Bovins, equins i ases mascles i femelles d’entre sis i vint-i-quatre mesos:
0,6 UBM
- Bovins, equins i ases mascles i femelles fins a sis mesos: 0,2 UBM
- Oví i cabrum: 0,15 UBM
2.2. Instal·lació d’abeuradors al bosc
Instal·lació d’abeuradors homologats, amb prioritat a les infraestructures mòbils, amb
l’objectiu de facilitar la ramaderia extensiva en zones amb dèficit hídric. 
3. Elements seminaturals
3.1. Gestió de marges i talussos
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Als  marges  entre  conreus,  a  les  cantonades  de  conreus,  en  contacte  amb altres
marges,  prop  de  bardisses,  tanques  vives,  sèquies  o  altres  tipus  d’hàbitats
seminaturals  s’haurà  de  permetre  el  desenvolupament  de  plantes  autòctones  o
varietats de la zona i llavors que es troben al sòl amb segues intercalades cada dos
anys. Durant el període subvencionat no es podran fer cremes de marges ni talussos.
Es prioritzaran les segues mitjançant l’ús de ramaderia.
Es  conservarà  una  part  en  sòl  nu  per  la  seva  funcionalitat  en  la  nidificació
d’himenòpters i altres insectes.
La configuració que han de complir és la següent:
- Més de 2 m d’amplada
- No utilitzar productes agroquímics ni sega química als marges ni a menys
de 2 metres dels marges de la mateixa explotació.
3.2. Cobertes vegetals entre fruiters, olivera i vinya
Mantenir una coberta vegetal, espontània o sembrada, que protegeixi la major part del
sòl durant la major part de l’any o en períodes crítics. 
Els principals objectius de mantenir la coberta vegetal en cultius llenyosos són evitar
l’erosió del sòl, oferir refugi a pol·linitzadors i fauna auxiliar per al control de plagues,
augmentar la fertilitat i afavorir la conservació de la humitat del sòl. 
Es  fomentaran  les  cobertes  espontànies  i  les  plantades  amb  poàcies,  fabàcies  i
brassicàcies excepte la colza. 
No es permet l’ús d’herbicides ni a la coberta vegetal  ni als peus dels fruiters o la
vinya. 
En cultius  llenyosos  amb pendent  igual  o superior  al  10  %,  s’ha de mantenir  una
coberta vegetal  de mínim 1 m en els  carrers transversals o paral·lels  a la  línia de
màxima  pendent;  s’exclouen  els  períodes  en  què  pugui  competir  amb  el  cultiu  o
impedeixi la seva recol·lecció. 
Cal implantar una coberta vegetal entre les fileres amb una superfície mínima del 70 %
de la superfície. 
Es prioritzaran les cobertes vegetals gestionades amb ramaderia.
3.3. Creació  de  bandes,  zones  florals  d’espècies  autòctones  dins  de  les
parcel·les agrícoles
Les bandes i zones florals es localitzen a les zones properes als límits dels cultius.
Aquestes bandes serveixen de refugi i hàbitat per a fauna auxiliar que contribueix al
control  biològic  de  plagues.  No  es  poden  aplicar  agroquímics  per  garantir  la
supervivència de la fauna. 
Les bandes florals han de complir els següents requisits: 
- Han de tenir una amplada mínima de 2 m
- Cobertura arbustiva de menys de 30 cm inferior al 50 %
- Més de deu plantes amb flor visible
- Sòl sense marques de vehicles,  ni  d’ús d’agroquímics,  sense signes de
llaurat ni la presència de plantes exòtiques invasores
Un altre element són unes petites motes que penetren dins les plantacions de cereals
que tenen unes dimensions de 2 m d’amplada per 0,4 m d’alçària i una llargada que
depèn de la mida del camp, i que permeten que se segueixi treballant com una sola
unitat  de cultiu.  En aquests  espais  es planten  espècies  herbàcies  i  que serveixen
d’hàbitat  a  múltiples  espècies  d’insectes  i  invertebrats  que  actuen  com  a  control
biològic de plagues.
3.4. Plantació de tanques vives 
Les tanques vives són línies d’arbusts i arbres mantinguts o plantats molt a prop els
uns dels altres ubicats a les vores dels camps i que han de dividir zones de conreu de
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més de 2 ha per fomentar la configuració en forma de mosaic agroforestal. Han d’estar
formades per arbres, matolls i herbes. Es prioritzaran les espècies resistents a la poda
i amb bona capacitat de rebrot, incloses a l’annex. No es faran tallades ni podes durant
les èpoques de cria i reproducció de les aus.
Es recomana la següent configuració per a les tanques vives:
- Més de 0,5 m d’amplada
- Més d’1 m d’alçària
- Discontinuïtats de menys de 5 m i menys del 10 % de la llargada
- Més de dos elements estructurals
- Més d’1 m de franja d’amortiment entre la tanca i el conreu
- Tres o més espècies llenyoses
- Dues o més espècies de fruiters de bosc o de closca
- Dues o més espècies espinoses
3.5. Recuperació i manteniment de basses i sèquies
Els punts d’aigua són fonamentals per a  la conservació de la biodiversitat i actuen
com a element regulador de temperatura i humitat. Les basses i sèquies han d’estar
ubicades dins d’espais PEIN. 
Es subvencionaran actuacions de millora  i  manteniment  per tal  que compleixin  les
condicions següents: 
Basses Inclinació mitjana de marges inferior al 40 %

Proporció de la bassa amb pendent suau de més del 75 %
Forma i substrat irregulars
Presència de rampes d’evacuació per a la fauna
Ombra i llum solar mixta
Diversitat de vegetació aquàtica (submergida, emergent i flotant). S’inclouen les illes 
flotants artificials
Sense espècies exòtiques invasores
Sense senyals d’eutrofització
Aigua sense olors i mitjanament cristal·lina

Sèquies Inclinació mitjana de marges inferior al 60 %
Substrat format per diversos materials
Ombra i llum solar mixta
Sense espècies exòtiques invasores
Sense senyals d’eutrofització
Aigua sense olor i mitjanament cristal·lina

4. Conservació del sòl
4.1. Foment de l’adob verd
Promoure  l’ús  d’adobs  verds  per  evitar  l’ús  de  fertilitzants  de  síntesi  química.
S’utilitzaran  plantes  lleguminoses,  crucíferes  i  gramínies  soles  o  barrejades,  que
milloren la fertilitat del sòl. Les sembres han de tenir una densitat d’entre un 20 % i un
50 % superior a la sembra habitual per aprofitar el cultiu. 
Segons l’època de l’any, les espècies d’adobs verds recomanades són:
- Primavera/Estiu:  Sorgo  farratger,  panisset,  gira-sol  farratger,  fajol  i
trepadella.
- Tardor/Hivern: veça, pèsol, fava, fenigrec, erb, ordi, sègol, triticale, civada,
nap farratger, rave farratger i colza farratgera.
4.2. Mantenir les restes vegetals als cultius
Incorporar o dipositar les restes de material  vegetal  al  sòl afavoreix l’increment del
contingut en matèria orgànica al sòl. Això millora l’estabilitat  dels agregats del sòl i
disminueix la disgregació i l’erosió  per efecte de l’aigua o el vent. Un major contingut
en matèria orgànica incrementa la retenció d’aigua al sòl i millora l’eficiència en l’ús del
recurs per part dels cultius i incrementa l’adaptació dels sistemes agrícoles del país als
efectes del canvi climàtic. Amb aquesta pràctica s’incorporen macro i micronutrients
essencials que permeten reduir l’ús dels adobs de síntesi. 
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Aquesta pràctica té en compte diferents tècniques agronòmiques:
- No  es  realitza  la  crema  de  residus  vegetals,  excepte  per  raons
fitosanitàries.
- En cultius llenyosos es trituren les restes de poda i es dipositen sobre el
terreny.
- En els cultius herbacis, les restes vegetals es dipositen o s’incorporen al
sòl.
4.3. Barreja de cultius
La  diversitat  d’espècies  simultànies  als  conreus  augmenta  la  seva  productivitat,
afavoreix la captació de CO2 i la fixació de nitrogen per part de les lleguminoses. 
Les barreges de cultius en extensiu combinaran cereals amb lleguminoses. 
Les associacions subvencionables són:
Cultius anuals: 
- Veça sativa amb civada
- Raigràs italià amb trèvol violeta
- Pèsol amb ordi
Cultius plurianuals:
- Dàctil, festuca i trèvol blanc
- Ordi, civada i erb
- Mestall: blat i sègol
- Trepadella i civada
4.4. Foment de la sembra directa sense ús d’herbicides
La sembra directa sense llaurar la terra afavoreix la conservació de la matèria orgànica
al sòl i redueix les necessitats de fertilitzants i els danys causats per l’erosió, afavoreix
l’activitat microbiana, millora la conservació de la humitat i evita l’alliberament de CO2 a
l’atmosfera. La plantació es realitzarà mitjançant la maquinària adient i caldrà justificar-
ne l’ús. El control de les males herbes es realitzarà amb recobriment de palla o fenc
sec  i  sempre  sense  l’ús  d’herbicides.  No  s’utilitzaran  llavors  blindades  que  portin
incorporats fungicides o herbicides. 
El període d’execució serà el que es defineixi en la convocatòria corresponent.
Les diferents actuacions són acumulables,  de manera que cada titular  o explotació
pugui  adoptar  diferents  conceptes,  tot  i  que  no  es  sumen les  puntuacions  de les
diferents actuacions. 
No  es  consideren  subvencionables  els  imports  satisfets  en  concepte  d’IVA  quan
tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part del
sol·licitant de la subvenció.

4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les
persones físiques o jurídiques, les agrupacions de persones físiques o jurídiques, les
comunitats  de béns o qualsevol  altre tipus  d’unitat  econòmica o  patrimoni  separat
sense personalitat jurídica que sigui titular d’una explotació agrària que estigui inclosa
dins  l’àmbit  establert  i  que  compti  amb un  agricultor  o  ramader  a  títol  principal  o
agricultor professional. 
Un agricultor o ramader a títol principal és el treballador autònom que obté almenys el
50 % de la seva renda de l’activitat agrària. 
Un  agricultor  o  ramader  professional  és  la  persona  física  titular  d’una  explotació
agrària que obté com a mínim el 50 % de la  seva renda total  d’activitats agràries
(incloent-hi la transformació i venda directa de productes de l’explotació). 
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L’explotació  ha d’estar  inscrita  pel  Consell  Català de la  Producció Integrada (PI)  o
disposar  del  Distintiu  de  Qualitat  per  a  la  Producció  Agrària  Sostenible  (PAS).  Es
prioritzaran  aquelles  explotacions  que  estiguin  inscrites  al  Consell  Català  per  a  la
Producció Agrària Ecològica (CCPAE). Aquest requisit no serà aplicable als cultius que
no disposin d’aquests tipus de certificació.
Les explotacions de més de 10 ha han de dur a terme una estratègia de diversificació
de cultius dins d’una mateixa explotació. Els cultius extensius entre 10 ha i 30 ha han
de tenir un mínim de 2 cultius. Les majors de 30 ha han de tenir com a mínim 3 cultius.
El cultiu principal ha de suposar menys del 75% de la superfície total i la suma dels
dos cultius principals ha de ser inferior al 95% de la superfície total. 
En fruiters, cítrics, olivera i vinya de menys de 30 ha han de limitar com a mínim amb 2
cultius i en superfícies superiors a 30 ha han de limitar amb un mínim de 3 cultius. 
En  hortes  d’entre  1  i  5  ha,  hi  ha  d’haver  com a  mínim 4  cultius  i  en  superfícies
superiors a 5 ha, almenys 5 cultius. 
En el cas d’ajuts a la ramaderia, tindrà prioritat la sol·licitud realitzada pel titular de
l’explotació  ramadera  respecte  de  la  del  titular  de  la  finca  a  pasturar  en  cas  de
duplicitat de sol·licituds per a una mateixa finca. 
Per  obtenir  la  condició  de beneficiaris  de les  subvencions,  els  sol·licitants  han de
complir els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.

5. Forma de determinar la quantia de les subvencions
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import del
crèdit assignat a cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que s’acordin.
Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin específicament en cada
convocatòria.
L’import màxim de subvenció serà de 3.500 €. No obstant això, aquesta base es podrà
augmentar:
- Un 10 % si a l’explotació hi ha una dona assegurada en el règim agrari a
jornada completa.
- Un 10 % si es troben dins d’una zona PEIN o Xarxa Natura 2000.
- Un 10% addicional si l’explotació està inscrita al CCPAE.
En qualsevol  cas,  la  quantia  màxima no podrà  superar  l’import  de 4.550 €  ni  ser
inferior a 500 €.
El percentatge màxim de la subvenció és del 35% de la despesa elegible justificada
documentalment. 
L’import total de la sol·licitud de la subvenció no podrà superar el màxim establert. En
cas de superar-lo, s’ajustarà l’import sol·licitat excloent aquells conceptes que tinguin
menor puntuació.
La quantia de cada subvenció depèn de la valoració que es farà de les sol·licituds.
Cada sol·licitud  s’avaluarà  d’acord  amb els  criteris  establerts  al  punt  6,  i,  atesa la
qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta
en la  convocatòria,  es determinarà  l’import  de la  subvenció  a  atorgar,  així  com el
percentatge que representa sobre el pressupost de l’activitat o projecte.
Els imports màxims anuals de subvenció per cada concepte són els que s’exposen a
continuació:
1. Gestió d’espais oberts
1.1. Manteniment d’espais agrícoles en guaret.
Import de la subvenció:  250 €/ha.
1.2. Manteniment de prats. 
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Import de la subvenció: 250 €/ha. 
2. Ramaderia
2.1. Ramaderia extensiva que inclogui pastures en punts estratègics de gestió. 
Import de la subvenció: 200 €/ha més l’import establert per a cada UBM. 
En oví, cabrum i ases, 15 €/UBM. 
En boví i equí, 10 €/UBM.
2.2. Instal·lació d’abeuradors al bosc. 
Import màxim de la subvenció: 500 €.
3. Elements seminaturals
3.1. Gestió de marges i talussos. 
Import de la subvenció: 2 €/m lineal de marge o talús. 
Suplement de 0,25 €/m lineal per gestió mitjançant ramaderia.
3.2. Cobertes vegetals entre fruiters i vinya. 
Import  de  la  subvenció:  2  €/m  lineal  de  coberta  vegetal  entre  fruiters  o  vinya.
Suplement de 0,25 €/m per gestió mitjançant ramaderia.
3.3. Creació  de  bandes,  zones  florals  d’espècies  autòctones  dins  de  les
parcel·les. 
Import de la subvenció 1,5 €/m2. 
3.4. Plantació de tanques vives. 
Import de la subvenció: 10 €/m lineal o 15 €/m lineal en espècies incloses en l’annex.
3.5. Recuperació i manteniment de basses i sèquies. 
Import de la subvenció: 10 €/m2  de bassa. 
5 €/m lineal de sèquies d’amplada inferior a 1 m.
8 €/m lineal per sèquies d’amplades superiors.
4. Conservació del sòl
4.1. Foment de l’adob verd. 
Import de la subvenció: 180 €/ha.
4.2. Manteniment de les restes vegetals als cultius. 
Import de la subvenció: 180 €/ha.
4.3. Barreja de cultius. 
Import de la subvenció: 180 €/ha i any.
4.4. Foment de la sembra directa sense ús d’herbicides. 
Import de la subvenció: 180 €/ha.
Per  tal  de  poder  atendre  el  màxim  nombre  de  sol·licituds  possible,  segons  la
disponibilitat pressupostària, es pot reduir el nombre de conceptes subvencionats per
sol·licitant sobre la base dels criteris de valoració establerts en aquestes bases. Un
cop aplicada la reducció, si l’import total sol·licitat encara supera el crèdit disponible,
els imports a atorgar es reduiran proporcionalment. La Diputació de Girona pot atorgar
un import menor del que s’ha sol·licitat o del màxim atorgable, segons sigui el cas,
amb l’objectiu de repartir proporcionalment el pressupost disponible entre accions que
gaudeixin de la mateixa puntuació. Si aquesta reducció dona com a resultat un import
inferior al 50 % del màxim atorgable o demanat, segons sigui el cas, es poden no
atendre les accions que es considerin tècnicament menys rellevants en analitzar la
conveniència i urgència de les propostes, en funció del grau de protecció i estat de
conservació de les espècies o hàbitats beneficiats per les accions.

6. Criteris de valoració
Els criteris de valoració per determinar l’import de la subvenció s’apliquen en funció de
les  actuacions  que  assumeixi  cada  activitat.  Aquestes  actuacions  afavoreixen  la
provisió  de  serveis  ecosistèmics  relacionats  amb  la  conservació  del  paisatge,  del
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mosaic  agroforestal  i  la  biodiversitat,  la  protecció  del  sòl  i  el  foment  de  bones
pràctiques agràries.
Les actuacions contingudes a cadascuna de les sol·licituds es quantificaran en funció
dels  imports  corresponents  sempre que  es  compleixin  els  requisits  establerts.  Les
puntuacions següents estableixen  un ordre de prioritat,  de  manera que en cas de
superar la dotació pressupostària, s’eliminaran les actuacions de menor puntuació per
a tots els sol·licitants fins a ajustar-se al pressupost disponible:

Categoria  Actuació Punts

Gestió d’espais oberts 1.1 Manteniment d’espais agrícoles en guaret 5

Gestió d’espais oberts 1.2
Manteniment de prats totalment envoltats per masses 
forestals

6

Gestió d’espais oberts 1.2 Manteniment de prats 3

Ramaderia 2.1
Ramaderia extensiva en punts estratègics de gestió 
indicats en plans de prevenció d’incendis forestals 

10

Ramaderia 2.2 Instal·lació d’abeuradors al bosc 3

Elements seminaturals 3.1 Gestió de marges i talussos gestionats amb ramaderia 8

Elements seminaturals 3.1 Gestió de marges i talussos 2

Elements seminaturals 3.2
Cobertes vegetals entre fruiters i vinya gestionades amb 
ramaderia

10

Elements seminaturals 3.2 Cobertes vegetals entre fruiters i vinya 7

Elements seminaturals 3.3
Creació de bandes i zones florals d’espècies autòctones 
dins de les parcel·les agrícoles

9

Elements seminaturals 3.4
Plantació de tanques vives amb espècies incloses a 
l’annex

5

Elements seminaturals 3.4
Plantació de tanques vives amb espècies no incloses a 
l’annex

1

Elements seminaturals 3.5 Recuperació de basses i sèquies dins d’espais PEIN 8

Elements seminaturals 3.5 Recuperació de basses i sèquies 1

Conservació del sòl 4.1 Foment de l’adob verd 7

Conservació del sòl 4.2 Manteniment de les restes vegetals als cultius 4

Conservació del sòl 4.3 Barreja de cultius 2

Producció ecològica 4.4 Foment de la sembra directa sense ús d’herbicides 6

7. Ajuts de minimis
En virtut de la seva naturalesa específica, com a ajudes de minimis, estan sotmeses al
Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu
a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea de
les ajudes de minimis en el sector agrícola, modificat pel Reglament 2019/316 de la
Comissió, de 21 de febrer de 2019, que implica, entre altres coses, que el beneficiari
final de l’ajuda no pot rebre, en els tres darrers exercicis fiscals, ajuts públics o d’ens
privats  finançats  a  càrrec  de  pressuposts  públics  en  concepte  de  minimis  en  la
producció primària de productes agrícoles per un import superior a 20.000 €.

8. Procediment de presentació de les sol·licituds 
Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud per convocatòria. En cas que es
presenti més d’una sol·licitud per convocatòria,  es tindrà en compte la darrera que
s’hagi entrat dins del termini i es considerarà que es desisteix de les anteriors.
Cada parcel·la  només podrà  estar  inclosa  en una sol·licitud.  En cas  que diversos
sol·licitants incloguin la mateixa parcel·la en la seva sol·licitud, es tindrà en compte la
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darrera  que  s’hagi  entrat  dins  el  termini  i  es  considerarà  que  es  desisteix  de  les
anteriors, excepte en el cas de les que sol·licitin conceptes de ramaderia, en les qual
prevaldrà la sol·licitud del titular de l’explotació respecte de la sol·licitud del propietari
de la finca. 
Les sol·licituds s’han de presentar pel canal electrònic o telemàtic a la Diputació en el
termini que s’estableixi en la convocatòria, excepte les persones físiques, que poden
presentar la sol·licitud de manera presencial al Registre d’Entrada de la Diputació de
Girona.
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en
dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent.
Les  sol·licituds,  degudament  emplenades,  han  d’estar  signades  digitalment  per  la
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat. Es podran utilitzar els
sistemes  de  signatura  electrònica  acceptats  per  la  Diputació  de  Girona,  que
s'especifiquen a la Seu electrònica   (  https://seu.ddgi.cat  )  .
Cal formular les sol·licituds mitjançant  el  model normalitzat disponible al web de la
Diputació de Girona, acompanyat de la documentació annexa següent: 
Quan el sol·licitant és una persona física propietària de la finca o titular de l’explotació
agrícola o ramadera:
- DNI o NIF de la persona sol·licitant
- Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’un
altre.
- En cas que la persona física sigui propietària de la finca, s’ha d’aportar la
nota simple del registre de la propietat o fotocòpia de l’escriptura.
- La DUN o algun altre document  que acrediti  l’existència  de l’explotació
agrícola o ramadera a la finca, si escau.
- IRPF del sol·licitant per acreditar la condició d’Agricultor Professional en
cas d'instal·lació com a persona física, si resulta impossible l'obtenció d'ofici d'aquesta
informació.
- El certificat de producció agrària integrada, producció agrària sostenible o
producció ecològica, si escau.
- Fitxa normalitzada de les actuacions a dur a terme acompanyada, si escau,
d’un  pressupost  desglossat  en  què  es  detallin  els  conceptes  que  integren  la
intervenció,  així  com  els  costos  per  concepte  i  el  cost  total  de  l’actuació  amb la
indicació de l’IVA aplicable. 
- Mapa topogràfic a escala 1:5.000 o 1:10.000 on es delimitin les parcel·les o
zones on es realitzaran les actuacions, preferiblement en format digital (shp, dgn...). 
- Declaració de la percepció d’ajuts de minimis en el present exercici fiscal i
els dos anteriors.
Quan el sol·licitant és una persona jurídica, a més de la documentació dels apartats
anteriors, cal presentar:
- Fotocòpia de l’escriptura o dels estatuts.
- DNI del / de la representant legal.
La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com
a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies,
poden formar un únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors d’arxius o
fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus
ZIP o RAR.
Els  defectes  de  la  sol·licitud  s’han  d’esmenar,  després  del  requeriment  i  amb
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació. Si
transcorregut aquest termini  no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la
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persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució
prèvia,  d’acord  amb  els  termes  que  estableix  la  legislació  de  procediment
administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
La  inexactitud,  la  falsedat  o  omissió  de  caràcter  essencial  en  qualsevol  dada  o
document  que  acompanyi  la  sol·licitud  deixen  sense  efecte  aquest  tràmit  des  del
moment  en  què  es  coneguin,  prèvia  audiència  de  la  persona  interessada,  i,  en
conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de
revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió

9. Instrucció de l’expedient i avaluació de les sol·licituds
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions establertes en
aquestes bases corresponen al servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona.
Les actuacions d’instrucció comprenen:
 La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de
beneficiari establerts en aquestes bases.
 L’avaluació de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris establerts
en aquestes bases.
 La petició dels informes, la informació o l’assessorament que es considerin
necessaris, en cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la
proposta.
Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un informe
en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada.
El  servei  de  Medi  Ambient,  en  vista  de  l’expedient  i  de  l’informe  de  la  Comissió
Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada degudament, la qual ha
d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la
quantia d’aquesta, així  com la relació dels sol·licitants exclosos, en què s’indiqui la
causa de l’exclusió.
La  Comissió  Avaluadora  d’aquestes  subvencions  estarà  integrada  pels  membres
següents:
Presidència: La presidenta de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat
Vicepresidència: El diputat de Medi Ambient
Vocals: 
– El cap del Servei de Medi Ambient o la persona en qui delegui
– Dos tècnics del servei de Medi Ambient
–  La  cap  del  Servei  d’Ordenació  Agrícola  de  la  Direcció  General  d’Agricultura  i
Ramaderia  del  Departament  d’Acció  Climàtica,  Alimentació  i  Agenda  Rural  o  la
persona en qui delegui
La  secretaria  de  la  Comissió  Avaluadora  l’exercirà  la  secretària  de  la  Comissió
Informativa de Territori i Sostenibilitat.
Els  grups polítics de la Diputació  de Girona podran designar  una persona que els
representi a la Comissió Avaluadora, la qual hi serà amb veu i sense vot.
La Comissió es considerarà vàlidament constituïda amb la presència mínima de la
presidència o la vicepresidència, que presidiria la Comissió en cas d’absència de la
presidència, i de dos vocals, un dels quals actuarà com a secretari.

