
Número: 222
Òrgan: Ple
Sessió: Ordinària
Data: 18 d’octubre de 2022
Hora: 12:05
Lloc: Saló de sessions
Document: Acta

Expedient: 2022/9591

Hi assisteixen

President Miquel Noguer i Planas
Vicepresidents Pau Presas i Bertran

Albert Piñeira i Brosel
Vicepresidentes Maria Puig i Ferrer

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

Jaume Dulsat i Rodríguez
Roser Estañol i Torrent
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

Excusen l’assistència Eduard Llorà i Cullet
Jordi Masquef i Creus

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 20 de setembre de 

2022/A010101/9591
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2022

2 Decrets corresponents al mes de setembre de 2022 2022/A010101/9591

3 Ratificació de les resolucions que ho requereixin 

4 Informació de la Presidència

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES

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

5 Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG
3SC 10/2022 del pressupost de  la Diputació de Girona de
l'exercici 2022  - Intervenció - Comptabilitat i 
Pressupostos

2022/F010402/9299

6 Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 12/2022 de la Diputació de Girona  de l'exercici 2022
- Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos

2022/F010401/9297

7 Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG
3SC 11/2022 del pressupost de  la Diputació de Girona de
l'exercici 2022 - Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos

2022/F010402/9408

8 Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 13/2022 de la Diputació de Girona  de l'exercici 2022
- Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos

2022/F010401/9298

9 Aprovar la instrucció sobre la contractació d'emergència - 
Compra Pública

2022/D030700/9445

10 Aprovació de l'inventari de béns i drets del Consorci 
d'Aigües Costa Brava Girona a 30/06/2022 - Patrimoni i 
Expropiacions

2022/J010100/9229

11 Aprovació del Reglament regulador de la prestació de 
serveis en la modalitat de teletreball pel personal al servei
de la Diputació de Girona i el seus organismes autònoms 
- Organització i Recursos Humans Corporatius

2022/G090500/9373

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

2022/A030100/237

COMISSIÓ D’ACCIÓ SOCIAL

13 Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració 
interadministrativa amb el Departament de Drets Socials 
per a la gestió del Centre de dia Les Bernardes, any 2023 
– Acció Social

2022/D060103/9105

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

14 Aprovació del conveni entre la Diputació de Girona i 
l'Ajuntament de Maià de Montcal per a la cessió a 
l'Ajuntament d'un tram sobrer a la ctra. GIV-5235, a Maià 
de Montcal - Xarxa Viària

2022/J020101/7892

15 Aprovació inicial de la memòria resum dels mapes 2022/K010401/9311
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estratègics de soroll de la xarxa viària local de la 
Diputació de Girona - Xarxa Viària

JUNTA DE PORTAVEUS

16 Moció que presenta el grup de la CUP perquè la Diputació
creï un programa per a donar suport a les cooperatives 
d'habitatge en cessió d'ús a les comarques gironines

2022/A040100/9615

17 Moció que presenten els grups JuntsxCat, ERC, CUP i 
IdS per l'aprovació del manifest de l'Acord Social per 
l'Amnistia i l'Autodeterminació

2022/A040100/9618

18 Mocions d'urgència

19 Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

El  senyor  President,  Miquel  Noguer,  pren la  paraula  i  diu:  Molt  bon dia  a  tothom.
Començarem aquesta sessió plenària ordinària del dia 18. Haig d’excusar els senyors
Masquef  i  Llorà,  que  per  motius  estrictament  personals  avui  no  ens  poden
acompanyar.

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior,
que va tenir lloc el dia 20 de setembre de 2022

S’APROVA per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària anterior que va
tenir lloc el dia 20 de setembre de 2022, prèviament tramesa als senyors diputats i a
les senyores diputades.

2. Decrets corresponents al mes de setembre de 2022

S’informa dels decrets corresponents al mes de setembre de 2022, numerats del núm.
2907 al núm. 3309.

3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin

No n’hi ha.

4. Informació de la Presidència

Assistència a actes representatius: 
- A Girona, a la inauguració de la Sea Otter 2022.

- A Sant Julià de Ramis, a la inauguració de l’equipament bar-cultural Can Bóta. 

- A Banyoles, a l’acte