10. Procediment de resolució i notificació
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, la qual
resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes, l’atorgament de les subvencions. 
La resolució contindrà, si s’escau, la relació ordenada de tots els peticionaris que no
hagin obtingut la subvenció perquè s’hagi esgotat la quantia màxima del crèdit fixat a
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la  convocatòria,  en  què  caldrà  indicar  la  puntuació  aconseguida.  Si  algun  dels
beneficiaris  renuncia  a  la  subvenció,  l’òrgan  concedent  podrà  acordar  concedir  la
subvenció  al  sol·licitant  o  sol·licitants  següents,  d’acord  amb  l’ordre  de  puntuació,
sempre que amb la renúncia s’hagi alliberat crèdit suficient per atendre almenys una
de les sol·licituds denegades.
D’acord amb l’article 63 de l’RLGS, l’òrgan concedent ha de comunicar aquesta opció
a la persona interessada per tal que accedeixi a la proposta de subvenció en el termini
improrrogable  de  15  dies.  Una  vegada  la  persona  interessada  hagi  acceptat  la
proposta, l’òrgan administratiu dictarà l’acte de concessió i el notificarà. 

Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat.
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el termini
màxim de sis mesos, a comptar de l’acabament del període de presentació de les
sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució,
els  sol·licitants  han  d’entendre  desestimades  les  seves  sol·licituds  per  silenci
administratiu.
En cas d’ampliació del crèdit de la convocatòria, la Junta de Govern podrà resoldre
concedir les sol·licituds que hagin quedat en llista d’espera per ordre de puntuació fins
a esgotar el nou crèdit aprovat.

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

12. Justificació
12.1 Documentació i forma de justificar
Les  persones  beneficiàries  han  de  presentar  la  justificació  per  via  electrònica  o
telemàtica  mitjançant  el  model  de  compte  justificatiu  normalitzat,  degudament
emplenat i signat, que està disponible en el web de la Diputació (www.ddgi.cat) i que
s’ha d’acompanyar de la documentació següent:
- Document justificatiu, segons el model establert per la Diputació de Girona,
on es  detallaran  les  actuacions  que  s’han  dut  a  terme i  les  unitats  i/o  els  costos
desglossats. 
Es podran utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de
Girona, que s’especifiquen a la Seu electrònica.
Les  persones  físiques  poden  adreçar-se  al  Registre  d’Entrada  de  la  Diputació  de
Girona per presentar la documentació justificativa en paper. 
La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com
a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies,
poden formar un únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors d’arxius o
fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus
ZIP o RAR.
A  l’efecte  de  la  justificació  es  podran  presentar  totes  les  despeses  imputables  a
l’actuació  subvencionada  que,  de  conformitat  amb  el  dret,  s’hagin  produït  abans
d’acabar  el  període  d’execució,  amb  independència  que  s’hagin  abonat  o  no  als
creditors corresponents.
En  el  cas  que  els  documents  presentats  com  a  justificació  siguin  incorrectes  o
incomplets, es comunicarà a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o de
completar-los en el termini de 15 dies hàbils.
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Si  el  cost  de  l’actuació  resulta  finalment  superior  al  previst  en  la  sol·licitud,  la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment. 
En  cas  que  el  cost  justificat  sigui  inferior  al  pressupost  acceptat,  la  subvenció  es
minorarà proporcionalment,  aplicant  sobre la  quantitat  concedida el  percentatge de
desviació sempre que s’hagi acomplert l’objectiu de la subvenció. La presentació del
compte justificatiu per un import inferior al que s’ha de justificar comportarà la renúncia
del beneficiari a percebre l’import corresponent a la despesa no justificada. En ambdós
casos es modificarà l’import de la subvenció per ajustar-lo al que efectivament hagi
estat justificat correctament.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
la base 13a, 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.
12.2 Termini
El termini i el nombre de justificacions de les accions subvencionades serà determinat
a la convocatòria corresponent.
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en
dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent.
La convocatòria podrà determinar un període d’execució de les actuacions que sigui
plurianual.
Els beneficiaris no podran sol·licitar pròrrogues del termini per executar ni justificar les
accions.
12.3 Requeriment de la justificació
Si  un  cop  finalitzat  el  termini  no  s’ha  presentat  la  documentació  justificativa,  es
requerirà el beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de 15 dies hàbils,  a
comptar de l’endemà de la notificació formal, i se l’advertirà que en cas que no ho faci
es revocarà la subvenció.

13. Pagament 
El  pagament  de  la  subvenció  es  tramitarà  previ  informe  favorable  de  la  persona
responsable del centre gestor.
No es podran efectuar pagaments parcials en concepte de bestretes o justificacions
parcials.
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària.

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

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

16. Reformulació de sol·licitud 
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Quan l’import de la subvenció expressada en la proposta de resolució sigui inferior al
que  figura  en  alguna  de  les  sol·licituds  presentades,  es  podrà  instar  la  persona
beneficiària a reformular la sol·licitud per ajustar els compromisos i condicions de la
subvenció atorgable. La reformulació de les sol·licituds haurà de respectar l’objecte,
les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts
respecte de les sol·licituds.

17. Modificació de les subvencions
Una  vegada  s’hagi  aprovat  la  resolució  corresponent,  els  beneficiaris  no  podran
demanar ni  sol·licitar  un canvi  de l’objecte o el  destí  de la  subvenció atorgada,  ni
sol·licitar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament. 
La subvenció es modificarà d’ofici en els casos previstos en l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Girona i, en tot cas:
 Si  la  persona  beneficiària  no  justifica  correctament  tot  l’import  que  s’ha  de
justificar, segons el que estableix l’acord de resolució.
 Si la persona beneficiària presenta un compte justificatiu per un import inferior
al que s’ha de justificar.
En  tots  dos  casos  es  modificarà  l’import  de  la  subvenció  per  ajustar-lo  al  que
efectivament hagi estat justificat correctament.
El president és l’òrgan competent per resoldre les modificacions, així com per resoldre
els recursos que s’interposin.

18. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar les subvencions total o parcialment. En aquest
cas,  la  persona  beneficiària  tindrà  l’obligació  de  retornar  l’import  rebut  i  de  pagar
l’interès de demora corresponent, d’acord amb els supòsits següents:
a)  Els  que  recull  l’article  37  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de
subvencions. 
b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que s’estableixen en aquestes bases.
c) En altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El servei de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i
reintegrament  de  les  subvencions  concedides,  i  el  president  de  la  Diputació  serà
l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents.

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

20. Protecció de dades
Les  dades  personals  que  els  sol·licitants  de  la  subvenció  comuniquin  durant  el
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran
tractades per la Diputació de Girona com a responsable del tractament, en el sentit de
l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril  de  2016  (Reglament  general  de  protecció  de  dades),  amb  la  finalitat  de
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n derivin establertes per
la Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment d’una missió
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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.

21. Verificació i control
Els  comptes justificatius  que compleixin  els  requisits  establerts  per  la  Diputació  de
Girona s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció
concedida. 
No  obstant  això,  els  beneficiaris  estan  obligats  a  sotmetre’s  a  les  actuacions  de
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de
comprovació  i  control  financer  que  puguin  dur  a  terme  els  òrgans  de  control
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
Per  tal  de  verificar  les  actuacions a  les  quals  es  comprometen els  beneficiaris,  la
Diputació  de  Girona  podrà  realitzar  inspeccions  abans  i  després  de  l’actuació.
L’impediment  de  realització  de  les  inspeccions  donarà  lloc  a  la  revocació  de  la
subvenció.

22. Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que siguin
objecte de subvenció,  encara que l’actuació ja hagi estat realitzada.  Com a mínim,
caldrà que els beneficiaris, ja siguin persones físiques o jurídiques que disposin d’un
espai web, hi facin constar el suport de la Diputació de Girona. Els beneficiaris estan
obligats a participar en les accions de difusió de dugui a terme la diputació de Girona
respecte a aquestes subvencions. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:
a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir la persona beneficiària perquè adopti les mesures de difusió
establertes en un termini no superior a 15 dies, i l’ha d’advertir de manera expressa
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no
és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent pot
establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió del finançament públic
rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi a la persona beneficiària, s’ha
de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’acte corresponent, i se l’ha
d’advertir que l’incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

23. Altres obligacions de les persones beneficiàries
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió de les subvencions.
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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)  Mantenir  l’activitat  durant  un  termini  mínim  de  dos  anys  des  de  la  data  de
presentació de la sol·licitud. En cas d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de
béns inventariables, s’ha de destinar el bé al fi concret pel qual ha estat concedida la
subvenció durant un període de dos anys. En cas contrari, es podrà exigir la devolució
total o parcial de la subvenció abonada, més els interessos de demora, sens perjudici
de la sanció que pugui correspondre per alteració de la finalitat per a la qual hagi estat
concedida la subvenció.
e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en
la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari. 
f)  Conservar els documents justificatius de l’aplicació  dels  fons rebuts,  inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
g)  Reintegrar els fons rebuts en els supòsits que estableix la legislació aplicable.
h)  Quan  l’import  de  la  despesa  subvencionable  superi  els  llindars  establerts  a  la
normativa de contractes públics per a la contractació menor, s’han de sol·licitar com a
mínim  tres  ofertes  a  diferents  proveïdors,  amb  caràcter  previ  a  la  contracció  del
compromís per a l’execució de l’obra, la prestació de servei o el lliurament del bé, tret
que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre
d’entitats que puguin portar a terme l’execució, prestació o lliurament requerits, o tret
que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

24. Principis ètics i de conducta
Els  beneficiaris  d’ajuts  públics  han  d’adoptar  una  conducta  èticament  exemplar,
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta  i  posar  en  coneixement  dels  òrgans  competents  qualsevol  manifestació
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, estigui present o pugui afectar el procediment.
Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis
d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut públic.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de
subvencions o ajuts, o en els processos derivats d’aquestes convocatòries.
En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen
les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de conflicte
d’interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirecta, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l’adjudicació de la subvenció o ajut.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials,
ni  per  a  ells  mateixos  ni  per  a  terceres  persones,  amb la  voluntat  d’incidir  en  un
procediment d’adjudicació de subvenció o ajut.

32

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



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

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

25. 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. 

26. 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.

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

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

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

Annex - Espècies de les línies arbrades i les tanques vives
Espècie

Aranyoner (Prunus spinosa) 

Albercoquer

Aloc (Vitex agnus-castus)

Ametller

Arç blanc (Crataegus monogyna) 

Avellaner

Caqui

Cirerer

Codonyer

Figuera

Freixe (Fraxinus spp.) 

Magraner

Nesprer 

Om (Ulmus minor) 

Perer 

Pomera

Presseguer 

Prunera 

Roser silvestre, gavarrer (Rosa spp.) 

Sanguinyol (Cornus sanguinea) 

Server 

Vinya

”

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

Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, i
perquè  disposi  que  les  bases  es  publiquin  íntegrament,  una  vegada  aprovades
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que
eventualment s’hi puguin advertir.”
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El senyor President, pren la paraula i manifesta que passaríem al següent punt, que és
l'onzè  de  l'ordre  del  dia,  que  seria  l'aprovació  inicial  de  les  bases  específiques
reguladores de subvencions per al desenvolupament de les bones pràctiques agràries
a la demarcació de la província de Girona. Té la paraula el diputat senyor Amat.
El diputat delegat de Medi Ambient, senyor Lluís Amat, pren la paraula i diu: Moltes
gràcies, president. Bon dia. Bon dia a tothom i bon estiu, evidentment. El que avui
portem a aprovar neix d'aquelles bases que vam fer i que hem portat a la pràctica a les
Gavarres sobre bones pràctiques agràries, i això ens ha permès, durant aquest any,
veure què és allò que ha funcionat, què és el que no ha funcionat i hem pogut fer un
bon recull tècnic. A partir d'aquí, cosa que jo vull agrair públicament, es van reunir,
penso que va ser un bon exercici, els tècnics, les tècniques del Departament d'Acció
Climàtica de la Generalitat, els tècnics de l'IRTA i els tècnics de la Diputació de Girona
perquè valoressin en tres administracions, tres visions diferents, què és el que podrien
millorar i, a més, optimitzéssim els recursos, perquè el Govern està preparant el pas,
un informe, un projecte de producció agrícola sostenible i, per tant, per no trepitjar-nos
ni doblar esforços, optimitzar. A partir d'aquí, la base del que presentem en aquestes
bases és prioritzar la biodiversitat i la qualitat del sòl. I més quan en un darrer informe
publicat, la pèrdua de la biodiversitat en zones obertes i en espais agraris cada vegada
és més evident. A partir d'aquí, recordar que aquestes bases estan molt pensades per
al  sector  primari,  pel  pagès,  perquè  s'hi  podran  presentar  aquelles  persones  que
tinguin la renda de més del 50 % quant a producció i a primera transformació, és a dir,
dirigit directament al sector de la pagesia i, sobretot, pensant en promoure allò que no
s'està fent per anar-ho millorant. La proposta és per un any, ho hem provat un any a
les Gavarres. Provaríem un any a tota la demarcació de Girona i provaríem un any
perquè és evident que a la nostra demarcació hi ha comarques amb una climatologia i
una meteorologia diversa i, per tant, un cop ajustem el primer any, la voluntat és fer-ho
cada dos anys per facilitar els tràmits i no fer-ho tan feixuc. En aquest sentit, ens hem
fixat  en  dos  ODS,  principalment,  l'objectiu  2  dels  ODS  que  parla  de  promoure
l'agricultura sostenible, i l'objectiu 15 dels ODS, que parla de promoure l'ús sostenible
dels ecosistemes terrestres, aturar i restituir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de
la biodiversitat.  A partir  d'aquí,  també,  encara que sigui  secundari,  però no menys
important, ens hem fixat també amb l'objectiu 5, que parlar de la igualtat de gènere i
empoderar  totes les dones i  les  joves en el  sector.  Són punts addicionals  que es
donaran si  una jove o una dona està en aquesta explotació,  i  aconseguir  aquesta
igualtat. A partir d'aquí, i resumint-ho, ja ho vam explicar a la comissió informativa, les
despeses  subvencionables  es  basaran  en,  per  una  banda,  gestió  d'espais  oberts,
manteniment d'espais agrícoles en guaret, manteniment dels prats... Després hi haurà
un segon punt que parla de la ramaderia, la ramaderia extensiva que inclogui pastures
en punts estratègics de gestió, pensant molt en la prevenció d'incendis, pensant molt
en el que anomenem popularment els ramats de foc. I hi haurà un tercer element, que
seran els elements seminaturals, és a dir, la gestió de marges i talussos, les cobertes
vegetals entre fruiters,  olivera i  vinya.  De fet,  faig un parèntesi.  L'altre dia,  amb el
diputat, amb en Josep, vam anar a l'IRTA i vam veure precisament que s'estan provant
i amb bastant d'èxit. I bé, de fet, recull això. També la creació de bandes i zones florals
d'espècies autòctones dins de les parcel·les agrícoles, la plantació de tanques vives i
la recuperació i manteniment de basses i sèquies. I després, pel que fa a l'apartat de
conservació del sòl,  hi  haurà un apartat de foment de l'adob verd, de mantenir les
restes vegetals dels cultius, de la barreja de cultius, quant a la diversitat d'espècies
simultànies, que també vam veure una pràctica que sembla que sortirà reeixida, i el
foment de la sembra directa sense l'ús d'herbicides. I bàsicament, ho dic perquè ja ho
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vam  explicar  extensament  a  la  comissió  informativa,  presentem  aquestes  bases  i
estem, permeteu-m'ho dir-ho, contents i hem fet molta feina, que puguem estendre-ho
a tot el territori a partir d'una experiència pilot que ha anat bé. N'hem après i ho fem
extensiu a tota la demarcació de Girona. Gràcies, president.
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyor Amat. Alguna consideració? Sí,
senyora Guillaumes.
La diputada senyora Marta Guillaumes, pren la paraula i diu: Gràcies, president. Com
a CUP Amunt, valorem molt positivament que des de l'àrea de Medi Ambient es doni
suport a la pagesia, evidentment, però sí que hem de comentar i hem d'expressar que
tenim alguns dubtes. De fet, bastants dubtes. Tenim dubtes amb relació a si realment
aquestes subvencions, amb una dotació tan minsa...  Per nosaltres, una dotació de
3.500 euros és minsa... poden ajudar realment a promoure aquestes bones pràctiques
agràries. I també ens crida l'atenció, però això és un aspecte col·lateral, que, a més,
les bones pràctiques agrícoles ja són un requisit previ a les ajudes de les polítiques
agràries comunes, de les PAC. Llavors, no sabem si això té alguna cosa a veure amb
que es promoguin aquestes bones pràctiques agràries perquè així sigui més fàcil per
als  pagesos  poder  assumir  aquestes  ajudes  de  les  PAC.  El  ventall  d'actuacions
subvencionables, tal com ha comentat el diputat, és molt gran. Hi ha subvencions per
a la gestió d'espais oberts, per instal·lar abeuradors als boscos, per crear marges i
talussos, per fer aquestes cobertes vegetals entre fruiters, oliveres i vinyes, també per
crear bandes florals d'espècies autòctones... El ventall és molt, molt ampli, està molt
bé, hi ha una gran diversitat de propostes, però pensem que les subvencions són molt
minses d'acord amb el propòsit, amb l'objectiu general. També tenim dubtes, i per això
creiem  que  és  l'espai  per  expressar-ho,  que  aquestes  polítiques  de  subvencions
puguin arribar a ser útils per avançar en aquestes bones pràctiques agràries, perquè
obviem  que  hi  ha  un  context  global,  la  globalització,  que  actualment  compromet
realment molt la viabilitat de la producció agrària catalana. No podem oblidar aquest
context de globalització. Per nosaltres, és una opinió des del nostre grup, el grup de la
CUP Amunt, per garantir aquesta producció agrària, aquesta viabilitat de la producció
agrària, pensem que també un pas important seria relocalitzar l'economia, que això és
una cosa de gran calat, i abandonar progressivament aquesta política de subvencions.
Per tant, relocalització de l'economia i abandó de la política de subvencions. En tot
cas,  com  que  a  les  informatives  també  ja  se'ns  havia  explicat  que  això  estava
relacionat amb una prova pilot que s'havia fet a les Gavarres i com que també se'ns va
dir que això també significava que era una prova d'un any i era una prova pilot, també
ens valem d'això i, per tant, el nostre vot serà favorable, a l'espera també de veure
quins són els resultats d'implementar aquestes subvencions. Gràcies.
El senyor President, respon: Bé, moltes gràcies. En tot cas, ho ha dit molt bé el diputat,
que ha dit que això ho implementarem un any i veurem. Vostè ha fet una consideració
que li voldria recordar, perquè per mi és contradictòria. Diu que no sabem si aquestes
subvencions  poden  ser  útils  i  ha  començat  dient  que  aquestes  subvencions  són
minses. Si no són útils, no són minses. O una cosa o l'altra. Però en tot cas, jo no sé si
seran útils o minses. El que volem és que siguin útils. Si són més minses o no, ja en
parlarem, i si han de ser-hi o no, també en parlarem. Però el que és important és
començar a treballar en això. I en base a aquesta experiència, que això es faci i es faci
bé. Però malgrat això, evidentment haurem d'avaluar-ho tots plegats al llarg d'aquest
any, a veure si això cal continuar-ho executant o no. Senyor Fernández, perdoni. 
El diputat senyor Juli Fernández, pren la paraula i manifesta:  Gràcies, president. El
nostre grup està d'acord amb la proposta.  Vull  també agrair  la feina que ha fet  el
diputat i també tot el seu equip. Penso que és una bona proposta, una bona proposta
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que neix des de la prova pilot que es va fer l'any passat i ara es fa més extensiu. Per
tant, a més, amb uns elements de valoració que el nostre grup considera molt positius.
I és veritat que segurament que, com tot, tot és molt relatiu sempre. Les quantitats,
quan hi ha subvencions... Però en qualsevol cas, el primer és començar. Comencem, a
veure com evoluciona i jo crec que el govern serà sensible, que si veiem que realment
això funciona com ha de funcionar i té l'acceptació i cal incrementar la partida, veurem
quins són els marges que tenim, via pressupostària o via modificació pressupostària,
per poder assumir. Per tant, el nostre grup donarà un vot positiu.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Per tant, entenc que s'aprova per unanimitat,
senyor secretari, aquesta proposta.

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. Aprovar  reajustar  les  anualitats  del  cofinançament  del  PECT,  per  l'any
2022 - Programes Europeus. 2019/X020200/7372

“Aprovar  el  reajustament  d’anualitats  de   la  despesa  autoritzada  i  disposada,  i
d’aplicació pressupostària de la subvenció del cofinançament de les operacions dels
ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, universitats i entitats sense finalitat
lucrativa que varen ser aprovades pel Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (Resolució GAH/815/2018, de 19
d'abril), dintre de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril, per
als  projectes  d'especialització  i  competitivitat  territorial  del  Fons  Europeu  de
Desenvolupament Regional (PECT).

El Ple de la Diputació de Girona, del dia 7 de maig de 2019, va adoptar l’acord  de
modificar el cofinançament de les operacions dels ajuntaments, consells comarcals i
altres ens locals, universitats i entitats sense finalitat lucrativa que varen ser aprovades
pel  Departament  de  Governació,  Administracions  Públiques  i  Habitatge  de  la
Generalitat  de  Catalunya  (Resolució  GAH/815/2018,  de  19  d'abril),  dintre  de  la
convocatòria  regulada  per  l’ordre  GAH/95/2016,  de  26  d'abril,  per  als  projectes
d'especialització  i  competitivitat  territorial  del  Fons  Europeu  de  Desenvolupament
Regional (PECT).

Vist  que  l’esmentat  acord  del  Ple  del  dia  7  de  maig  de  l  2019,  distribuïa  el
cofinançament de la Diputació de Girona (25% de la despesa elegible aprovada per la
Generalitat de Catalunya) entre les anualitats 2018, 2019, 2020 i 2021. 

Vist que el procés de certificació dintre de la plataforma SIFECAT és molt més lent de
l’inicialment previst, principalment pel retard en la programació dels PECT per part de
la Generalitat de Catalunya, l’alentiment de l’Administració a causa de la pandèmia de
Covid-19 i  que l’execució de la despesa també s’ha endarrerit  per la llargada dels
tràmits administratius que la majoria d’entitats han hagut de realitzar.

Que totes les entitats beneficiàries, -a excepció de Dipsalut- han demanat pròrroga a la
Direcció  General  d’Administració  Local  del  Departament  de  la  Presidència  de  la
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Generalitat de Catalunya, d’acord amb el punt 2 de l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril,
i que aquesta ha estat atorgada pel Departament de la Presidència:

Entitat Operació/Projecte Final 
periode 
execució 
(prorrogat)

PECT 001-P-000022. Girona, ecosistema innovador.   

Consell Comarcal de la Selva GO03-001933. Transferència de la metodologia Test Us als centres/
vivers d’empresa de les comarques de Girona

31/12/2023

Universitat de Girona GO03-000603. Programa campus sectorials. Estructuració i 
dinamització ecosistemes innovadors sectorials  demarcació de 
Girona

31/12/2023

Ajuntament de Figueres GO03-001934. Cooperativa 2.0 i incubadora vertical per al foment 
de la compe-titivitat empresarial a l’Alt Empordà

31/12/2023

PECT 001-P-000042. Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa.  

Consell Com. de l'Alt Empordà GO03-002054.  Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarca de 
l'Alt Empordà.

31/12/2023

Consell Comarcal de la 
Cerdanya

GO03-002042.  Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Cerdanya. 31/12/2023

Consell Comarcal  Pla de 
l'Estany

GO03-002050. Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarca del 
Pla de l'Estany.

31/12/2023

Consorci de les Vies Verdes GO03-002059. Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarques 
de Girona.

31/12/2023

Agència de Desenvolupament 
del Ripollès

GO03-002063. Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Comarca del 
Ripollès.

31/12/2023

Universitat de Girona GO03-002052. Natura, cultura i intel·ligència en xarxa. Demarcació 
de Girona

31/12/2023

PECT 001-P-000082. Girona, regió sensible a l'aigua.  

IRTA- Fundació Mas Badia GO03-002082.  Implementació d'estratègies demostratives per a la 
millora de l'eficiència del reg agrícola.

31/12/2023

Universitat de Girona GO03-001930. Control de l'estat ecològic de les masses d'aigua 
superficial a partir d'actuacions innovadores de correcció i adaptació

31/12/2023

Universitat de Girona GO03-001763. Automatització, control i gestió dels canals de reg de 
les comunitats de regants.

30/06/2023

Fundació Mar GO03-001764. Comunicació, informació i sensibilització del projecte 
Regió sensible a l'aigua.

-

Junta Central d'Usuaris d'Aigües
del Baix Ter

GO03-001762.  Consolidació, especialització i projecció territorial de
la JUNTA CENTRAL D'USUARIS
D'AIGUA DEL BAIX TER.

30/06/2023

IRTA. Institut de Recerca i 
Tecnologies Agroalimentàries

GO03-001931. Sistema d'informació per difondre i fomentar del reg 
de precisió.

31/12/2023

PECT 001-P-000323. Girona, regió saludable  

Dipsalut GO03-001847. Observatori sobre determinants socials i desigualtats
en salut i benestar.

-

Institut d'Investigació Biomèdica 
de Girona Dr. Josep Trueta

GO03-001848.  Girona, Health LivingLab. 31/12/2023

Fundació Salut Empordà GO03-001846. Creació del Pol de salut de la comarca de l'Alt 
Empordà

31/12/2022

PECT 001-P-000482. Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial  

Ajuntament de Girona GO03-002125. Oficina de gestió i foment de les arts. 15/11/2023

Ajuntament de Girona GO03-002126. Centres de creació i d'exhibició de les arts.

innovadores de correcció i adaptac.

15/11/2023

Que fins a la data s’ha pagat (25% de la despesa elegible certificada) a les entitats
beneficiàries, per la qual cosa, es considera necessari reajustar les anualitats, l’import
concedit  en  les  anualitats  2018,2019,2020  i  2021  pendent  d’abonar,  a  càrrec  de
l’exercici 2022, la informació de la despesa provinent de cada exercici pressupostari,
es detalla a l’annex I, que consta a l’expedient electrònic (Exp. 2019/7372), amb el
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resultat final:

Expedient Entitat NIF Projecte/Aplicació TOTAL 
AUTORIT-ZAT I
DISPOSAT

TOTAL PAGAT TOTAL 
PENDENT DE
PAGAMENT

 PECT 001-P-000022. Girona, ecosistema innovador.  
 
 

   

SP/140. 
2016/2072

Consell 
Comarcal 
de la 
Selva

P6700002F GO03-001933. Transferència 
de la metodologia Test Us als 
centres/vivers d’empresa de 
les comarques de Girona

   

520 4390 46500 Ajuts a consells comarcals 
programa PECT Innovació

67.246,88 46.240,59 21.006,29

SP/145. 
2016/2073

Universitat
de Girona

Q6750002E GO03-000603. Programa 
campus sectorials. 
Estructuració i dinamització 
ecosistemes innovadors 
sectorials  demarcació de 
Girona

   

520 4390 48100 Ajuts a entitats no lucratives 
programa PECT Innovació

293.541,52 149.650,42 143.891,10

SP/151. 
2016/831

Ajuntamen
t de 
Figueres

P1707200J GO03-001934. Cooperativa 
2.0 i incubadora vertical per al
foment de la competitivitat 
empresarial a l’Alt Empordà

   

520 4390 46200 Ajuts a ajuntaments programa
PECT Innovació

85.836,06 18.400,49 67.435,57

520 4390 76200 Ajuts a ajuntaments per 
inversió programa PECT 
Innovació

40.101,93 26.734,63 13.367,30

PECT 001-P-000042. Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i 
intel·ligència en xarxa.

   

SP/150. 
2016/2088

Consell 
Com. de 
l'Alt 
Empordà

P6700008C GO03-002054.  Natura, 
cultura i intel·ligència en 
xarxa. Comarca de l'Alt 
Empordà.

   

520 4320 46500 Ajuts a consells comarcals 
programa PECT Turisme 

40.837,38 30.593,81 10.243,57

520 4320 76500 Ajuts a consells comarcals 
per inversió programa PECT 
Turisme

27.950,00 0,00 27.950,00

SP/131. 
2016/2079

Consell 
Comarcal 
de la 
Cerdanya

P1700016G GO03-002042.  Natura, 
cultura i intel·ligència en 
xarxa. Cerdanya.

   

520 4320 46500 Ajuts a consells comarcals 
programa PECT Turisme 

30.864,24 16.581,13 14.283,11

520 4320 76500 Ajuts a consells comarcals 
per inversió programa PECT 
Turisme

21.500,00 7.283,08 14.216,92

SP/137. 
2016/2082

Consell 
Comarcal  
Pla de 
l'Estany

P6700010I GO03-002050. Natura, cultura
i intel·ligència en xarxa. 
Comarca del Pla de l'Estany.

   

520 4320 46500 Ajuts a consells comarcals 
programa PECT Turisme 

31.304,20 24.108,76 7.195,44

520 4320 76500 Ajuts a consells comarcals 
per inversió programa PECT 
Turisme

21.500,00 1.480,37 20.019,63

SP/147. 
2016/2086

Consorci 
de les 
Vies 
Verdes

P1700047B GO03-002059. Natura, cultura
i intel·ligència en xarxa. 
Comarques de Girona.

   

520 4320 46700 Ajuts a consorcis programa 
PECT Turisme 

31.304,20 31.304,20 0,00
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520 4320 76700 Ajuts a consorcis per inversió 
programa PECT Turisme

21.500,00 13.386,39 8.113,61

SP/164. 
2016/2093

Agència 
de 
Desenvolu
pament 
del 
Ripollès

P1700070D GO03-002063. Natura, cultura
i intel·ligència en xarxa. 
Comarca del Ripollès.

   

520 4320 48100 Ajuts a entitats no lucratives 
programa PECT Turisme

31.304,20 19.267,39 12.036,81

520 4320 78100 Ajuts a entitats no lucratives 
per inversió programa PECT 
Turisme

21.500,00 7.082,45 14.417,55

SP/141. 
2016/2083

Universitat
de Girona

Q6750002E GO03-002052. Natura, cultura
i intel·ligència en xarxa. 
Demarcació de Girona.

   

520 4320 48100 Ajuts a entitats no lucratives 
programa PECT Turisme

50.056,66 29.083,02 20.973,64

PECT 001-P-000082. 
Girona, regió sensible a 
l'aigua.

     

SP/132. 
2016/2096

IRTA. 
Institut de 
Recerca i 
Tecnologie
s 
Agroalime
ntàries

Q5855049B GO03-002082.  
Implementació d'estratègies 
demostratives per a la millora 
de l'eficiència del reg agrícola.

   

520 4190 48100 Ajuts a entitats no lucratives 
programa PECT Aigua

122.257,72 67.179,50 55.078,22

520 4190 78100 Ajuts a entitats no lucratives 
per inversió programa PECT 
Aigua

62.500,00 47.194,47 15.305,53

SP/142. 
2016/2098

Universitat
de Girona

Q6750002E GO03-001930. Control de 
l'estat ecològic de les masses 
d'aigua superficial a partir 
d'actuacions innovadores de 
correcció i adaptació

   

520 4190 48100 Ajuts a entitats no lucratives 
programa PECT Aigua

82.947,23 55.202,73 27.744,50

SP/144. 
2016/2099

Universitat
de Girona

Q6750002E GO03-001763. 
Automatització, control i 
gestió dels canals de reg de 
les comunitats de regants.

   

520 4190 48100 Ajuts a entitats no lucratives 
programa PECT Aigua

70.525,35 50.909,97 19.615,38

520 4190 78100 Ajuts a entitats no lucratives 
per inversió programa PECT 
Aigua

33.250,00 3.700,00 29.550,00

SP/153. 
2016/2105

Fundació 
Mar

G17842774 GO03-001764. Comunicació, 
informació i sensibilització del 
projecte Regió sensible a 
l'aigua.

87.192,50 1.042,51 86.149,99 

520 4190 48000 Ajuts a entitats no lucratives 
programa PECT Aigua

87.192,50 ----- -----

SP/160. 
2016/2107

Junta 
Central 
d'Usuaris 
d'Aigües 
del Baix 
Ter

V55239776 GO03-001762.  Consolidació, 
especialització i projecció 
territorial de la Junta Central 
D'AIGUA DEL BAIX TER.

   

520 4190 48100 Ajuts a entitats no lucratives 
programa PECT Aigua

111.751,24 74.955,82 36.795,42

SP/161. 
2016/1325

IRTA. 
Institut de 
Recerca i 
Tecnologie
s 

Q5855049B GO03-001931. Sistema 
d'informació per difondre i 
fomentar del reg de precisió.
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Agroalime
ntàries

520 4190 48100 Ajuts a entitats no lucratives 
programa PECT Aigua

50.184,52 26.706,61 23.477,91

PECT 001-P-000323. 
Girona, regió saludable.

     

SP/159. 
2016/1781

Dipsalut Q1700565C GO03-001847. Observatori 
sobre determinants socials i 
desigualtats en salut i 
benestar.

   

520 3110 41000 Ajuts a organismes autònoms 
programa PECT Salut

215.750,00 71.236,29 144.513,71

SP/152. 
2016/2110

Institut 
d'Investiga
ció 
Biomèdica
de Girona 
Dr. Josep 
Trueta

G17432592 GO03-001848.  Girona, 
Health LivingLab.

   

520 3110 48100 Ajuts a entitats no lucratives 
programa PECT Salut

355.094,40 142.763,88 212.330,52

SP/155. 
2016/2112

Fundació 
Salut 
Empordà

G17029810 GO03-001846. Creació del 
Pol de salut de l'Alt Empordà: 
Construint i innovant la 
integració social

   

520 3110 48100 Ajuts a entitats no lucratives 
programa PECT Salut

60.375,00 47.482,28 12.892,72

520 3110 78100 Ajuts a entitats no lucratives 
per inversió programa PECT 
Salut

25.000,00 25.000,00 0,00

 001-P-000482. Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn 
territorial

   

SP/157. 
2016/1345

Ajuntamen
t de 
Girona

P1708500B GO03-002126. Centres de 
creació i d'exhibició de les 
arts.

   

520 3340 46200 Ajuts a ajuntaments programa
PECT Cultura

94.811,60 51.470,01 43.341,59

520 3340 76200 Ajuts a ajuntaments per 
inversió programa PECT 
Cultura

11.250,00 0,00 11.250,00

SP/157. 
2016/1345

Ajuntamen
t de 
Girona

P1708500B GO03-002125. Oficina de 
gestió i foment de les arts

   

520 3340 46200 Ajuts a ajuntaments programa
PECT Cultura

422.973,33 208.375,59 214.597,74

520 3340 76200 Ajuts a ajuntaments per 
inversió programa PECT 
Cultura

353.875,00 291.363,05 62.511,95

TOTAL 2.976.085,16 1.585.779,44 1.390.305,72

Renúncia Fundació Mar-Decret 13-4-21      87.192,50 1.042,51 86.149,99

SALDO AD-pendents de reajustar a l’anualitat 2022 2.888.892,66 1.584.736,93 1.304.155,73

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

PRIMER. Reajustar les anualitats amb càrrec a l’exercici 2022 segons annex II, que
s’adjunta a l’expedient.

SEGON. Autoritzar i Disposar els imports que resten pendents, de l’acord de Ple del
dia 7 de maig de 2019, a càrrec de d’exercici pressupostari 2022, segons annex II, que
s’adjunta a l’expedient i es detalla a la següent taula:
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Expedient Entitat NIF Projecte/Aplicació AUTORITZAR I 
DISPOSAR 
PRESSUPOST 2022

 PECT 001-P-000022. Girona, ecosistema innovador.   

SP/140. 
2016/2072

Consell Comarcal
de la Selva

P6700002F GO03-001933. Transferència de la metodologia
Test Us als centres/vivers d’empresa de les 
comarques de Girona

 

520 4390 46500 Ajuts a consells comarcals programa PECT 
Innovació

18.566,98

SP/145. 
2016/2073

Universitat de 
Girona

Q6750002E GO03-000603. Programa campus sectorials. 
Estructuració i dinamització ecosistemes 
innovadors sectorials  demarcació de Girona

 

520 4390 48100 Ajuts a entitats no lucratives programa PECT 
Innovació

70.505,73

SP/151. 
2016/831

Ajuntament de 
Figueres

P1707200J GO03-001934. Cooperativa 2.0 i incubadora 
vertical per al foment de la competitivitat 
empresarial a l’Alt Empordà

 

520 4390 46200 Ajuts a ajuntaments programa PECT Innovació 45.976,55

520 4390 76200 Ajuts a ajuntaments per inversió programa 
PECT Innovació

13.367,30

PECT 001-P-000042. Costa Brava Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa.  

SP/150. 
2016/2088

Consell Com. de 
l'Alt Empordà

P6700008C GO03-002054.  Natura, cultura i intel·ligència 
en xarxa. Comarca de l'Alt Empordà.

 

520 4320 46500 Ajuts a consells comarcals programa PECT 
Turisme 

34,22

520 4320 76500 Ajuts a consells comarcals per inversió 
programa PECT Turisme

20.962,49

SP/131. 
2016/2079

Consell Comarcal
de la Cerdanya

P1700016G GO03-002042.  Natura, cultura i intel·ligència 
en xarxa. Cerdanya.

 

520 4320 46500 Ajuts a consells comarcals programa PECT 
Turisme 

6.567,05

520 4320 76500 Ajuts a consells comarcals per inversió 
programa PECT Turisme

8.841,91

SP/137. 
2016/2082

Consell Comarcal
Pla de l'Estany

P6700010I GO03-002050. Natura, cultura i intel·ligència en
xarxa. Comarca del Pla de l'Estany.

 

520 4320 46500 Ajuts a consells comarcals programa PECT 
Turisme 

0,00

520 4320 76500 Ajuts a consells comarcals per inversió 
programa PECT Turisme

14.644,62

SP/147. 
2016/2086

Consorci de les 
Vies Verdes

P1700047B GO03-002059. Natura, cultura i intel·ligència en
xarxa. Comarques de Girona.

 

520 4320 46700 Ajuts a consorcis programa PECT Turisme 0,00

520 4320 76700 Ajuts a consorcis per inversió programa PECT 
Turisme

3.583,33

SP/164. 
2016/2093

Agència de 
Desenvolupamen
t del Ripollès

P1700070D GO03-002063. Natura, cultura i intel·ligència en
xarxa. Comarca del Ripollès.

 

520 4320 48100 Ajuts a entitats no lucratives programa PECT 
Turisme

4.210,75
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520 4320 78100 Ajuts a entitats no lucratives per inversió 
programa PECT Turisme

9.042,54

SP/141. 
2016/2083

Universitat de 
Girona

Q6750002E GO03-002052. Natura, cultura i intel·ligència en
xarxa. Demarcació de Girona.

 

520 4320 48100 Ajuts a entitats no lucratives programa PECT 
Turisme

11.861,51

PECT 001-P-000082. Girona, regió sensible a l'aigua.  

SP/132. 
2016/2096

IRTA. Institut de 
Recerca i 
Tecnologies 
Agroalimentàries

Q5855049B GO03-002082.  Implementació d'estratègies 
demostratives per a la millora de l'eficiència del 
reg agrícola.

 

520 4190 48100 Ajuts a entitats no lucratives programa PECT 
Aigua

24.513,80

520 4190 78100 Ajuts a entitats no lucratives per inversió 
programa PECT Aigua

15.305,53

SP/142. 
2016/2098

Universitat de 
Girona

Q6750002E GO03-001930. Control de l'estat ecològic de les
masses d'aigua superficial a partir d'actuacions 
innovadores de correcció i adaptació

 

520 4190 48100 Ajuts a entitats no lucratives programa PECT 
Aigua

7.007,69

SP/144. 
2016/2099

Universitat de 
Girona

Q6750002E GO03-001763. Automatització, control i gestió 
dels canals de reg de les comunitats de 
regants.

 

520 4190 48100 Ajuts a entitats no lucratives programa PECT 
Aigua

1.984,03

520 4190 78100 Ajuts a entitats no lucratives per inversió 
programa PECT Aigua

21.237,49

SP/153. 
2016/2105

Fundació Mar G17842774 GO03-001764. Comunicació, informació i 
sensibilització del projecte Regió sensible a 
l'aigua.

---- 

520 4190 48000 Ajuts a entitats no lucratives programa PECT 
Aigua

-----

SP/160. 
2016/2107

Junta Central 
d'Usuaris 
d'Aigües del Baix 
Ter

V55239776 GO03-001762.  Consolidació, especialització i 
projecció territorial de la Junta Central 
D'AIGUA DEL BAIX TER.

 

520 4190 48100 Ajuts a entitats no lucratives programa PECT 
Aigua

18.625,21

SP/161. 
2016/1325

IRTA. Institut de 
Recerca i 
Tecnologies 
Agroalimentàries

Q5855049B GO03-001931. Sistema d'informació per 
difondre i fomentar del reg de precisió.

 

520 4190 48100 Ajuts a entitats no lucratives programa PECT 
Aigua

10.931,78

PECT 001-P-000323. Girona, regió saludable.  

SP/159. 
2016/1781

Dipsalut Q1700565C GO03-001847. Observatori sobre determinants 
socials i desigualtats en salut i benestar.

 

520 3110 41000 Ajuts a organismes autònoms programa PECT 
Salut

90.576,20

SP/152. 
2016/2110

Institut 
d'Investigació 
Biomèdica de 
Girona Dr. Josep 
Trueta

G17432592 GO03-001848.  Girona, Health LivingLab.  
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520 3110 48100 Ajuts a entitats no lucratives programa PECT 
Salut

123.556,92

SP/155. 
2016/2112

Fundació Salut 
Empordà

G17029810 GO03-001846. Creació del Pol de salut de l'Alt 
Empordà: Construint i innovant la integració 
social

 

520 3110 48100 Ajuts a entitats no lucratives programa PECT 
Salut

0,00

520 3110 78100 Ajuts a entitats no lucratives per inversió 
programa PECT Salut

0,00

 001-P-000482. Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial  

SP/157. 
2016/1345

Ajuntament de 
Girona

P1708500B GO03-002126. Centres de creació i d'exhibició 
de les arts.

 

520 3340 46200 Ajuts a ajuntaments programa PECT Cultura 19.638,68

520 3340 76200 Ajuts a ajuntaments per inversió programa 
PECT Cultura

8.437,50

SP/157. 
2016/1345

Ajuntament de 
Girona

P1708500B GO03-002125. Oficina de gestió i foment de les
arts

 

520 3340 46200 Ajuts a ajuntaments programa PECT Cultura 108.771,44

520 3340 76200 Ajuts a ajuntaments per inversió programa 
PECT Cultura

58.979,17

TOTAL 737.730,42

TERCER. Facultar el president de la Corporació per a la signatura dels documents
necessaris per al desplegament d’aquest acord.

QUART. Notificar el present acord als interessats.”

El senyor President comenta que seguim amb el punt dotzè de l'ordre del dia, que és
un tema de PECT de l'any 2022, com reajustar les anualitats, i té la paraula la senyora
Mindan.
La diputada delegada de Programes Europeus, senyora Montserrat Mindan, intervé i
diu: Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom. Aquest acord que aprovem és allargar
un  any  el  temps  que  tenen  totes  les  entitats  per  justificar  i  cobrar  el  25 %  de
cofinançament  que  aporta  la  Diputació  de  Girona  en  les  operacions  que  estan
aprovades  del  PECT.  De  fet,  totes  les  entitats  han  demanat  pròrroga  menys  el
Dipsalut,  però a ells també se'ls aplicarà perquè la justificació de la despesa,  com
sabeu, va un any després... El pagament de la justificació va un any després i, per
tant, aquest any 2022 amb ells es farien efectius. En la resta, com que depenem per
una part de la DGAL que s'aprovi la quantitat total de justificació del projecte, quan
estigui aprovat per la DGAL, llavors la Diputació pagarà el 25 %.
El senyor President, manifesta: Molt bé, moltes gràcies. Hi estan d'acord? Sí? Per tant,
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. 
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13. Aprovació del conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de la
Selva de Mar per a la cessió a l'Ajuntament d'un tram urbà de la carretera
GIV-6121 - Xarxa Viària. 2022/D030403/3696

“La Diputació de Girona és titular i gestiona la carretera GIV-6121, a la Selva de Mar, la
qual en el seu recorregut final té un tram dins la trama urbana del nucli del municipi de
la Selva de Mar. L'Ajuntament de la Selva de Mar ha manifestat  el  seu interès en
disposar d’aquest tram final urbà d’aquesta carretera, amb una longitud de 83 metres,
per tractar-lo com a carrer del municipi.

Ambdues parts coincideixen en constatar que el trànsit d’aquest vial és majoritàriament
urbà. Per aquest motiu aquest tram es pot lliurar a l'Ajuntament de la Selva de Mar per
tal  que l’incorpori  al  seu patrimoni  viari,  conforme amb l’article  48.1 i  la  disposició
addicional primera del text refós de la Llei de carreteres (Decret legislatiu 2/2009, de
25 d’agost) i l’article 172 del Reglament general de carreteres (Decret 293/2003, de 18
de novembre). 

La cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials ha emès, amb data 27 de maig
de 2022, informe favorable i el cap de Patrimoni i Expropiacions i el secretari general
han emès informe jurídic  favorable,  en data 2 de juny de 2022,  sobre la  cessió a
l’Ajuntament de la Selva de Mar d’un tram urbà de la carretera GIV-6121.

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

Primer. Aprovar el text del Conveni, que es transcriu tot seguit, entre la Diputació de
Girona i l'Ajuntament de la Selva de Mar per a la cessió a l'Ajuntament d’un tram urbà
de la carretera GIV-6121:

“I. ENTITATS QUE INTERVENEN
Diputació de Girona, representada pel seu president, Miquel Noguer i Planas, assistit
pel secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per
acord del Ple de .....
Ajuntament de la Selva de Mar,  representat pel seu alcalde president,  Joan Roig i
Crespo, assistit  pel secretari,  David Mateos i Casamitjana, en virtut de les facultats
conferides per acord del Ple d’11 de maig de 2022.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
La Diputació de Girona és titular i gestiona la carretera GIV-6121, a la Selva de Mar, la
qual en el seu recorregut final té un tram dins la trama urbana del nucli del municipi de
la Selva de Mar. L'Ajuntament de la Selva de Mar ha manifestat  el  seu interès en
disposar d’aquest tram final urbà d’aquesta carretera, amb una longitud de 83 metres,
per tractar-lo com a carrer del municipi.
Ambdues parts coincideixen en constatar que el trànsit d’aquest vial és majoritàriament
urbà. Per aquest motiu aquest tram es pot lliurar a l'Ajuntament de la Selva de Mar per
tal  que l’incorpori  al  seu patrimoni  viari,  conforme amb l’article  48.1 i  la  disposició
addicional primera del text refós de la Llei de carreteres (Decret legislatiu 2/2009, de
25 d’agost) i l’article 172 del Reglament general de carreteres (Decret 293/2003, de 18
de novembre). 
En virtut de tot això, formalitzen aquest conveni amb subjecció als següents
PACTES
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1.La Diputació de Girona cedeix la titularitat del tram de la carretera GIV-6121, de la
Selva de Mar, des del PK 1+459 (amb coordenades UTM 515695; 4685890) fins al
final  d’aquesta,  en  el  PK  1+54  (amb  coordenades  UTM  515695;  4685875).  La
carretera té una calçada d'amplada nominal  de 7 metres amb un acabat  amb reg
asfàltic executat el 2021.
Disposa de senyalització vertical i horitzontal que com el paviment de la calçada i dels
vorals està en bon estat.
L'Ajuntament de la Selva de Mar declara conèixer i acceptar les característiques i estat
de conservació d’aquest tram i adquireix, de ple dret i a tots els efectes, el tram indicat
en el paràgraf anterior per incorporar-lo al seu patrimoni viari urbà.
S’annexa plànol on es grafia el tram objecte de traspàs. A partir d’aquest traspàs la
carretera GIV-6121, a la Selva de Mar, finalitzarà en PK 1+459, just en el rètol S-500,
on l'eix té per coordenades X = 515695 i Y = 4685875.
2. Aquesta  cessió  serà  vàlida  i  eficaç  en  la  darrera  data  de  signatura  d'aquest
document. A partir d’aquest moment l'Ajuntament de la Selva de Mar es farà càrrec del
seu manteniment i explotació íntegre.
3. Les parts resoldran de comú acord les diferències que puguin sorgir en relació amb
aquest conveni. En cas que es puguin plantejar qüestions litigioses es resoldran per la
jurisdicció contenciosa administrativa.
I, en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni en el lloc
i la data que s'assenyalen.”

Segon. Cedir la titularitat a favor de l’Ajuntament de la Selva de Mar d’un tram urbà de
la  carretera  GIV-6121,  a  la  Selva  de  Mar,  lliure  de  càrregues,  per  a  la  seva
incorporació a la xarxa municipal.

Tercer. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del Conveni i
per  a  tots  els  actes  complementaris  que  siguin  necessaris  per  al  seu
desenvolupament. 

Quart.  Traslladar  aquest  acord a l'Ajuntament de la Selva de Mar i  a Intervenció i
Patrimoni i  Expropiacions de la Diputació de Girona pel seu coneixement  i  efectes
procedents.

Cinquè.  Publicar  íntegrament  el  Conveni,  un  cop  signat,  al  Diari  Oficial  de  la
Generalitat de Catalunya.”

El senyor President comenta que passaríem ara als punts 13, 14 i 15, que tots són de
xarxa viària. I el primer punt seria l'aprovació d'un conveni entre la Diputació de Girona
i  l'Ajuntament  de  Selva  de  Mar  per  la  cessió  de  l'Ajuntament  d'un  tram  urbà  de
carretera de la GIV-6121. Senyor Xargay, de la paraula.
El diputat delegat de Xarxa Viària, senyor Jordi Xargay, intervé i diu:  Molt  bon dia.
Moltes gràcies, president. Aquest conveni és, com diu, l'aprovació entre l'Ajuntament
de la Selva de Mar per aquest tram de carretera que arriba fins a aquest municipi i, per
tant,  el  que es  fa  aquí  és  cedir-los  aquests  últims  83 metres,  que  formen part  ja
pràcticament del nucli urbà. D'acord?
El senyor President, diu: Gràcies. Hi estan d'acord? Sí? Per tant, quedaria aprovat el
punt tretzè.
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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. 

14. Aprovació inicial projecte de condicionament d'un tram de la ctra. GIV-
6424, de Flaçà a Sant Llorenç de les Arenes, entre el PK 0+100 i 1+190,
amb via verda - Xarxa Viària. 2022/K010401 /6081

“La carretera GIV-6424, de Flaçà a Sant Llorenç de les Arenes, pertany a la xarxa
viària local. Uneix els nuclis de Flaçà i Sant Llorenç de les Arenes. Té una longitud
total de 2,670 quilòmetres i una amplada mitja 4,7 metres.

La Diputació de Girona ha constatat que el tram inicial de la carretera, entre la rotonda
i la intersecció amb el camí de Sant Jordi Desvalls a Flaçà, té una intensitat mitjana de
vehicles entre 500 i 1.000 vehicles/dia en els darrers 5 anys.

També es constata que la secció de la carretera entre el PK 0+080 i el trencant de
Sant Jordi Desvalls presenta una amplada mitjana de la plataforma de 5,1 metres, que
resulta insuficient per la intensitat mitjana de vehicles esmentada.

El Servei de Xarxa Viària ha redactat el projecte constructiu d’obres de condicionament
d’un tram de la carretera GIV-6424, de Flaçà a Sant Llorenç de les Arenes, entre el PK
0+100 i  1+190 (terme municipal  de Flaçà),  amb via verda,  amb un pressupost  de
397.804,50 euros.

L’objectiu d’aquest  projecte és adequar les condicions geomètriques del tram de la
carretera GIV-6424 entre el PK 0+100 i el trencant del camí de Sant Jordi Desvalls, a
les condicions requerides per una via amb una IMD entre 500 i 1000 vehicles. 

El  projecte  també  dona  compliment  al  conveni  entre  la  Diputació  de  Girona  i
l’Ajuntament de Flaçà per a la millora d’un tram de la carretera GIV-6424, de Flaçà a
Sant Llorenç de les Arenes, amb una via verda lateral, aprovat per la Junta de Govern
de la Diputació de Girona, de 3 de maig de 2022, i pel Ple de l’Ajuntament de Flaçà, de
22 de març de 2022.

El cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, en data 3 de juny de 2022, ha
informat favorablement sobre el projecte esmentat.

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

Primer.  Aprovar  inicialment  el  projecte  constructiu d’obres  de  condicionament  d’un
tram de la carretera GIV-6424, de Flaçà a Sant Llorenç de les Arenes, entre el PK
0+100 i  1+190 (terme municipal  de Flaçà),  amb via verda,  amb un pressupost  de
397.804,50 euros.
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Segon. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública durant un termini de 30 dies
hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de la corporació, als efectes de poder formular, si escau, reclamacions i/o
al·legacions.  En  el  cas  de  no  haver-hi  cap  reclamació  i/o  al·legació  en  el  tràmit
d’informació pública l’aprovació inicial d’aquest projecte esdevindrà definitiva.

Tercer. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Flaçà per al seu informe.

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

Cinquè. Notificar aquest acord a Edistribución Redes Digitales, SAU i Telefónica de
España, SA per al seu coneixement.

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

El senyor President comenta que passem al punt catorzè, que és l'aprovació inicial del
projecte  de  condicionament  d'un  tram  de  la  carretera  GIV-6424  de  Flaçà  a  Sant
Llorenç de les Arenes, entre els punts quilomètrics 0+100 i 1+190 amb la via verda. I
també el punt quinzè, que els explicarà, després farem la votació per separat, de la
proposta definitiva del projecte d'extensió d'infraestructura de xarxa de fibra òptica, des
de la C-63 fins a Brunyola, també de xarxa viària.
El diputat de Xarxa Viària, senyor Xargay, intervé i manifesta que el punt catorzè és
l'aprovació inicial d'aquest projecte del tram que va des de la rotonda de la sortida de
Flaçà  fins  al  trencant  de  Sant  Jordi  Desvalls,  el  passadís  i  que,  per  tant,  aquí  el
projecte contempla fer una millora d'aquest tram de carretera i també incloent-hi el que
és la via verda, el tram de via verda, una mica més de dos quilòmetres i mig. Val a dir
que és un projecte que el seu cost són 397.804 euros i que inclou el cost de la via
verda. I aquesta via verda s'ha fet amb un conveni amb el propi Ajuntament i que, per
tant, els costos d'aquesta via verda, que pugen aproximadament uns 78.000 euros,
estan inclosos en aquest pressupost total. Per tant, l'Ajuntament faria front a aquesta
part  de  la  via  verda.  D'acord? I  el  punt  número 15,  que també és  una  aprovació
definitiva del projecte d'extensió de fibra òptica que estem estenent ja per diferents
carreteres de la nostra demarcació. En aquest cas, és el que va des de la C-63 fins a
Brunyola, que té un pressupost de 317.860,12 euros, però que també s'aprofita per fer
millores en aquest tram de carretera, com és el formigonat d'algunes voreres per donar
més amplada i més seguretat a la carretera.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Xargay. Sobre el punt catorzè, alguna
qüestió? Sí, senyora Guillaumes. Per tant, amb vint-i-cinc vots a favor i una abstenció,
quedaria aprovat el punt 14è.

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. Aprovació  definitiva  del  projecte  d'extensió  infraestructura  xarxa  fibra
òptica des de la C-63 fins a Brunyola - Xarxa Viària. 2022/K010401 /4131
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“Aquesta  Diputació,  en  la  sessió  plenària  ordinària  del  dia  19  d’abril  de  2022,  va
aprovar inicialment el projecte constructiu d’extensió de la infraestructura de la xarxa
de fibra òptica des de la  C-63 fins a Brunyola,  amb un pressupost  de 317.860,12
euros.

L’objecte del projecte és possibilitar l’extensió de la xarxa de fibra òptica existent des
de la C-63 fins a Brunyola, recobrir amb formigó sobreamples i cunetes vegetals per
protegir la xarxa de telecomunicacions i donar continuïtat a les cunetes revestides en
els trams on no n’hi ha.

La canalització de la fibra òptica està prevista dins els límits d’ocupació de la xarxa de
carreteres local competència de la Diputació de Girona.

Per a l’execució  de les obres del  projecte esmentat  és necessari  expropiar  en els
trams on es requereixi  desmuntar el  talús de roca per donar  continuïtat  a la nova
cuneta revestida. Per la qual cosa, aquest projecte inclou en el seu annex número 11
la descripció i la relació concreta i individualitzada de béns i drets afectats següent:

Terme municipal de Brunyola

Finca Pol. Parc. Sub-parc. Referència cadastral Titular NIF
Expropiació
(m2)

Classe

1 12 26 d 17031A012000260000HH
Old 98, 
SL

B61597332 384,41 Rústica

2 12 25 c 17031A012000250000HU
Antonio 
Guell 
Gelabert

***4053*-* 301,86 Rústica

3 12 24 - 17031A012000240000HZ

Ignacio 
Gibert 
Abos

Enrique 
Gibert 
Abos

***2876*-*

***3558*-*

324,03 Rústica

El projecte d’obres esmentat ha estat sotmès a informació pública durant el termini de
vint dies hàbils a través de l'anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona,
número 81, de data 28 d’abril de 2022. 

Durant el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions, d’acord amb el
certificat que consta incorporat dins de l’expedient de data 7 de juny de 2022.

Com  a  servei  d’interès  general  i  per  afavorir  la  millora  de  les  telecomunicacions,
facilitar  el  més aviat  possible l’arribada de la  fibra òptica als  municipis  petits de la
demarcació,  és  necessari  i  convenient,  tant  des  d’un  punt  de  vista  social  com
econòmic.  Per tant,  es considera que existeixen raons d’interès públic que d’acord
amb l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les
administracions  públiques,  aconsellen  l’aplicació  al  procediment  d’aprovació  del
projecte  la  tramitació  d’urgència,  per  la  qual  es  reduiran  a  la  meitat  els  terminis
establerts per al procediment ordinari.
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De conformitat amb l’article  19.2 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de carreteres, l’aprovació dels projectes de carreteres
implica  la  declaració  d’utilitat  pública  o  interès  social,  la  necessitat  d’ocupació  i  la
declaració  d’urgent  ocupació  dels  béns  i  adquisició  dels  drets  corresponents,  als
efectes  d’expropiació  forçosa,  l’ocupació  temporal  i  la  imposició  o  modificació  de
servituds. Així mateix, implica l’aplicació de les limitacions a la propietat establertes en
el capítol I del títol IV.

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

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

Primer. Aprovar definitivament el projecte constructiu d’extensió de la infraestructura
de la xarxa de fibra òptica des de la C-63 fins a Brunyola,  amb un pressupost  de
317.860,12 euros.

Segon.  Publicar l'acord d'aprovació definitiva del projecte constructiu d’extensió de la
infraestructura de la xarxa de fibra òptica des de la C-63 fins a Brunyola  al  Butlletí
Oficial  de  la  Província,  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya i  al  tauler
d'anuncis de la corporació, de conformitat amb l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

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

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

Terme municipal de Brunyola

Finca Pol. Parc. Sub-parc. Referència cadastral Titular NIF
Expropiació
(m2)

Classe

1 12 26 d 17031A012000260000HH
Old 98, 
SL

B61597332 384,41 Rústica

2 12 25 c 17031A012000250000HU
Antonio 
Guell 
Gelabert

***4053*-* 301,86 Rústica

3 12 24 - 17031A012000240000HZ Ignacio 
Gibert 
Abos

***2876*-* 324,03 Rústica
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Enrique 
Gibert 
Abos

***3558*-*

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

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

Setè. Notificar aquest acord, per al seu coneixement i a tots els efectes a l’Ajuntament
de Brunyola.

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

Novè. Encomanar al Servei de Patrimoni i Expropiacions que tramiti el procediment
d’expropiació forçosa, inclosos els apartats cinquè, sisè, setè i vuitè d’aquest acord.

Desè. Facultar al president perquè resolgui mitjançant decret els actes de tràmit i/o els
recursos administratius que s'escaiguin tant respecte el  projecte aprovat com en el
procediment  i  expedient  d'expropiació,  així  com, els  convenis  i  a  l'empara del  que
preveu l'apartat 4 de l'article 33 de la Llei  de bases de règim local,  delegar-l’hi les
atribucions previstes a l'apartat g) i m) de la norma esmentada, pel que fa a resoldre
les  rectificacions  o  modificacions  de  les  relacions  de  propietaris,  parcel·les  o
superfícies  afectades,  motivades  per  les  incidències  que  puguin  sorgir  durant  el
replanteig  o  l'execució  de  les  obres  del  projecte  constructiu  d’extensió  de  la
infraestructura de la xarxa de fibra òptica des de la C-63 fins a Brunyola.”

El senyor President, diu: El punt 15, alguna qüestió? Sí.
La  diputada  senyora  Marta  Guillaumes,  respon:  Gràcies,  president.  No  volíem
intervenir, però arrel d'un comentari que ha fet, és a dir, això inclou també l'arranjament
de la carretera, l'ampliació de la carretera.
El diputat senyor Jordi Xargay, intervé i aclareix que l'ampliació de la part de la cuneta,
el que es fa és formigonar-ho. O sigui, quan es passa la fibra òptica, es passa pel voral
i es formigona. Per tant, no és ampliació, sinó que és una millora, perquè dóna un
sobreample que dóna més seguretat a la carretera. No fem cap projecte d'ampliació,
en aquest cas.
La  diputada  senyora  Guillaumes,  diu:  En  tot  cas,  ens  abstenim  en  aquest  punt.
Gràcies.
El senyor President manifesta: Molt bé. Igual que l'altre, amb 25 vots a favor i una
abstenció, 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. 

JUNTA DE PORTAVEUS

El senyor President manifesta que passaríem als punts de la Junta de Portaveus.
El punt setzè de l’ordre del dia és una moció presentada pel grup de la CUP per a
l'estudi de la desigualtat de la distribució de la renda de comarques gironines. Té la
paraula  el  senyor  secretari  per  llegir  les  propostes d'acord i  després li  passo a la
paraula a la senyora Guillaumes per la seva defensa, d'acord?

16. Moció que presenta el grup de la CUP per a l'estudi de la desigualtat de la
distribució de la renda a comarques gironines. 2022/A040100/7373

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

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les  comarques  gironines  (i  per  extensió,  els  Països  Catalans)  afronten  reptes
transcendentals  a  nivell  econòmic,  social  i  ambiental  que  condicionen  tant  el  seu
present  com  el  seu  futur.  El  context  de  crisi  sistèmica  actual,  on  destaquen
especialment la crisi climàtica, l’energètica i l’ecològica, ens interpel·len a replantejar
els  reptes  prioritaris  per  frenar  les  tendències  insostenibles  actuals  i  orientar  les
polítiques públiques cap a un desenvolupament sostenible real en el que es reconegui
que la resiliència per afrontar aquesta crisi sistèmica és impossible sense reconèixer
que la sostenibilitat ambiental condiciona la social i l’econòmica.

Un dels reptes importants que tenim com a territori és el de l’eliminació de desigualtats
econòmiques  tal  i  com  s’ha  evidenciat  en  diversos  estudis  i  informes.  Segons
l’”Enquesta de Condicions de Vida” publicada per l’Institut d’Estadística de Catalunya
el 15 de juliol de 2021, la taxa AROPE de risc de pobresa o exclusió social va passar
en només un any del 23,6% al 26,3%. Concretament, la taxa de risc de pobresa va
passar del 19,5% al 21,7% i ha assolit el seu màxim en els darrers 10 anys i la privació
material  severa  ha  passat  del  5,7% al  6,2%1.  Entre  els  grups  amb major  risc  de
pobresa o exclusió social hi ha: la infància; les persones migrades (2 de cada 3 de les
quals viu en situació de pobresa)  i la gent gran, on 1 de cada 5 persones està en
situació de pobresa. L’any 2020 la taxa de pobresa en les dones era 3,4 punts més
elevada que en el cas dels homes2.

1 Institut d’Estadística de Catalunya (2021). Enquesta de condicions de vida. En línia 
a: <https://www.idescat.cat/pub/?id=ecv>. [Consulta: juny 2022].

2 Institut d’Estadística de Catalunya (2021). Taxa de risc de pobresa després de les 
transferències socials. 2016-2020. En línia a:<https://www.idescat.cat/pub/?
id=aec&n=416>. [Consulta: juny 2022]
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Segons apunta la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya3,  durant el
primer any de pandèmia 800.000 persones van requerir ajuda de les entitats del tercer
sector a causa de l’emergència social provocada per la Covid-19 per cobrir necessitats
bàsiques  com  ara  l’alimentació  (les  peticions  d’ajuda  es  van  triplicar  respecte  la
situació pre-pandèmica) o l’habitatge (on les peticions es van duplicar).

La bretxa salarial (un 12,1 % l’any 2019)4, la reduïda participació de les dones en les
estructures de presa de decisions,  la  manca de coresponsabilitat  en les cures i  la
conciliació entre la vida laboral i familiar continuen condicionant el present i el futur de
més de la meitat de la població catalana. L’any 2021 un 34,7% de la població femenina
estava  considerada  laboralment  inactiva  per  tenir  cura  de  terceres  persones,
percentatge  que  es  reduïa  al  7  % en  el  cas  dels  homes5.  Totes  aquestes  dades
evidencien que cal portar a terme polítiques públiques orientades a una transició cap a
una societat més justa, igualitària, cohesionada i inclusiva.

La Diputació de Girona l’any 2020 va editar un primer estudi (analitzant les dades del
2019) amb les principals magnituds econòmiques del nostre territori i la seva evolució:
l’”Informe territorial de la demarcació de Girona”. Un monogràfic que esdevé una eina
per  a  disposar  d’informació  de  primera  mà  sobre  la  situació  econòmica  al  nostre
territori. Es tracta d’una eina adreçada a tots els agents econòmics, socials i polítics.
Per a prendre decisions òptimes és evident que cal conèixer amb exactitud la realitat,
amb informació  detallada i  real.  Es  tracta  d’una eina,  però,  que no conté un dels
indicadors que s’utilitzen per a mostrar les desigualtats en els ingressos: el coeficient
de Gini.  Una mesura de la desigualtat que s’utilitza com a eina per al  càlcul de la
desigualtat en els ingressos però que pot utilitzar-se per a altres formes de distribució
desigual. Sovint s’expressa com a percentatge i aleshores s’expressa com a índex de
Gini.

D’acord amb el Pla de mandat de la Diputació de Girona 2020-2023 aquesta institució
té  un  compromís  amb  els  ODS  de  l’Agenda  2030  i  està  implementant  un  “Pla
estratègic d’implementació dels ODS a la Diputació de Girona”. Segons aquest pla els
objectius en què més contribueix la corporació són el de les aliances (ODS 17),  la
participació i la transparència (ODS 16), les ciutats i comunitats sostenibles (ODS 11),
la reducció de les desigualtats (ODS 10) i la salut i el benestar (ODS 3).

3 Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya (2021). 800.000 persones 
han requerit ajuda de les entitats del tercer sector per l’emergència social de la 
Covid-19 durant el 2020. En línia a: <https://www.tercersector.cat/sites/default/files/
2021-03/ndp_800.000_persones_han_requerit_ajuda_de_les_entitats_del_tercer_s
ector_per_lemergencia_social_de_la_covid19_durant_el_2020.pdf>. [Consulta: 
juny 2022]

4Institut d’Estadística de Catalunya (2021). Bretxa salarial entre homes i dones. En
línia a: <https://www.idescat.cat/indicadors/?id=ue&n=10128>. [Consulta: juliol
2021].

5Institut d’Estadística de Catalunya (2021). Població inactiva per cura de terceres
persones. En línia a: <https://www.idescat.cat/indicadors/?id=ods&n=13495>.
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Les  desigualtats  basades  en  els  ingressos,  el  gènere,  l’edat,  l’orientació  sexual  o
l’origen ètnic són presents a tot el món. Per acabar amb la desigualtat, cal promoure i
potenciar  la  inclusió social,  econòmica i  política de totes les persones i  garantir  la
igualtat d’oportunitats; eliminant lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promoure
polítiques que afavoreixen la reducció de les desigualtats. És un tema cabdal ja que
les desigualtats amenacen la cohesió de les societats actuals.  Les desigualtats no
només  són  profundes  sinó  que  creixen  arreu.  L’equitat  social  ha  de  venir  de  les
mesures redistribuïdores i la capacitat d’enfortir l’autonomia i l’empoderament de les
comunitats i les persones.

El coeficient de Gini esdevé una eina fonamental per a obtenir una bona radioagrafia
de la desigualtat relacionada amb els ingressos.

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 incorpori el càlcul del coeficient de Gini
a l’”Informe territorial de la demarcació de Girona”.

SEGON.- Que el ple de la Diputació de Girona incoropori el coeficient de Gini com a
indicador del grau de compliment de l’ODS 10 a comarques gironines.

TERCER.-  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.”

La portaveu del  grup de la  CUP,  senyora Marta Guillaumes,  pren la  paraula i  diu:
Gràcies, president. Tal com ho apuntem a la part expositiva d'aquesta moció, sobretot
al primer paràgraf, ens sembla molt rellevant compartir-lo públicament. En el primer
paràgraf comentem que les comarques gironines i,  per extensió, també els Països
Catalans, afrontem uns reptes transcendentals a nivell  econòmic, social i  ambiental
que condicionen el nostre present i el nostre futur. Això ha estat àmpliament defensat
pel nostre grup polític en diverses mocions i en diferents moments dels plenaris. I en
aquest context de crisi sistèmica actual, on destaquem especialment la crisi climàtica,
l'energètica  i  l'ecològica,  això  ens  interpel·la  a  replantejar  quins  són  els  reptes
prioritaris per frenar aquestes tendències insostenibles actuals i orientar les polítiques
públiques, que al cap i a la fi és el que fem aquí, a la Diputació també es decideixen,
igual  que  els  ajuntaments,  cap  a  on  orientem  les  polítiques  públiques,  cap  a  un
desenvolupament  sostenible  real,  no  el  que  es  diu  a  nivell  teòric,  en  el  que  es
reconegui que la resiliència per afrontar aquesta crisi sistèmica, que espero que ningú
negui d'aquest plenari, és impossible sense reconèixer que la sostenibilitat ambiental
condiciona la resta, la social i l'econòmica. Aquesta, potser, ho hem expressat i ho hem
volgut ressaltar ara en la nostra defensa, perquè per nosaltres és una idea central
d'aquesta moció. L'últim paràgraf, l'última línia especialment, perquè per nosaltres el
repte  de  replantejar  prioritats  per  frenar  aquestes  tendències  passa  per  aquí,  per
canviar la jerarquia. La jerarquia actual és economia, social i ambiental, i per nosaltres
l'ordre hauria de ser un altre. Cal replantejar les prioritats perquè, tal com exposem, la
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realitat de Catalunya i de les comarques gironines ens mostra això, que un dels reptes
és eliminar les desigualtats econòmiques, i a la part expositiva de la moció, també ho
hauran pogut  llegir  les diputades i  els  diputats,  incorporem dades que són bastant
demolidores.  L'enquesta  de  Condicions  de  Vida  de  l'any  2021  de  l'Idescat,  un
organisme de la  Generalitat  de Catalunya,  ho diu  clarament.  El  risc de pobresa o
exclusió social va passar del 23,6 % el 2020, any de pandèmia, al 26,3 % el 2021,
26,3 % de la població, és a dir, un de cada quatre ciutadans de Catalunya està en risc
de pobresa. Això és la tercera vegada que ho dic en un plenari, un de cada quatre, i la
privació material severa ha passat del 5,7 al 6,2. Una altra dada que també s'inclou en
la moció: l'any 2020, la taxa de pobresa en les dones era de 3,4 punts més elevada
que en el cas dels homes. La bretxa salarial del 2019, no hem trobat dades encara del
2020, és de 12,1, i el 2021, un 34,7 % de la població femenina estava considerada
laboralment inactiva, 34,7, per tenir cura de terceres persones, percentatge que es
redueix al 7 % en el cas dels homes. 34,7 les dones, 7 % en els homes. La Diputació
de Girona publica, des de l'any 2019, un informe territorial de la demarcació de Girona,
aquí tenim l'exemplar del 2020, és aquest totxo, un document molt ben editat i amb
molt bona informació, per cert, i es tracta d'una eina que ja quan va sortir, el primer és
el que es va elaborar el 2019, amb dades de 2019 i va aparèixer el 2020. I com el
mateix  document  expressa,  és una eina adreçada als  agents  econòmics,  socials  i
polítics, és a dir, empresaris, regidors, regidores i tot aquell qui consideri interessant la
seva lectura. Tal com defensem en la part expositiva de la moció, pensem que és molt
important aquest tipus de documents, perquè cal conèixer amb exactitud la realitat. Per
poder aprofundir i orientar les polítiques s'ha de saber què passa, tot el que passa. I és
precisament en aquest punt on connectem aquesta moció. Per nosaltres és una eina
que ha de servir per prendre decisions òptimes pel que fa a les polítiques públiques i
no inclou, per nosaltres, alguns indicadors que sí que són molt  importants a l'hora
d'orientar polítiques públiques, com és el cas d'un indicador que expressi la desigualtat
econòmica, pel que fa als ingressos dels ciutadans, que és aquest famós coeficient de
Gini.  Es diu l'índex de Gini  o coeficient  de Gini  en funció de com s'expressa.  Una
mesura de la desigualtat. Per tant, la moció està centrada en això, en posar de relleu
que  hi  ha  un  informe  territorial  de  les  comarques  gironines  que  té  una  mirada
econòmica, però que no incorpora aquest índex. A nosaltres ens sembla absolutament
imprescindible que incorpori aquest indicador. Per tant, és una moció propositiva. És
una moció de proposta. Proposem que s'incorpori aquest indicador perquè ens sembla
imprescindible que a l'hora d'orientar  les polítiques públiques hi  hagi  indicadors de
desigualtat en els informes econòmics. Per nosaltres és imprescindible això, no només
perquè la Diputació també té un compromís clar amb el compliment de l'objectiu 10
dels  ODS  de  l'Agenda  2030,  que  és  el  que  fa  referència  a  la  reducció  de  les
desigualtats, és específic, aquest ODS, en relació amb això, sinó que, com dèiem, és
important per implementar o orientar polítiques de desenvolupament econòmic. I per
què diem això? Doncs perquè justament és un indicador que si observem comarques
gironines  i  si  els  diputats  i  diputades  han  tingut  a  bé  d'anar  a  la  pàgina  web de
l'Observatori que està fent una feina excel·lent a l'hora de mesurar i de prendre... de
recopilar indicadors de comarques gironines, es veuen coses. Es veuen moltes coses
que per nosaltres seria molt interessant que s'incorporessin a l'informe territorial de la
demarcació de Girona. Què es veu, per exemple? Una de les coses molt interessants
que es veu observant aquesta informació del mateix Observatori de la Diputació de
Girona, és com la majoria de les poblacions costaneres, els pobles que estan situats a
la costa, des de Port de la Selva fins a Blanes, Port la Selva, Cadaqués, Portbou,
resulta que els índexs de Gini, aquest índex de desigualtats en els ingressos, són els
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més elevats de comarques gironines. Per tant, es veuen coses. Coses se'n veuen: a la
costa, poblacions de costa, per exemple, a Port de la Selva, l'índex de Gini està situat
al 36,5. A Llançà és 32,47. Calonge i Sant Antoni, 36,60. Castell Platja d'Aro, 37,43.
Lloret de Mar, 35,20. Blanes, 32,63. És a dir, d'entrada, observem una certa correlació
entre  les  poblacions  de  costa  amb  un  determinat  model  de  desenvolupament
econòmic, un determinat model turístic massiu i el nivell de desigualtat dels ingressos.
Això és una primera cosa que un pot observar o una pot observar quan observa les
mateixes dades que la Diputació de Girona té a la pàgina web. Ens sembla que és una
línia per estudiar  important.  Si  la Diputació,  com sovint  diu el  mateix president,  és
l'Ajuntament d'ajuntaments i que, per tant, ha de donar eines per poder millorar la vida
de  tots  els  ciutadans  i  ciutadanes,  ens  sembla  que  és  important  que  s'incorporin
aquestes dades per poder lluitar contra aquestes desigualtats i donar compliment a
l'objectiu  10  de  reducció  de  les  desigualtats.  I  potser  també  repensar  el  tipus
d'inversions que s'estan fent. Aquesta moció, a part de ser propositiva, també té una
part de reflexió i de crítica. És a dir, quines inversions estem fent, com les estem fent a
nivell de poblacions que estan situades a la costa de comarques gironines, a nivell de
turisme? Potser la promoció d'un determinat tipus de turisme que s'està fent, amb la
precarització  associada  que  comporta,  no  està  ajudant  a  revertir  aquestes
desigualtats, perquè hi són. No se les inventa la CUP, hi són, estan publicades per la
mateixa Diputació de Girona, índex de Gini i a la pàgina web, si aneu a l'Observatori,
les trobareu. A nosaltres ens sembla que és important que s'incorpori tot això i potser
també fes  reflexionar  sobre  l'orientació  de les  polítiques  públiques,  que  és  el  que
venim aquí a discutir, perquè al final venim a discutir sobre això. Potser tampoc està
funcionant la promoció del turisme elitista que es promou des d'alguns àmbits a través
de macroesdeveniments i, per exemple, la vinguda de grans creuers. I això és una
política que des del govern de la Diputació es fa. El maig, per exemple, es va fer una
assemblea  general  de  [...],  una  assemblea  general  per  promoure  la  indústria  de
creuers a la Mediterrània. Per tant, això es fa. O sigui, és una política que es promou.
Això és una. També es valora com a positiu que l'impacte estimat per aquest tipus de
turisme  genera  molts  beneficis  i,  per  tant,  nosaltres,  d'alguna  manera,  a  través
d'aquesta  moció,  d'alguna  manera  pretenem  que  es  reflexioni  sobre  això,  que
s'incorpori aquest indicador, perquè creiem que pot ser molt útil per reorientar. Perquè
aquesta població, aquests ajuntaments de costa, ho diu l'indicador de l'índex de Gini,
però és que ho deuen patir a nivell de poble, perquè les desigualtats hi són i les seves
regidories d'acció social segur que ho està notant, que hi ha un nivell de desigualtat
molt  gran.  Per  tant,  i  acabo,  per  nosaltres,  per  acabar  amb  aquesta  desigualtat
econòmica  que  hi  és  i  és  evident,  ens  sembla  que  cal  potenciar  altres  tipus  de
polítiques  públiques.  El  tema  de  la  desigualtat  econòmica...  N'hi  han  moltes,  de
desigualtats:  l'econòmica,  la  social,  n'hi  ha  per  gènere,  n'hi  ha  per  ètnia,  n'hi  ha
multitud. Ens centrem avui en la desigualtat econòmica per ingressos. Ens sembla un
tema  important  perquè  amenaça  amb  la  cohesió  de  les  societats  actuals  i  les
desigualtats no només són profundes, sinó que estan creixent arreu. I per nosaltres
l'equitat  social  ha  de  venir  justament  per  mesures  redistribuïdores  i  la  capacitat
d'enfortir l'autonomia i l'empoderament de les comunitats i les persones, i això passa
per orientar les polítiques públiques d'una altra manera. I per això, el coeficient de Gini,
per nosaltres esdevé una eina fonamental i creiem que és interessant i que seria molt
bo que s'incorporés a l'informe territorial de la demarcació de Girona. Bàsicament, si
us  hi  fixeu,  al  punt  d'acord,  demanem  això.  Per  què?  Perquè  sigui  útil  per  als
ajuntaments, per a tots els ajuntaments de les comarques i especialment els de costa.
Gràcies.
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El senyor President, pren la paraula i respon: Molt bé, moltíssimes gràcies. Només faig
una puntualització abans de passar la paraula, perquè vostè ha dit que jo deia que la
Diputació era un ajuntament d'ajuntaments i és cert, però jo també sempre dic que el
president de la Diputació no és l'alcalde dels alcaldes. Per tant, com vostè diu, el tema
de les inversions que s'haurien de mirar,  evidentment,  cada alcalde té l'autonomia
municipal en els ajuntaments, en la qual la Diputació, si una inversió és bona o no és
bona per un ajuntament,  jo no la qüestiono quan un alcalde ve a fer una petició a
l'Ajuntament. Per tant, en tot cas, sí que crec que la Diputació és l'Ajuntament dels
ajuntaments, però també sempre he defensat que el president de la Diputació en cap
cas és l'alcalde dels alcaldes, sinó que tenen l'autonomia per decidir què és el que han
de fer i què és el millor i quines inversions, per a ells, és vital o no vital que es facin en
el seu àmbit municipal. Aclarit això, senyor Motas, té la paraula.
El portaveu del grup Tots per l’Empordà, senyor Carles Motas, pren la paraula i diu:
Moltes gràcies, president. Volia fer la intervenció curta, però escoltant la companya de
la  CUP,  la  faré  una  mica  més  llarga,  i  continuaré  sent  breu,  perquè  les  meves
intervencions solen ser breus. Nosaltres anunciem el vot favorable per al que demana
la moció en la seva part  dispositiva. Discrepem totalment del discurs que ha fet la
senyora Guillaumes i, sobretot, de la part expositiva. Entenem com a normal que es
pugui afegir un índex en els estudis, sense que això impliqui que això hagi de suposar
un canvi en el desenvolupament econòmic simplement perquè hi ha un índex. Estem
totalment  d'acord  que  pugui  incorporar-se  aquest  índex.  Entenem  que  ens  han
comunicat  que  hi  ha  dificultats  tècniques.  Perfecte.  Però  nosaltres  no  li  veiem  la
transcendència que no es pugui incorporar un índex a l'estudi  que [...]  està fent.  I
discrepem sobretot pels comentaris que ha fet quant al model turístic. Jo crec que no
seria correcte no reconèixer l'esforç que ha fet la Diputació durant molts anys a través
del  Patronat  de  Turisme  per  establir  un  model  de  turisme  que  porti  un
desenvolupament sostenible del turisme, i sobretot amb aquesta col·laboració que es
té directa entre la part administrativa, la part pública que representa la Diputació, i la
part empresarial, que també està representada en el Patronat. Jo crec que això és
també de justícia, reconèixer que fa molts anys que s'està treballant  conjuntament.
Perquè si bé la CUP posa en qüestió el model turístic, sí que és veritat que d'alguna
cosa hem de viure a la costa. Jo entenc que el model turístic que planteja la CUP sigui
un altre totalment diferent, però la gent ha de portar treball a casa seva, ha d'aportar
ingressos a la seva economia i  treballant  tots conjuntament per fer  els  canvis  que
siguin  necessaris.  Per  descomptat  que  s'ha  de  millorar  en  el  model  turístic,  però
nosaltres no compartim l'opinió d'eliminar aquest model turístic per traslladar-nos a una
altra cosa que no sigui aquest desenvolupament, que crec que s'estan fent esforços
per part de totes les bandes per millorar. Però sí que tenir un turisme sostenible és un
objectiu  que  tenim  des  de  la  Diputació,  però  també  jo  crec  que  cadascun  dels
municipis de la costa que tenen,  i  per això dic,  votem a favor de la moció perquè
creiem interessant afegir qualsevol índex que sigui necessari, per descomptat, però sí
que vull manifestar que discrepem de la part expositiva i del model que presenta la
CUP,  que  no  crec  que  canviï  pel  simple  fet  de  tenir  un  índex  en  l'estudi  que  fa
anualment la Diputació, però, sí que volia manifestar el suport a la feina que s'està fent
des del  Patronat  i  de tot  el  sector  empresarial  per fer  que el  turisme de la  nostra
demarcació sigui un turisme, que jo crec que ja ho és, reconegut arreu, com un turisme
de qualitat, que té moltes coses a millorar, per descomptat, i que entre tots podem fer-
ho, perquè a més em consta que tenim la col·laboració de l'empresariat, que mica en
mica va fent passos en aquesta línia. Res més, moltes gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Motas. Senyor Fernández.
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El portaveu del  grup del  PSC, senyor  Juli  Fernández,  pren la  paraula i  manifesta:
Gràcies, president. Sembla que el senyor Motas m'hagi trepitjat una part del que volia
dir,  i  això que no hem parlat abans. Nosaltres, abans de començar la sessió, hem
comunicat a la diputada que farem un vot positiu i el mantindrem, malgrat que hem
tingut temptacions de canviar-lo,  perquè vostè ha aprofitat  una moció que parla de
crear  uns  índexs,  que  jo  crec  que  els  índexs  com  a  tals,  el  que  anomenem  els
economistes,  l'economia  estadística  o  l'econometria  portada  a  la  [...]  és  positiva.
Podríem discrepar sobre com es munten aquest índexs i quins usos se li donen, però
qualsevol dada econòmica que aporti un element per reflexionar és positiva. Per tant,
la moció com a tal, nosaltres no tindrem cap dubte que qualsevol índex, no només que
mesuri, com en aquest cas, la pobresa o la diferència entre el que són els diferents
elements que fan que una persona pugui viure millor, no és negatiu. Ara, portar això al
discurs que vostè ha fet... Vostè no és que posi en dubte el sector turístic. Vostè posa
en dubte el sistema capitalista. O sigui, la seva gran xoc de flotació és una esmena a
la totalitat al model actual. Jo ja he dit aquí moltes vegades que nosaltres no estem per
esmenes a la totalitat. Estem, en tot cas, per reajustar allò que veiem que no funciona
prou bé, i que segurament que tothom està fent esforços perquè això acabi. Jo crec
que ja fa temps, millor al Baix Empordà, que el conec bastant bé, fa temps que molts
ajuntaments  han  canviat  l'esquema i  estan treballant  de forma coordinada  amb la
mateixa resta d'administracions i també del sector privat per adequar els seus models.
I  segurament  que  històricament  hem  tingut  problemes  molt  vinculats  als  sectors
urbanístics, però jo crec que ja portem uns anys que molts ho tenim molt superat. Ara,
d'aquí a dir que ho eliminem tot i comencem de zero, és impossible. Segurament que,
potser, si ens donessin als que estem aquí, algun alcalde o alcaldessa, un ajuntament
amb un territori totalment net i  que comencem de zero, segurament que ho faríem
diferent. Però en qualsevol cas, jo crec que estem fent un gran esforç per adequar allò
que tenim. Per tant, nosaltres mantindrem el vot positiu, però volíem deixar clar que
discrepem obertament de la seva interpretació. I ja sé que és el seu model i en algun
debat d'aquest ple ja ho hem dit, el seu model, i crec que vostè l'ha de defensar, però
el que no pot pretendre és que la resta de grups li  comprem el seu model perquè
tampoc està demostrat. Almenys no hi ha cap país que ho hagi posat en funcionament
que, amb una esmena total al sistema capitalista, s'estigui millor del que estem en
països que estem fent esforços per condicionar aquest model de creixement amb un
model més sostenible. Per tant, si realment tinguéssim... O també hi ha ajuntaments
governats per vostès mateixos, que jo he anat a alguns i he passat per alguns, i no he
vist canvis substancials, després de quatre o vuit anys de govern de la CUP, jo no he
vist massa canvis en aquells ajuntaments que realment està governant. Si realment fos
tan fàcil, vull pensar que faríem una esmena a la totalitat i jo, a l'Ajuntament, [...] m'he
equivocat  [...].  Malgrat  això,  nosaltres  farem  un  vot  positiu  perquè  entenc  que
qualsevol índex ens pot ajudar a prendre decisions. I nosaltres, els que estem en molts
ajuntaments, necessitem informació per prendre decisions i la Diputació també. Tot i
que ja dic jo que en el mercat hi han molts índex i alguns, a mi no tots em donen la
mateixa la garantia. Per tant, un vot positiu a la seva proposta.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. En nom del govern, té la paraula el portaveu,
senyor Piñeira.
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i manifesta: Moltíssimes
gràcies, senyor president. Il·lustre diputada senyora Guillaumes. Intentaré posar una
mica de sistemàtica en aquesta moció, perquè jo em pensava que avui parlaríem una
miqueta d'estadística aplicada o d'indicadors estadístics i hem acabat parlant de model
socioeconòmic. Per tant, això, a vegades costa una mica de saber exactament què
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estem  votant.  Anem  per  parts.  Sobre  l'eliminació  i  minoració  de  les  desigualtats
econòmiques, que aquest és un repte i una prioritat política de tots, i de tots vol dir dels
vint-i-set, jo penso que qüestionar això gairebé cau de madur. Per tant, evidentment,
aquest és un repte polític que compartim tots. Segon, penso que també en aquesta
corporació, i en aquest sentit, hem estat bastant pioners amb la implementació dels
objectius de desenvolupament sostenible i amb l'avaluació de les polítiques públiques,
tenint en compte aquests objectius de desenvolupament sostenible. I en el cas que
ens ocupa, especialment lligat amb dos objectius, l'ODS 1 i l'ODS 10, que és la fi de la
pobresa i el de reducció de les desigualtats. Per tant, jo penso que, sobre això, també
tots ho compartim. M'ha semblat entendre que m'ha dit que vostè, l'indicador de Gini,
l'havia tret de les dades de la mateixa Diputació. És correcte, això? Per tant, aquí no
sé si hem de parlar de concepte d'estadística o hem de parlar de model econòmic. Per
tant,  intentaré referir-me a les dues qüestions, que són les que vostè ha plantejat.
Voldria  destacar  que  el  Dipsalut  ha  creat  una  eina  que  és  l'Observatori,  que  ens
permet monitoritzar la desigualtat, estudiar-la i generar consciència de la necessitat de
polítiques equitatives. Voldria destacar també que incorpora molts altres indicadors de
pobresa: l'índex d'esforç del lloguer, la ràtio 80/20, que compara el 20 % de les rendes
més baixes, amb el 20 % de les rendes més altes d'una població, la taxa de risc de
pobresa, la taxa de risc de pobresa extrema. En breu s'està preparant per incorporar al
XIFRA la  renda familiar  disponible  bruta.  Per  tant,  d'indicadors  en generem molts.
També és veritat, i no és menys cert, que a vegades alguns d'aquests indicadors són
aproximatius, perquè al final, l'índex de Gini el que ens fa és mesurar la desigualtat
amb la  distribució  dels  ingressos,  i  acabar  sabent  si  el  municipi  de  Banyoles,  de
Campmany, d'Olot o de Sant Feliu de Pallerols, exactament la renda de tothom, com
es distribueix, és una miqueta complex, si som sincers, estem d'acord, suposo, també
en això. Sí? Doncs si és relativament, intentaré aprofundir una miqueta més. Al final,
aquí el que estem parlant és tenir un indicador que ens digui com es distribueix... Quin
grau de desigualtat tenim en un determinat territori entre 0 i 1 si fem servir el coeficient,
o entre 0 i 100 si fem servir l'índex, vostè ho explica a la moció. Dit d'una altra manera,
en el fons, per calcular-lo, el que necessitaríem saber és els ingressos de cadascú
d'un determinat grup de població. Per exemple, si ho volem fer per municipis, ja que
vostè es referia als municipis de costa, necessitaríem saber, de Sant Feliu de Guíxols,
de tots els habitants de Sant Feliu de Guíxols, cadascun, quins són els seus ingressos
per  poder  veure  la  distribució  i  quin  diferencial  hi  ha,  cosa  que,  per  cert,  si  som
honestos, aquests indicadors, i em reitero en el que deia el senyor Juli Fernández,
tenen utilitat,  d'acord,  però tampoc no els  elevem a la  categoria de dogma de fe,
perquè ens indiquen el que ens indiquen, i ens donen una mesura aproximada. Però
vaig una mica més enllà. Els índex, per si sols, no aporten res. Els índexs ens ajuden a
tenir  dades  que  ens  permetin  implementar  polítiques  públiques,  però  si  no
implementem polítiques públiques, per si sols no ens aporten res. I de fet, el que han
de servir és per orientar les polítiques públiques, i en la seva moció no n'hi ha ni una
sola, de mesura que se'ns proposi. Per tant, en aquest sentit, també pensem una altra
cosa,  sincerament,  que és que,  el  ple de la  Diputació,  el  que ha de parlar  és de
conceptes  polítics,  de  reducció  de  les  desigualtats,  de  polítiques  públiques,  de
reducció de les desigualtats i l'eradicació de la pobresa lligades amb els objectius de
desenvolupament, amb el desenvolupament de polítiques públiques, però el ple de la
Diputació  no és una classe d'estadística  aplicada.  Això  ja  ho decidiran els  tècnics
perquè, si no, al final acabarem convertint el ple de la Diputació, reitero, en una classe
d'estadística aplicada. Hi ha algunes coses que ha dit que sí que no me'n puc estar.
Vostè  demonitza  els  ajuntaments  de costa  i  no  ho compartim.  Això  va per  barris,
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alguns dies ens toca als de muntanya amb els Jocs Olímpics i altres tocar als de costa.
És a dir, per dir-ho clar, demonitzem tothom i el senyor Juli Fernández estava molt
equivocat  en  la  seva  intervenció  quan  deia  que  no  hi  ha  diferència  entre  els
ajuntaments de la CUP i la resta. No, els ajuntaments de la CUP són oportunitats,
benestar, ocupació, progrés i reducció de les desigualtats, i la resta tot està malament.
Per resumir, és una mica el panorama que sempre ens pinten en aquest plenari i, per
tant, la intervenció del senyor Fernández és absolutament errònia en aquest sentit. El
Patronat  de  Turisme no  només promou els  grans  esdeveniments;  segmentem per
sectors  i  segmentem  per  turisme  actiu,  de  natura,  esportiu,  gastronòmic,  cultural,
enogastronòmic, de congressos, etcètera. I en alguna de les coses que més invertim,
potser en la que més, és en intentar desestacionalitzar el turisme, que vol dir poder
tenir contractes més llargs. I al final, la millor política redistributiva que existeix al món
que s'ha inventat fins a dia d'avui i de reducció de les desigualtats és la creació de
llocs de treball. Aquesta és la millor política redistributiva que existeix al món? No el
subsidi, no les prestacions, sinó la creació de llocs de treball. Per tant, i en definitiva,
vostè el que ens proposem aquí és que parlem d'estadística. Si vol que ens allarguem,
en podem parlar, d'estadística aplicada a les ciències socials, però pensem que aquest
no és l'objecte del ple. El ple es dedica a implementar polítiques públiques. Deixem per
als tècnics quins indicadors o no hem de posar. Parlem de polítiques públiques, que és
el que aquí ens toca. I llavors, quan anem, no a la forma o a l'indicador, sinó al fons, el
que ens trobem és que de la seva explicació que ha fet, moltes coses sí que no les
podem compartir, perquè vostè ens qüestiona el model econòmic, el model de societat,
el model de la demarcació de Girona, particularment el model turístic, les polítiques del
Patronat de Turisme, etc. I al final, com a govern, fem una reflexió, que és dir que si els
indicadors per si sols no aporten res, deixem-ho als tècnics i, per cert, la Diputació ja
ho incorpora a través de l'observatori del Dipsalut, que ja fa una gran feina, i quan
anem al  fons de l'assumpte no estem d'acord,  escolti,  encantats de parlar  a nivell
tècnic amb els tècnics i no en el marc del plenari, que pensem que no ens toca, quan
vulguin d'indicadors estadístics o dels  indicadors estadístics aplicats a les ciències
socials.  Sobre el  model,  evidentment,  nosaltres no el  compartim,  i  menys després
d'escoltar la seva intervenció. Per tant,  nosaltres com a govern votarem en contra.
Moltíssimes gràcies, senyor president.
El senyor President, diu: Moltíssimes gràcies. Té la paraula la senyora Guillaumes.
La  portaveu  del  grup  de  la  CUP,  senyora  Marta  Guillaumes,  intervé  i  manifesta:
Gràcies,  president.  Agrair  als  tres  portaveus  dels  grups polítics.  Aniré  per  passos.
Primer començaré per la meva dreta, encara que soc d'esquerres. Al senyor Motas li
agraeixo  que...  tant  al  senyor  Motas  com al  senyor  Fernández,  els  agraeixo  amb
sinceritat  que  donin  suport  a  aquesta  moció  perquè  senzillament  era  una  moció
propositiva. És una moció propositiva per incorporar un indicador que ens sembla molt
important a l'hora d'orientar les polítiques públiques. Per tant,  l'agraïment passi per
davant. M'ha cridat l'atenció, perquè jo entenc que vostè que ve del món local i que ve
justament d'un municipi de costa, entenc la preocupació i l'empatia respecte a aquest
tema de les desigualtats.  I  m'ha cridat  l'atenció,  perquè deia  el  senyor  Motas que
d'alguna cosa ha de viure la gent de la costa. És clar, només faltaria, és clar. Tothom
ha de tenir unes condicions de vida dignes. Nosaltres aprofitem aquesta moció per
posar sobre la taula... justament el que trobem interessant és que s'obri aquest debat
sobre aquesta qüestió, perquè aquesta qüestió és tangible i real. Per què? Perquè la
desigualtat hi és. Hi és en el seu municipi, hi és a Palamós, hi és a Port de la Selva, hi
és a  Llançà.  I  és i  existeix,  no  ens ho estem inventant.  Nosaltres  utilitzem dades
oficials, no se les ha inventat la CUP. Són dades oficials. Per tant, d'alguna cosa ha de
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viure la gent de la costa? I  tant,  només faltaria.  Tothom ha de viure en condicions
dignes  i  ha  de  viure  millor  del  que viuen  ara.  Què  plantegem? Que hi  ha  moltes
persones que no estan viu vivint en unes condicions de dignitat. He posat el cas de
poblacions de costa, però podia ha posat molts altres exemples. Per tant, proposta que
fem nosaltres. És a dir, sí que és veritat que replantegem, senyor Motas, el model
turístic. No diem que sigui fàcil. És molt complex. I vostè que viu en una població de
costa, estic segura que la complexitat la té molt més clara que jo. És evident. Nosaltres
proposem alternatives. Hi ha d'haver una alternativa. El que hi ha ara, si més no, crec
que no es pot negar, hi ha indicadors que ho diuen, no funciona, no està funcionant i hi
ha indicadors que ho diuen. Parlava el senyor Motas de turisme sostenible. No entraré
aquí. No sé si és sostenible si hi ha aquest índex de desigualtat. No sé si s'hi inclouen
paràmetres ambientals per indicar que és un turisme sostenible, quan el turisme actual
no incorpora... hi ha unes externalitats degudes al turisme que no s'estan incorporant.
Però en això no hi entraré. En tot cas, em vull quedar amb el posicionament favorable
a aquesta incorporació i, per tant, entenen que és una qüestió interessant incorporar-
ho i,  per  tant,  agraïm molt  aquest  posicionament.  Amb relació  a  la  intervenció del
senyor Fernández, que m'agrada perquè ell i jo sempre acabem parlant d'aquest tema.
Ja m'agrada,  perquè sempre acaba dient  que vostès,  com a CUP,  plantegen  una
esmena  a  la  totalitat  al  sistema  capitalista.  És  evident.  Som  un  grup,  som
anticapitalistes com a tema.  Però això  porta moltes derivades,  moltes derivades.  I
vostè comentava que nosaltres replantegem o qüestionem el model turístic. Sí. Alerta,
no diem que no hi ha d'haver debat. Estem replantejant i estem discutint que aquest
model  que  ara  hi  ha  no  acaba  de  funcionar  perquè  les  desigualtats  hi  són.  Les
condicions de treball, com deia abans el president, o el senyor Piñeira, deia que el més
important és crear llocs de treball.  Sí. I  vostès que formen part del Partit  Socialista
Obrer  Espanyol  estaran  d'acord  que  sí,  el  treball,  però  en  quines  condicions?  En
quines  condicions?  Amb  les  condicions  que  discuteixen  les  kellys?  Coneixen  les
kellys? Doncs en quines condicions? En les que estan vivint aquesta gent que s'han
organitzat per millorar les condicions de vida? No ho sé, pensem-hi. Per tant, penso
que també és important, això. També una cosa interessant, que estic d'acord amb el
senyor Fernández, que molts ajuntaments estan fent molta feina, d'acord. Estan fent
feina, diversificar el turisme, a nivell local. Estic d'acord. Per què? Perquè ho veuen,
com  el  senyor  Motas,  veuen  que  l'estacionalització  no  està  funcionant.  Els  seus
ciutadans i ciutadanes s'estan empobrint. I això és evident. I qui més ho viu és la gent
que està a la costa. Entenc que discrepin de la part expositiva, però en tot cas també
l'agraïment pel fet que apostin per incorporar aquest indicador, que n'hi ha molts i que
pensem que pot ser útil per orientar les polítiques públiques, que crec que estarem
d'acord que alguna cosa hem de fer. Potser vostès no estaran d'acord amb el cent per
cent  de  la  nostra  proposta,  però  alguna  part  sí.  I  segurament  en  la  proposta  de
reorientar  les polítiques públiques destinades a turisme, segurament coincidíem. El
que passa és que això serà un altre debat d'un altre dia. Referent a les aportacions, a
la intervenció que ha fet el senyor Piñeira, no és una moció d'estadística aplicada.
L'estadística  aplicada  jo  la  faig  a  l'aula  amb  els  meus  alumnes.  Això  és  política.
Nosaltres  venim a  fer  política,  i  fer  política  vol  dir  posar  sobre  la  taula  qüestions
determinades  que  ens  sembla  que  es  poden  fer  de  maneres  diferents.  Nosaltres
plantegem  una  alternativa,  potser  millor  o  pitjor,  però  nosaltres  plantegem  una
alternativa. No és una moció tècnica. És una moció que té a veure amb model de
desenvolupament  econòmic.  Comentava,  i  hi  estic  d'acord,  també amb vostè,  que
Dipsalut està fent una molt  bona feina, i  també ho hem expressat, per monitoritzar
aquestes  desigualtats  i  per  orientar  les  polítiques  públiques.  Home,  doncs  ens
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agradaria  que  si  vostès  realment  valoren  molt  la  feina  de  l'Observatori,  aquesta
mesura, a casa, al pati de casa, també s'apliqués. I potser hi ha determinades accions
i activitats que es porten a terme a la Diputació que no lliguen amb la reducció de les
desigualtats. I  no entraré ara amb detalls sobre determinats esdeveniments i  coses
que no lliguen amb la reducció de les desigualtats, coses que es preparen i es fan en
el context de la Diputació de Girona que no lliguen amb l'ODS 10. No hi entraré, ja hi
entraré  després  en  el  torn  de  preguntes.  Certament,  l'índex  de  Gini  és  complex.
Totalment d'acord, és bastant complex, però és una bona mesura. Ens sembla que és
una  bona  mesura  per  visualitzar  més  clarament  que  determinades  polítiques  no
acaben de funcionar. El senyor Piñeira es queixa que no fem propostes. A veure, la
proposta que fem és aquesta, és que l'índex de Gini s'incorpori en l'informe territorial
de la demarcació, però no estem al Govern, senyor Piñeira. Vostès governin, estan al
Govern.  Per  tant,  facin  vostès  propostes  per  reduir  les  desigualtats.  Nosaltres  no
estem al govern. La proposta és concreta, és incorporar aquest indicador, i no estem
demonitzant. Jo penso que ha de quedar clar. En cap cas estem demonitzant la feina
que es fa als ajuntaments, només faltaria. Estem defensant el nostre posicionament
polític. El nostre objectiu polític és la reducció de les desigualtats. En cap cas, i que
quedi clar, estem demonitzant els ajuntaments de costa, només faltaria, amb la feina
que tenen. Estem d'acord en que l'objectiu, un dels objectius o una de les feines que
s'ha de fer per reduir desigualtats és crear llocs de treball. Sí, en això estem d'acord,
però en quines condicions, hi insistim? Per tant, acabo agraint el posicionament del
senyor Fernández i del senyor Motas, i mostrant la nostra decepció perquè una cosa
tan senzilla com és que s'incorpori un indicador per millorar aquest informe territorial
no pugui tirar endavant. Gràcies.
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies. Algun dels portaveus vol la paraula?
No? Doncs procedirem a la votació. Vots en contra de la moció, entenc que són dinou.
Abstencions, entenc que no n'hi ha cap. I vots a favor, entenc que hi ha els set que
han  anunciat.  Per  tant,  set  vots  a  favor,  dinou  vots  en  contra,  cap  abstenció.  No
quedaria aprovada aquesta moció.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta no aprovada amb el següent
resultat: 7 vots a favor dels Grups Polítics Grup Socialista de la Diputació de Girona,
Grup Candidatura  Unitat  Popular,  Grup Independents  de  la  Selva i  Grup  Tots  per
l'Empordà, 19 vots en contra dels Grups Polítics Grup de Junts per Catalunya i Grup
d'Esquerra Republicana de Catalunya. No s'han produït abstencions. 

17. Moció  que  presenta  el  grup  del  PSC  perquè  la  Diputació  garanteixi
l'arrelament de les persones als municipis a través de projectes vinculats
a la bioeconomia o a l'economia circular. 2022/A040100/7397

El senyor President, pren la paraula i comenta que passaríem a la següent moció, que
és la que presenta el grup del PSC perquè la Diputació garanteixi l'arrelament de les
persones als municipis a través dels projectes vinculats a la bioeconomia o l'economia
circular.  Senyor secretari,  si  vol  llegir  les propostes d'acord i  després passaríem la
paraula al senyor Casellas.
El senyor secretari llegeix la part dispositiva de la moció, del contingut literal següent:

“A data d’avui 87 municipis dels 221 que configuren la demarcació de Girona tenen un
cens inferior als 500 habitants. D’aquests 221, 26 es troben a la llista de pobles en risc
de despoblament segons un estudi publicat per la Universitat de Lleida el 2021 en el

62

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



qual es posava de manifest la delicada situació en què es troben molts pobles petits,
malgrat que el covid ha afavorit que moltes famílies s’instal·lin en zones rurals.

Amb motiu de la presència del President de la Generalitat a la Banyoles i el Pla de
l’Estany, el passat dia 3 de juny, els alcaldes de la comarca van traslladar al President
la seva preocupació pel despoblament que s’està produint als pobles més petits i pels
problemes que han d’afrontar relatius a l’habitatge o al manteniment de la qualitat dels
serveis als seus municipis.

El President Aragonès, segons informava la premsa gironina, va incloure les inquietuds
dels alcaldes en la preocupació comú que comparteix bona part del territori català. En
resposta a les reflexions dels alcaldes, Pere Aragonès va expressar el compromís del
Govern de Catalunya a favor de mantenir i reforçar la col·laboració institucional per
afrontar els problemes que van exposar els alcaldes.

Segons l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO),
la bioeconomia es la  producció,  utilització  i  conservació dels  recursos biològics,  la
ciència, la tecnologia i la innovació, per proporcionar informació, productes, processos
i serveis a tots els sectors econòmics amb l’objectiu d’avançar cap a una economia
sostenible.

El terme bioeconomia es va popularitzar durant la primera dècada del segle XXI a
partir de  la  seva  adopció  per  part  de  la  Unió  Europea  i  l’Organització  per  a  la
Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) como un marc de promoció de
l’ús de la biotecnologia amb l’objectiu de desenvolupar nous productes i mercats. Des
de llavors,  tant  la  UE como  l’OCDE disposen de polítiques específiques  de
bioeconomia,

La Diputació de Girona destina recursos al manteniment dels camins locals, a la
consolidació dels plans de Salut i Cooperació Local; i ha posat en valor un canvi de
relacions institucionals de suport amb els ajuntaments, especialment a través del seu
catàleg de serveis, del qual se’n beneficien bona part dels municipis de la demarcació
en els seus diferents àmbits d’aplicació.

En aquest sentir es poden citar, per exemple, les subvencions per fomentar projectes
singulars de desenvolupament econòmic local (2021), que tenen la finalitat, segons
consta a la descripció oficial, d’estructurar i fixar els criteris i el procediment per
concedir subvencions del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de
la Diputació de Girona per fomentar projectes singulars de desenvolupament econòmic
amb l'objectiu d'impulsar projectes innovadors, amb capacitat de millora
socioeconòmica del territori,  vocació de continuïtat  i  possibilitat  de ser transferits a
altres llocs de la demarcació.

Les activitats subvencionables, destinades a ens públics i consells comarcals, s'han
d'emmarcar en el context de la consolidació empresarial, l’economia social i solidària
en l'àmbit de la promoció econòmica, l’atracció d’inversió i la dinamització de polígons
d'activitat econòmica, adscrites a la normativa d’aplicació general que determina la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. el Reial decret 887/2006, de 21

63

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



de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

Ateses  aquestes  circumstàncies  i  la  necessitat  d’incloure  polítiques  correctives
respecte del despoblament que afecta 26 municipis de la demarcació de Girona, el
grup socialista de la Diputació de Girona proposa l’aprovació de l’acord següent:

1. Que la Diputació de Girona dissenyi, fomenti i apliqui iniciatives que garanteixin
l’arrelament de les persones als municipis a través de projectes vinculats a la
bioeconomia o l’economia circular amb l’objectiu d’establir les bases a favor de
la transformació econòmica,  tenint  present  també el  catàleg d’iniciatives per
estratègies d’economia circular que inclou el Departament de Medi ambient i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya”

El  president  del  grup del  PSC,  senyor  Pere Casellas,  pren la  paraula i  manifesta:
Gràcies, senyor president. És ben senzilla, aquesta moció. Poden veure que és una
moció prou oberta i que vol ser un inici de treball. Aquesta moció el que pretén és, una
vegada més, posar sobre la taula el problema de despoblació de la demarcació de
Girona, dels municipis de cinc-cents habitants i posar aquests vint-i-sis que se'n veuen
més  afectat.  No  és  una  moció  que  en  aquest  moment  vulgui  plantejar  un  debat
econòmic, tot i que hem de fer un debat econòmic sobre un altre tema que podria
entrar aquí, però el que és evident és que cal fer algun ajust sobre aquest model. Però
aquí, nosaltres només, el que pretenem és veure quines són les polítiques que està
posant  en  marxa  la  Diputació  i  veure  si  podem fer  alguna  cosa  més  per  tirar-ho
endavant. Agrair el consens de les converses amb els altres grups i amb el mateix
govern, que ens hi votareu a favor, i emplaçar-nos, i tancaré aquí la meva intervenció,
a que, en aquest tràmit pressupostari, puguem embastar un treball o puguem millorar
el que s'està fent en aquest sentit.  Entenem que hem redactat una part dispositiva
prou oberta per poder acordar el  disseny de diverses polítiques en les que tots hi
puguem estar d'acord. En tot cas, oberts, en el moment que toqui acabar-ho de definir
més, a risc que pugui semblar que no està prou definit avui, però pensem que ha de
ser un camí prou obert  perquè tothom hi pugui estar d'acord en trobar camins per
solucionar aquest problema, que va sent cada vegada més gran.
El  senyor  President,  diu:  Moltes  gràcies.  Alguna  intervenció?  El  grup  dels
Independents.
El  portaveu  del  grup  Tots  per  l’Empordà,  senyor  Carles  Motas,  diu:  Només  per
anunciar el vot favorable del Grup d'Independents. 
El senyor President, diu: Molt bé, moltes gràcies. Senyora Guillaumes.
La  portaveu  del  grup  de  la  CUP,  senyora  Marta  Guillaumes,  manifesta:  Gràcies,
president.  En  tot  cas,  expressar  ara  públicament  una  qüestió  que  ja  abans  hem
exposat al grup del PSC, que valoràvem molt la proposta, és a dir, que es presenti una
proposta  per  treballar  i  mirar  de  buscar  mesures  per  evitar  el  despoblament  ens
sembla súper interessant que es posi sobre la taula, i en aquest sentit agraïm que es
pugui posar, però sí que hem transmès, des del nostre grup polític, que teníem dubtes,
és a dir, el nostre posicionament ara és d'abstenció i explicarem perquè. Perquè en el
text expositiu, i també en el punt d'acord, s'emmarquen aquestes propostes, aquesta
demanda de fer accions per evitar el despoblament, parlen de fins a quatre models
econòmics.  Parlen  en  el  context  de  bioeconomia,  economia  sostenible,  economia
circular, i economia social i solidària. Llavors, d'alguna manera, nosaltres també volem
expressar que sí que hem manifestat que, d'una banda, trobaven molt interessant que
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es posés sobre la taula això, però que per nosaltres no és el mateix bioeconomia que
economia sostenible, que economia circular, i economia social i solidària. Són quatre
conceptes  diferents  i  nosaltres,  d'alguna  manera,  hem  demanat,  que  entenc  que
potser si aquesta moció potser té un recorregut, no sé si tindrà un recorregut més llarg
o es tornarà a treballar en algun altre plenari, però sí que hauríem potser demanat més
concreció en quin model concret se situa. No és el mateix parlar d'economia circular
que d'economia.... No és exactament el mateix i, per tant, era un tema de concreció
conceptual més que res i  de visió. Per tant,  nosaltres, si  es deixa tal  com està, el
nostre vot seria d'abstenció. Gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. En nom del govern, té la paraula el senyor
Piñeira.
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i manifesta: Moltíssimes
gràcies,  senyor  president.  Il·lustre  diputat,  senyor  Casellas.  Hi  ha  molts  objectius
polítics  que  nosaltres  compartim.  Evidentment,  l'arrelament  de  les  persones  als
municipis. Som una demarcació amb una realitat de municipis petits i mitjans, fins i tot
de micropobles. Aquesta és la realitat de la nostra demarcació i del nostre país, amb
un  desequilibri  territorial  significatiu.  Nosaltres  compartim  la  necessitat  que  és
important avançar en el desenvolupament de projectes de bioeconomia, d'economia
circular  o,  com es deia ara,  d'economia sostenible o social  i  solidària,  en el  sentit
d'avançar cap a una economia més sostenible. També de poder impulsar projectes
innovadors  que  ajudin  al  desenvolupament  socioeconòmic  del  territori,  el
desenvolupament  de nous productes  i  mercats  o  combatre  el  despoblament  de la
nostra  demarcació.  Ja estem desenvolupant  moltes polítiques públiques en aquest
àmbit. Ho fem en l'àmbit de comerç. Ho fem en l'àmbit de promoció econòmica i en
tants altres, i en aquest sentit financer, amb accions en aquest sentit. Per tant, com
que és una moció suficientment àmplia que ja va en la línia del que fa el govern de la
corporació  des  de  fa  anys  i  que  nosaltres  hi  estem  treballant  des  de  fa  temps  i
compartim els objectius polítics que s'hi plantegen, li avanço el vot favorable de l'equip
de govern en aquesta moció. Moltíssimes gràcies, il·lustre diputat i senyor president.
El senyor President, diu: Moltíssimes gràcies, senyor Piñeira. Alguna qüestió? Vostès
no.  Per  tant,  entenc  que  amb  vint-i-cinc  vots  a  favor  i  una  abstenció,  quedaria
aprovada aquesta moció.

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. 

18. Mocions d'urgència

El senyor President intervé i comenta que passaríem als punts d'urgència. N'hi ha tres,
senyor secretari,  que van quedar  condicionats a la  presa de possessió del  senyor
Quim  Rodríguez.  Per  tant,  en  tot  cas,  un  cop  presa  aquesta  possessió,  els
proposaríem  la  seva  aprovació.  La  modificació  de  la  composició  de  la  Comissió
d'Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, i de la Comissió de
Territori i Sostenibilitat. La modificació d'un representant de la Diputació de Girona a la
Fundació  Privada  Fira  de  Girona  i  proposar  que  el  diputat  senyor  Casellas  sigui
membre del Consell d'Administració del Patronat de Turisme Costa Brava-Girona.
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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 tres propostes següents:

18.1. Modificació  de  la  composició  de  la  Comissió  d'Hisenda,  Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local; i de la Comissió de Territori i Sostenibilitat
18.2. Modificació d'un representant  de la Diputació a la Fundació Privada Fira de
Girona
18.3. Proposar el diputat senyor Pere Casellas Borrell  com a membre del Consell
d'Administració del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA

18.1. Modificació de la composició de la Comissió d'Hisenda,  Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local; i de la Comissió de Territori i
Sostenibilitat

“A la  sessió  extraordinària  del  Ple  de data  23  de juliol  de  2019 es  va aprovar  la
composició de les comissions informatives, entre les quals hi figura la composició de la
Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Administració,  Promoció  Econòmica  i  Cooperació
Local;  i  de  la  Comissió  Informativa  de  Territori  i  Sostenibilitat;  modificades
posteriorment per acords adoptats en les sessions plenàries de 6 d’agost de 2019, 24
de novembre de 2020, 20 d’abril i 20 de juliol de 2021.

Amb motiu dels canvis produïts a la corporació amb la renúncia al càrrec de diputat per
part del senyor Víctor Puga López, cal procedir a la seva substitució pel diputat senyor
Joaquim Rodríguez Vidal, en les comissions informatives esmentades. 

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

PRIMER.  MODIFICAR  la  composició  de  la  Comissió  d’Hisenda,  Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local, i de la Comissió de Territori i Sostenibilitat,
mitjançant  la  substitució  del  senyor  Víctor  Puga López pel  diputat  senyor  Joaquim
Rodríguez Vidal. 

SEGON. DETERMINAR la composició de les Comissions Informatives següents, que
estaran formades pels diputats i diputades següents: 

COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’HISENDA,  ADMINISTRACIÓ,  PROMOCIÓ
ECONÓMICA I COOPERACIÓ LOCAL

President: Pau Presas i Bertran
Vicepresident: Jordi Camps i Vicente
Vocals: Albert Piñeira i Brosel

Maria Àngels Planas i Crous
Jaume Dulsat i Rodríguez
Josep Sala i Leal
Roser Estañol i Torrent
Montserrat Mindán i Cortada
Joaquim Ayats i Bartrina
Josep Maria Bagot i Belfort
Eva Viñolas i Marín
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Joan Fàbrega i Solé
Juli Fernández i Iruela
Joaquim Rodríguez i Vidal
Marta Guillaumes i Pibernat
Gisela Saladich i Parés
Carles Motas i López

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
Presidenta: Maria Àngels Planas i Crous
Vicepresident: Lluís Amat Batalla
Vocals: Albert Piñeira i Brosel

Jaume Dulsat i Rodríguez
Jordi Xargay i Congost
Josep Sala i Leal
Eduard Llorà i Cullet
Montserrat Mindán i Cortada
Josep Maria Bagot i Belfort
Joan Fàbrega i Solé
Maria Teresa Brunsó i Puigvert
Eva Viñolas i Marín
Juli Fernández i Iruela
Joaquim Rodríguez i Vidal
Marta Guillaumes i Pibernat
Gisela Saladich i Parés
Carles Motas i López”

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. 

18.2. Modificació d'un representant de la Diputació a la Fundació Privada Fira
de Girona

“A la sessió extraordinària del Ple d’aquesta Diputació de data 6 d’agost de 2019 es
varen  designar  els  membres  representants  de  la  Diputació  de  Girona  en  els
organismes i  entitats  en el  si  de  les  quals  la  Diputació  hi  és  representada.  Entre
aquestes entitats hi figura la Fundació Privada Fira de Girona, la representació de la
qual es va modificar posteriorment per acord adoptat en sessió ordinària del Ple de 15
de febrer de 2022, en el sentit següent: 

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

Jordi Camps i Vicente
Pere Casellas i Borrell

Comitè executiu: El president de la Diputació, Miquel Noguer i Planas
Jordi Camps i Vicente”
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Amb motiu  dels  canvis  produïts  a  la  Corporació,  cal  fer  una  nova  designació  de
representants a la Fundació Privada Fira de Girona. Per això, la Presidència proposa
al Ple l’adopció de l’ACORD següent:

Designar el diputat senyor Joaquim Rodríguez Vidal representant de la Diputació de
Girona a la Fundació Privada Fira de Girona, en substitució del diputat senyor Pere
Casellas Borrell: 

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

Jordi Camps i Vicente
Joaquim Rodríguez Vidal

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

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. 

18.3. Proposar  el  diputat  senyor  Pere  Casellas  Borrell  com  a  membre  del
Consell d'Administració del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA

“El Ple de la Diputació de Girona, en sessió extraordinària de data 23 de juliol de 2019,
va acordar la designació dels vocals dels consells rectors d’organismes autònoms i
òrgans de govern dels seus ens dependents; entre els quals figuren els del Patronat
de Turisme Costa Brava Girona, SA. 

Posteriorment, i amb motiu de la renúncia al càrrec de diputada per part de la senyora
Sílvia  Paneque  Sureda,  en  sessió  ordinària  del  Ple  de  20  d’abril  de  2021  es  va
proposar el  nomenament del  diputat senyor Víctor Puga López com a membre del
Consell d’Administració del Patronat de Turisme, SA.

Amb motiu dels canvis produïts a la corporació amb la renúncia al càrrec de diputat per
part del senyor Víctor Puga López, de la qual n’ha pres coneixement el Ple en sessió
ordinària  de  19  de  maig  de  2022,  el  Grup  Socialista  de  la  Diputació  de  Girona
comunica que el diputat Pere Casellas Borrell substituirà el senyor Puga en el Consell
d’Administració del Patronat de Turisme Costa Brava Girona SA. 

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

PRIMER. MODIFICAR l’acord adoptat en la sessió ordinària del Ple de data 20 d’abril
de 2021, que proposava el  nomenament  del  diputat  senyor  Víctor  Puga López en
representació de la Diputació de Girona com a membre del Consell d’Administració del
Patronat de Turisme Costa Brava Girona SA. 

68

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



SEGON. PROPOSAR a la Junta General d’Accionistes del Patronat de Turisme Costa
Brava  Girona,  SA  el  nomenament  del  diputat  senyor  Pere  Casellas  Borrell  en
representació  de  la  Diputació,  com  a  membre  del  Consell  d’Administració,  en
substitució del senyor Víctor Puga López.”

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. 

19. Precs i preguntes

El senyor President comenta que, un cop aprovades les mocions d'urgència, si hi ha
algun prec o alguna pregunta per part d'algun diputat o diputada. Sí, senyora... Pel
grup d'Independents..., senyora Guillaumes.
La portaveu del  grup de la  CUP,  senyora Marta Guillaumes,  pren la  paraula i  diu:
Gràcies, president. Començaré amb dos precs, que són dos precs que els recupero.
Tenen  a  veure  amb  tema  climàtic,  diguéssim.  Avui,  justament  a  la  meva  primera
intervenció, he dedicat un bon estiu a tothom, perquè a un quart d'onze, no sé si esteu
al cas, avui a començar l'estiu, exactament a les 10.14 ha començar l'estiu, però al
saló de plens de la Diputació de Girona sembla que estiguem a Copenhaguen, perquè
la fredor que hi ha en aquesta sala és més que mesurable. Per tant, els dos precs: un
va  en  el  sentit  que  demanem,  si  us  plau,  que  s'incorporin  urgentment  criteris
d'eficiència energètica en la climatització, no només de la sala de plens, sinó de la
Diputació de Girona. I la segona, que també hi hagi un... que això ja ho vam demanar
en un prec. No recordo ara a quin ple era, vam demanar una formació tècnica a nivell
de tècnics, de com gestionar tot  el tema climàtic.  No ho recordo, em sap greu, no
recordo a quin ple ho vam demanar. Per tant, que quedi constància d'això. Gràcies.
El senyor President, diu: Alguna cosa més?
La senyora Guillaumes, respon: Doncs gràcies, president. Són quatre preguntes molt
ràpides. La primera és sobre els Jocs Olímpics d'Hivern. Ahir, justament ahir, el Comitè
Olímpic Espanyol va descartar presentar cap candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern
el 2030 i també va descartar, no sé si avui han fet ja declaracions al COE, però també
ha  descartat  la  candidatura  en  solitari  que  havia  demanat  el  Govern  català.  Per
nosaltres, que avui el COE anunciï la retirada seria una bona notícia, ja ho saben la
resta de diputats i diputades presents. I que el Govern insistís i insisteixi en presentar-
la i obri la porta a fer-la el 2034 ens seria incomprensible, i com a CUP Amunt esperem
que es posi fi  a aquesta bogeria ambiental,  social  i  econòmica.  Per nosaltres s'ha
acabat aquest temps dels macroesdeveniments i esperem que arribi el temps de les
persones. Toca treballar pel Pirineu d'una altra manera, acabar amb aquest monocultiu
turístic,  justament  avui  que  parlem  de  turisme,  de  model  de  desenvolupament  i
potenciar el sector primari i secundari, i també garantir dret a l'habitatge i fer altres
coses que no són les que s'estan fent ara des del Govern. Nosaltres, com a CUP
Amunt, evidentment, l'alternativa la tenim, i que considerem que potser seria l'hora de
tirar  endavant.  Ja  ho  hem  expressat  el  mes  de  desembre:  tirar  endavant  altres
projectes que vagin en una altra línia i potser afrontar un nou model productiu al servei
de la gent i del territori. Vist això, demanem quina és la valoració que en fa l'equip de
govern de la situació actual respecte a aquesta candidatura. Gràcies.
El senyor President, diu: Quatre, no? [...] Sí, sí, clar.
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La senyora Guillaumes, continua la seva intervenció: Gràcies, president. La segona té
a veure amb una xerrada que es va fer el dia 14 de juny sobre la gestió indirecta del
servei d'abastament d'aigua al món local. Agraïm públicament que des de la Diputació
es plantegin les formacions d'aquest tipus. Va ser molt interessant i  vam ser-hi.  La
veritat és que vam aprendre molt sobre aquesta proposta d'expedient base per a la
gestió indirecta de l'aigua. Va estar molt bé. I el cas és, però, i aquí ve la pregunta, que
la gestió indirecta, almenys com a mínim a comarques gironines, només li serveix al
8 % dels municipis de comarques gironines, aquells que tenen concessions vençudes
o que li vencen abans del 2025. I en canvi, hi ha un 46 % dels municipis que fan gestió
directa  o  que  estan en procés de remunicipalització.  No  són dades  que  nosaltres
haguem... Sinó que són dades que apareixen a la web de l'Associació de Municipis i
Entitats per a l'Aigua Pública AMAP. La pregunta concreta és: per quan una jornada
des de la Diputació de Girona de formació sobre la gestió directa de l'aigua? Això és la
segona pregunta. 
La tercera té a veure amb una qüestió que ha sortit als plens, sobretot a finals del
2021, que és el tema de la variant de Vilafant. Vam veure, el 14 de juny va aparèixer
als mitjans de comunicació que la licitació d'aquesta variant va quedar deserta. I vam
llegir  que  les  cinc  empreses  que  havien  presentat  ofertes  s'havien  fet  enrere,
suposadament per l'encariment dels materials i que ara la Diputació de Girona hauria
de reiniciar el procés. A banda d'això, sabem, tenim constància, que aquest procés
està judicialitzat, però no sabem en quin moment està concretament, i ens agradaria
saber en quin moment està aquest procés de judicialització d'aquesta variant.
I la quarta té a veure també una altra qüestió que ha aparegut als mitjans, que és la
candidatura Costa Brava-Barcelona Ryder Cup 2031. Cup no és de la CUP, sinó que
és de la Cup, que és una altra cosa. I va aparèixer als mitjans de comunicació i ens va
cridar l'atenció perquè explicava que les parts implicades, tant la Federació catalana
com  l'espanyola  dels  camps  de  golf,  de  golf,  perdó...  La  Generalitat  i  altres
administracions i els organitzadors estaven negociant amb molta discreció. Això ho
vam llegir als mitjans de comunicació. S'estava negociant amb molta discreció i tota
aquesta discreció, també vam veure que el Foment del Treball havia publicat... que no
participa, en les negociacions, Foment del Treball,  però havia publicat que aquesta
competició, que està prevista per al 2031 a Caldes de Malavella, al camp de golf de
Caldes de Malavella,  es traduiria en un impacte econòmic...  No sé perquè xiula el
micròfon... De 1.300 milions d'euros. O sigui, Foment del Treball diu això. No van dir
exactament  per  a  qui  anirien...  Perdó...  1.300  milions  d'euros  aquest  gran
esdeveniment. Deien també que és una candidatura que ja té una inversió fixada, això
ho deien els mitjans de comunicació, i també, en aquesta publicació que es va fer, es
deia  que  el  Govern  espanyol  avalava  aquesta  candidatura  i  aportaria  96  milions
d'euros a la competició, que se sumarien als 4 milions d'euros de la Diputació. És a dir,
l'Estat espanyol invertiria 96 milions d'euros i la Diputació quatre milions d'euros en
aquest esdeveniment, i 25 milions d'euros aportats pels organitzadors. A banda de tot
això, es negocia una aportació de 45 milions d'euros de la Generalitat, l'Ajuntament i la
Diputació de Barcelona. És així,  president? La Diputació de Girona té prevista una
inversió de 4 milions d'euros per a aquest macroesdeveniment? Gràcies.
El senyor President, pren la paraula i respon: Molt bé. Entenc que no queda cap més
pregunta: ha dit quatre. Molt bé, moltes gràcies. Els precs, en tot cas, els apuntem com
a precs. Quant als Jocs Olímpics d'Hivern, jo crec que no són cap bogeria. La paraula
bogeria jo la trec. No són cap bogeria, al contrari. Per mi és al contrari. Jo sóc un ferm
defensor  dels  Jocs  Olímpics  d'Hivern  i  continuo  sent  un  ferm defensor  dels  Jocs
Olímpics d'Hivern. És evident que si... Em sembla que vostè ha dit una part. L'altra part
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no  l'ha  dit.  M'imagino  que  per  oblit.  Els  Jocs  Olímpics  d'Hivern  no  fracassen  per
Catalunya. Fracassen per Aragó, si és que fracassen. Evidentment, nosaltres estarem
amatents i estarem al costat del Govern en aquestes decisions que es prenguin en
aquest sentit. Jo sóc dels que penso que encara hi ha marge per al 2030. Miri si sóc
més optimista. Sóc dels que penso que encara hi ha marge per al 2030. I demanaria
que s'explotés tot aquest marge per al 2030. Per tant, si alguna cosa he de fer avui
públicament és això. Ara, escolti'm, la Diputació de Girona ni jo mateix hem de decidir
res. Qui ho acaba decidint són els governs i qui acaba presentant la candidatura al
Comitè Olímpic Internacional és el Comitè Olímpic Espanyol i, per tant, jo, ni una cosa
ni l'altra. Jo no puc influir ni en un ni en l'altre. En tot cas, col·laborar pel que sigui i
manifestar l'opinió del que sigui. Jo crec que sí, que aquesta opinió l'expresso, perquè
entenc que és una bona cosa per als Jocs Olímpics. Jo no he sentit enlloc que diguin
si el 2030 o el 2034. Jo no ho he sentit enlloc i potser jo no he sentit tot el que vostè ha
sentit, que si ara ja s'aposta pel 2034 o no. Jo crec que això no ho he entès i amb qui
he parlat. Entenc que no va per aquí, però en tot cas, si anés per aquí, doncs després
passaria el que passaria. No sé si vostè hi vol afegir alguna cosa.
El  vicepresident  segon,  senyor  Albert  Piñeira,  pren  la  paraula  i  manifesta:  Sí,
moltíssimes gràcies,  senyor president.  Il·lustra diputada,  senyora Guillaumes.  Vostè
deia "temps de les persones". En això ja hi estem d'acord. El que passa és que això, a
l'hora de traslladar-ho a la  pràctica,  el  temps de les persones ho traduïm diferent.
Nosaltres, el nostre plantejament que fem com a govern i com a territori és una mica
diferent que el seu. Vostè diu que no, que el COE decideixi que no tiri endavant el
projecte  de  candidatura  és  una  bona  notícia.  Nosaltres  ens  agradaria  que  on  es
decidís si una candidatura tira endavant o no tira endavant és amb una consulta, que
pensem que és una manera de prestar més atenció a les persones. Perquè si no, ara
vostè ens està  validant  que li  sembla  bé que això  es  decideixi  en un despatx de
Madrid,  però  no  li  sembla  bé  que  ho  decideixi  la  gent  del  territori  mitjançant  una
consulta. I nosaltres ens ho mirem diferent, molt diferent. Ens agradaria que això anés
avançant i que arribés un moment en què aquesta decisió no la prengués un despatx
de Madrid. M'és igual que sigui de Madrid, de Barcelona, de l'Aragó o de la Cotxinxina,
sinó que els ciutadans i ciutadanes del territori, mitjançant una consulta que amb els
projectes importants i estratègics és com s'han de decidir les coses en societats que
siguin una miqueta democràtiques, fos la gent del Pirineu que ho decidís, i el temps de
les persones seria fer una consulta. I si aquesta consulta tira endavant, és que la gent
vol els Jocs i si no, no, però el temps de les persones no és el despatx del Comitè
Olímpic Espanyol a Madrid, és la consulta. Em sorprèn que vostè plantegi les coses en
aquests termes, especialment venint del grup de la CUP. Moltíssimes gràcies, senyor
president.
El senyor President, pren la paraula i diu: Gràcies. Contestada aquesta pregunta. A la
xerrada, vostè hi va assistir, de la gestió de l'aigua. Vostè hi va assistir i segur que em
va escoltar. I jo vaig dir que aquesta és una xerrada que va i que parlem de la gestió
indirecta de l'aigua, perquè és una petició que els tècnics de diferents ajuntaments han
fet  als  tècnics  de  la  casa.  Llavors,  si  els  tècnics  dels  ajuntaments  o  diversos
ajuntaments, em sembla que a més ho vaig dir, diversos ajuntaments, ho han demanat
als tècnics de la casa, els serveis que dóna la Diputació no només són econòmics,
sinó que també són eines i,  per tant, els serveis de la casa han preparat tota una
documentació quan algun ajuntament vol fer una gestió indirecta i hem fet una jornada
de formació en aquest sentit. Qualsevol altre tema, qualsevol altre model que hi hagi
diversos ajuntaments que demanin un altre model, a la casa farem... Perquè jo vaig
deixar molt clar que no era... que la casa no es posicionava amb un model o amb un
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altre model. La casa feia una formació per un model perquè se'ns havia demanat, com
altres formacions i  altres xerrades que fem en aquest  sentit.  Vostè pregunta quan
farem unes jornades per a la gestió directa. Quan sigui necessari, quan es demani,
quan els serveis tècnics de la casa rebin un munt de consultes en aquest sentit que
sigui necessari. Potser no és necessari i potser sí. Nosaltres, el que hem de fer és
donar  eines als  ajuntaments,  no donar-los ni  desviar-los cap aquí  o cap allà,  sinó
donar-los eines perquè ells puguin escollir lliurement amb l'autonomia municipal, que
cada ajuntament té el seu model, no de l'aigua, de l'aigua i de tot el que han de fer en
aquest sentit, Per això deia que l'Ajuntament ha d'exercir d'ajuntament d'ajuntaments.
Això és un clar exemple i el president no ha de fer d'alcalde dels alcaldes, perquè cada
alcalde,  a  casa  seva,  tria  el  que  vol  fer,  i  aquest  era  donar-los  eines  pel  model
indirecte, que és el que ens havien demanat. I si ens demana un altre model o una
altra qüestió, com tantes xerrades, senyor secretari, que vostès preparen al llarg de
l'exercici. Per tant, per quan? Per quan sigui necessari. 
Després, 2021. Final variant de Vilafant. És veritat que nosaltres no la vam adjudicar i
vam preguntar als contractistes a veure si mantenien l'oferta. Ens van dir que no. Com
que no s'havia adjudicat, és evident que la vam deixar deserta. Perquè hi ha dues
coses: el desplaçament de serveis afectats, és a dir, quan ja havíem tancat el nou
projecte, es despenja l'Estat i diu: escolti, han de fer una rotonda i l'han d'ampliar, han
d'ampliar una rotonda i, a més, haurien de desplaçar una línia elèctrica perquè amb el
desplaçament de la rotonda, ens perjudica una línia elèctrica. Què fem ara? El que
estem  fent  és  començar...  Fer  aquest  modificat  de  projecte,  hi  farem  la  revisió  i
l'actualització de preus i tornarem a licitar perquè aquesta obra, no és que l'haguem
deixada. O sigui, fem el modificat de projecte i l'adjudicaren i la licitarem tan bon punt
això estigui fet. Per tant, l'haurem d'aprovar, aquest modificat, i un cop estigui aprovat
farem la licitació corresponent. 
Costa Brava Ryder Cup. Això, si vostès ho recorden, la Ryder Cup ja va ser, fa cinc o
sis anys, motiu de fer-se. De fet, per fer-se aviat, em sembla que era el 2025 o 2026 a
Roma, que era fer-lo aquí o fer-lo a Roma. Va guanyar Roma. Em sembla que és el
2026, si no m'equivoco, o 2025. Em sembla que aquests són anys imparells. Aquí es
torna a plantejar fer la Ryder Cup i evidentment es va veure tothom. No és que l'Estat
em sembla que hi aporti 96 milions d'euros, com vostè, ha dit, sinó que són avals. Són
avals, que s'executen o no en funció d'això. La Generalitat deia de fer una aportació, la
Diputació s'havia compromès amb una aportació, ja fa aquests cinc, sis o set anys
enrere. Ho estem parlant, la Diputació de Barcelona també, l'Ajuntament de Barcelona,
Turisme... Però tot això sortirà bé o no sortirà bé, al final, segons el que decideixin les
grans  administracions.  Per  tant,  nosaltres  estem  amatents,  ens  han  explicat  el
projecte, però nosaltres no hem concretat res. Els quatre milions que diuen ja eren els
quatre milions que ja s'havien parlat fa set o vuit anys enrere. Per tant, aquí han de
saber si la Generalitat, al final, que és qui jo crec que té la clau última, què decidirà. Jo
també n'he fet algun comentari amb el mateix president o algun conseller o el secretari
general de l'Esport. Però escolti, en tot cas, nosaltres no podrem influir en cap decisió
de la  Generalitat,  si  no que nosaltres podrem explicar  la  nostra visió.  Jo continuo
defensant, com defensava fa sis o set anys, que jo no era el president d'aquesta casa,
que la Ryder Cup no és un esdeveniment dolent. Al contrari, jo crec que molt positiu,
no només per al nostre territori. Quan Turisme de Barcelona està disposat a apostar-hi
molts  diners,  és  perquè deu ser  bo per  al  conjunt,  per  a  la  demarcació,  per  a  la
demarcació no només de Girona, sinó per al conjunt del país i per a la demarcació de
Barcelona,  també especialment,  i  Tarragona i  Lleida,  evidentment,  de manera més
indirecta, però també. Jo, sí l'impacte són 1.300 milions, és el que vostè va llegir i jo
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també ho vaig llegir, que l'impacte aproximadament al llarg d'aquests anys... Perquè la
Ryder  Cup bàsicament  és deu anys abans i  deu anys després.  Bàsicament  té  un
recorregut de deu anys i deu anys. Escolti, això és el que a nosaltres ens han explicat.
Però  nosaltres  no  podrem ni  definir  ni  comprometre  res  fins  que  aquí  hi  hagi  un
compromís global. Si el govern del país és el que diu finalment que no, nosaltres ja no
parlarem de res. Si el govern del país acabés dient que sí, m'imagino que ens hauríem
d'asseure en una taula en la qual hi hagués el Govern, Barcelona, els ajuntaments de
la demarcació de Girona que toquen, hi hauria d'haver l'Estat, hi hauria d'haver les
federacions  respectives,  no  només  la  que  fa  la  Ryder  Cup,  sinó  la  Federació
espanyola  o  la  Federació  catalana,  hi  hauria  d'haver  la  Diputació  de  Girona,  la
Diputació de Barcelona... I després ens hauríem d'asseure en una taula per veure com
es concreta això. En aquest moment, qui no ha dit que sí encara és el Govern del país
i, per tant, ara, qualsevol qüestió en aquest sentit, jo em podria equivocar. Això s'està
parlant,  s'està  negociant  per  part  de  qui  toca,  que  no  sóc  jo  qui  porto  aquestes
negociacions,  evidentment,  ni  la  Diputació  de  Girona,  per  part  de  qui  toca.  I  si
finalment, això es cregués entre tothom que ha de sortir, ens seuríem en una taula i
m'imagino que concretaríem. En aquest moment, la Diputació de Girona només pot
concretar això, que és un esdeveniment important i seria molt important per al conjunt
de la demarcació i per al conjunt del país. Però, dit això, que és un pensament, la
concreció econòmica o qualsevol altra concreció s'hauria de fer en el marc d'una taula
de negociació conjunta si qui toca decidir que sí, decideix que sí. En aquest moment,
com que a qui li toca decidir que sí, no ha decidit, no és que sigui que sí, i no és que
sigui que no, no ha decidit, sinó que diu que n'anem parlant, anem parlant i quan toqui,
si toca, decidirem. I si no toca, ja hem decidit. Per tant, aquesta és la qüestió.
Sí, perdoni, digui, senyor Rodríguez.
El portaveu adjunt  del grup del PSC, senyor Joaquim Rodríguez, pren la paraula i
manifesta: Gràcies, senyor president. És un prec sobre escoles bressol.
El  senyor  President,  manifesta:  Perdoni,  però,  és  que no havia  acabat  la  senyora
Guillaumes. Acabem amb ella i després vostè. Digui, senyora Guillaumes.
La  diputada  senyora  Guillaumes,  diu:  Disculpeu.  Era  necessitat  d'aclariments.  El
president comentava, hi ha insistit fortament, que s'ha de decidir en el marc de decisió
d'una  taula  de  decisions,  però  que  finalment  és  el  Govern  qui  decideix.  Per  tant,
entenc que d'autonomia municipal, zero? Caldes de Malavella no decidirà?
El senyor President, respon: No. Escolti'm bé. La Ryder Cup, el fet que es faci en el
municipi de Caldes o en un camp que sigui entre dos ajuntaments, etcètera., això no
m'hi poso, jo. El que jo estic dient és que aquesta inversió és tan important que no ho
pot decidir Caldes de Malavella, perquè Caldes de Malavella no pot aportar avals per
90 milions d'euros més no sé quants milions d'euros per cobrir això. Això, al final, aquí
hi ha una proposta que les federacions catalana i espanyola diuen: escolti, a nosaltres
ens agradaria fer la Ryder Cup aquí, i l'Ajuntament de Caldes de Malavella diu: escolti,
a mi em sembla molt bé, segurament que diuen que els sembla molt bé, com jo dic
que em sembla molt bé a la demarcació de Girona i em sembla molt bé per al conjunt
del país. Ara, aquí hi ha una qüestió bàsica, que és: tot el que això val, com es porta?
Per tant, ara imagini's que el Govern de l'Estat... Ja no vaig al Govern del país... Que
el  Govern  de  l'Estat  digués:  escolti,  jo,  aquests  avals  que  m'havia  compromès  fa
quatre anys, que pugen 90 o 80 milions d'euros, no els farem. Probablement això té
poc recorregut, encara que Caldes de Malavella digui que sí, perquè ell no pot suplir,
no  podria  suplir  en  cap  cas  una  aportació  de  l'Estat.  Imagini's  que  la  Generalitat
digués:  escolti,  si  a mi em toca aportar  X,  com a Govern pensem que això no és
prioritari o pensem que... Tampoc en podria decidir res Caldes de Malavella, perquè
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evidentment,  no  té  la  capacitat  econòmica per  portar  això.  Per  tant,  la  decisió  no
només és aquesta. És que hi ha un component econòmic molt important. Perquè si
vostè es fixa que diu que això val 1.300 milions d'euros de despeses. Això era també
una partida,  una xifra molt  important.  Per tant,  això,  al  final,  o  s'aconsegueix o no
s'aconsegueix. I això no ho decideix Caldes de Malavella. Caldes de Malavella no pot
dir a l'Estat: escolti, em sembla molt bé i vostès aportin 100 milions d'euros, o 90 o 80,
o 70, o 25 o 40. No pot fer-ho. Per tant, no és que decideixi. Caldes de Malavella haurà
de decidir dintre la seva autonomia municipal, si en el seu àmbit, això es pot fer o no,
si es pot executar o no, però si realment es pot acabar fent hi ha d'haver... Aquí hi ha
uns compromisos econòmics importants que són d'administracions de rang de l'Estat o
de la Generalitat, i d'altres, evidentment, però aquestes seran les bàsiques que hauran
d'acabar dient. Tot això és una negociació embrionària, que al final algú haurà d'acabar
parlant i haurà d'acabar decidint. Vostè ha fet una pregunta: és veritat, president, que
vostès hi aportaran quatre milions d'euros? I jo li he contestat: no hi ha res perquè
dependrà de tot allò altre. Sí que és veritat que hi havia un component de fa sis o set
anys, en aquest sentit, d'aquesta casa, però concretat no hi ha res. Per què? Perquè
encara no sabem si es farà o no, si hi haurà tots els mitjans o no. Imagini vostè que
l'Estat digui que sí, nosaltres estem d'acord a aportar els avals, que la Generalitat digui
que  estem d'acord  amb  això.  Llavors,  m'imagino  que  ens  cridaran  a  tots  i  diran:
escoltin, com ho podem fer, això? Inclosa Caldes de Malavella, és evident. Però això
no s'ha produït. Per tant, si vostè em diu avui: vostès han concretat? No, perquè no
hem signat res ni hem fet res. El dia que ho signem, nosaltres ho direm amb tota la
tranquil·litat del món. D'acord? Aquesta és la pregunta.
La diputada senyora Guillaumes, diu: Ja acabo. Només una cosa. La tercera pregunta
que hem formulat, creiem que no se'ns ha contestat, perquè preguntàvem com estava
el procés de judicialització del tema de la variant. No sé si...
Intervé el senyor secretari i manifesta que per part de les germanes propietàries de la
finca,  que  va  ser  una  part  expropiada,  van  interposar  un  recurs,  van  demanar  la
suspensió de l'execució i el jutjat els el va desestimar perquè l'interès públic primava
sobre la seva petició particular. I després, aquest plec, si no ho recordo malament, està
en tràmit de contestació a la demanda per part de la Diputació, on sembla que ja l'hem
fet i estem en període de prova, o sigui, hi ha un contenciós administratiu davant del
jutjat que va seguint, que planteja diferents qüestions, però són uns particulars.
El  senyor  President,  afegeix: No  hi  ha  suspensió.  Per  tant,  com  que  no  hi  ha
suspensió, nosaltres seguim.
La portaveu senyora Guillaumes, diu: Seguim el procés de construcció de la variant de
Vilafant.
El  senyor  President,  respon: Sí,  exactament  sí,  senyora.  Ja  li  he  contestat,  això.
M'imagino que se m'ha entès bé.
La senyora Marta Guillaumes, diu: Sí. Res, ho deixo aquí. Gràcies.
El senyor President, diu: Senyor Rodríguez.
El diputat senyor Joaquim Rodríguez, intervé i diu: Gràcies. Nosaltres volem fer un
prec per si  ho consideren oportú, sobre les escoles bressol.  El  passat 1 d'abril,  ja
saben que es va signar un tercer acord marc entre el Departament d'Educació i les
entitats municipalistes, i trobem que ha estat un pas molt important. Hi ha una quantitat
determinada per les famílies i, evidentment, per els ajuntaments, de 1.600 euros, que
és la part que s'ha acordat. Però hem analitzat que hi ha hagut molts ajuntaments, i
vostès ho saben més que ningú, que han presentat mocions i que hi ha ajuntaments
que d'alguna manera estan reclamant que es revisi el finançament. En principi, també
saben que anteriorment hi havia una dotació superior i ara s'ha acordat, pel que sigui,
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el que es disposi, etcètera, s'ha acordat una quantitat. Per tant, analitzades aquestes
mocions de molts ajuntaments, analitzat també aquest acord marc i per la part que ens
toca com a corporació, perquè ja ho deuen saber, però l'acord diu que hi haurà una
comissió  de  control  per  part  del  Departament  d'Educació,  dues  persones,  de  la
Federació,  dues  persones,  de  l'Associació  de  Municipis,  dues  persones,  i  un  per
Diputació. I aquesta comissió de control, i ho diu el mateix acord, està amb l'encàrrec
d'analitzar si n'hi ha prou o no n'hi ha prou. Per tant, el nostre prec és que hi hagi un
estudi de les mocions que s'han fet. Jo em derivo que aquesta comissió pugui fer un
càlcul  i  dir  que potser  hauríem d'arribar  aquí  amb els  anys  que  siguin.  Ja  dic,  jo
reconec l'esforç i l'acord marc és molt positiu, està molt bé. Per tant, aquest primer
prec seria això, a la persona que hagi d'anar-hi que faci aquest estudi. 
I el segon, jo crec que o hauria de ser senzill, però de moment, a part de fa molts anys,
tampoc s'ha dut a terme, i  és que es faci un mapa d'equipaments educatius de la
primera etapa o de l'etapa d'educació infantil.  Un mapa d'equipaments a l'estil  del
MIEM, que molts de vostès ja saben que era un mapa d'equipaments esportius on la
Generalitat tenia les previsions i els dèficits, i a partir d'aquí hi havia unes dotacions
pressupostàries que si els ajuntaments s'animaven, podien rebre-les. Ara mateix, això
no es té.  I  per tant,  jo  crec que des de la  Diputació,  pel  que ens interessa,  seria
interessant demanar a la Generalitat que fes aquest mapa d'equipaments de tot el que
és l'escolarització infantil. I aquests serien els dos precs que li faríem. Gràcies.
El senyor President,  respon: Moltes gràcies. Només a nivell  informatiu,  en aquesta
comissió hi ha el senyor Josep Piferrer, per delegació meva, perquè entenc que és la
persona responsable de l'àrea d'Educació d'aquesta casa i, per tant, en tot cas, és la
persona  que  hi  va.  De  fet,  uns  dels  qui  vàrem  impulsar  que  hi  hagués  aquesta
comissió  vam  ser  les  entitats  municipalistes  i  les  diputacions,  perquè  nosaltres
enteníem  que  4.800  euros  de  cost  efectiu,  només  l'educació,  per  deu  mesos,  en
alguns llocs era veritat i en alguns llocs no ho era. I precisament es va posar aquesta
comissió perquè els municipis que no sigui així, puguin demanar i justificar perquè no
és així. I aquesta comissió pot elevar a la conselleria que faci una proposta, en algun
determinat indret, més elevada, si el cost és així. Aquí s'ha partit del fet que una plaça
de llar d'infants val 4.800 euros, dividit en tres terços, un terç per la família, un terç per
l'Ajuntament  i  un  terç  pel  Departament  d'Educació  o  la  Generalitat  de  Catalunya.
Llavors, només la part educativa, no hi ha l'electricitat, ni la calefacció, ni tot això no,
només la part efectiva, que és els recursos educatius. Evidentment, hi ha indrets que
és així i hi ha llocs que no és així. I llavors, aquesta clàusula es va posar per dir que
allà on el terç no sigui així, que ho pugui justificar i que se li pugui incrementar aquest
terç. I això va ser idea de les entitats municipalistes i de les diputacions. El senyor
Piferrer,  en  aquest  sentit,  i  jo  mateix,  ens  vam preocupar  que  això  fos...  D'avalar
aquesta proposta en aquest sentit. En alguna de les coses que vostè ha dit, jo, si no
vaig errat, el Govern avui ha aprovat alguna qüestió en aquest sentit, que haurem de
veure com queda definit. Ho dic perquè ahir a la tarda em van passar un acord de
govern que anava avui i que jo ara no puc dir perquè no sé si el Govern l'ha aprovat o
no en el seu Consell Executiu del dia d'avui, que definia una mica això de l'estudi del
mapa i de la creació de noves places a futur. Per tant, hauríem de veure si el Govern
ha aprovat aquest acord, tal com ahir ens va passar el conseller, que jo entenc que sí.
Doncs això que vostè diu ja queda una mica, ja quedaria endreçat en la segona part
del prec. 
En la primera, vostè sap que en aquesta casa vam tenir la cura, en circumstàncies
molt complicades, de substituir fins i tot el pagament de la Generalitat, que ja havia
baixat de 1.600 a 1.300 i a 875, i els 875 durant cinc cursos, si no vaig errat, els vam
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pagar nosaltres, que aproximadament han estat al voltant de 35 milions d'euros que
aquesta casa ha pagat. Ara tornem a estar... Vam estar a 1.300 perquè hi va haver una
sentència que deia que el mínim era aquest, 1.600. I el govern no només paga 1.600,
sinó que paga 1.600 i la diferència entre 875 i 1.300 de tots aquests cursos que la
sentència recollia. Per tant, em sembla que aquest any afegeixen 200 o 400 euros per
plaça. I això ho han de fer fins al curs, em sembla, 2025-2026 o 2026-2027. Per tant,
l'esforç és obvi. Amb la gratuïtat de l'I2 a les escoles públiques, la voluntat, fixi's bé, és
que el Govern paga 3.200, en aquest cas. Paga 3.200 a l'I2, més els endarreriments
del que hi havia, en aquest cas de la sentència, perquè això sí que es va fer perquè no
hi hagués més sentències, es va planificar que fos per a tot Catalunya, tothom que
tingués escoles bressol, i així s'acabava d'aquesta manera. Això es va fer. Per tant,
nosaltres estarem amatents en aquest sentit, Estem amatents, recollim tot el que els
ajuntaments ens fan arribar a fi  i  efecte de traslladar-ho a la  comissió que calgui.
Gairebé cada quinze dies hi ha la comissió mixta, que el senyor Piferrer s'hi connecta,
i després hi ha una altra comissió, que en aquest cas hi anem els presidents, a la qual
hi vaig jo mateix. Tot i que la comissió mixta és la que més reuneix i, per tant, aquesta
feina, jo la vull destacar i que es fa. És evident que aquí ha creat un cert enrenou, el fet
que la  gratuïtat  de l'I2  només sigui  a  les  escoles de titularitat  pública,  o bé de la
mateixa Generalitat o bé dels mateixos ajuntaments, i que amb això s'hagi quedat, en
no ser universal, s'hagi quedat gent que no... I tots som conscients que a les escoles,
les  llars  d'infants  públiques,  no  hi  ha  prou  cobertura  de  tot  el  cens,  tot  i  que
evidentment no és obligatori, però no hi ha cobertura de tot el cens i, per tant, aquí hi
ha un cert desajust. També n'hem parlat amb el mateix conseller i fins i tot amb el propi
president,  que abans d'una gratuïtat  de l'I1  o  de l'I0,  seria  bo que hi  hagués una
universalitat de la gratuïtat de l'I2. I nosaltres, en aquest sentit, continuarem defensant
això en el marc que ens toca i que el senyor Piferrer és el delegat en aquesta casa.
Moltes gràcies per la seva aportació.  Alguna cosa més? Doncs s'aixeca la sessió.
Moltes gràcies. Ja que ha començat l'estiu, que passin tots un bon estiu.

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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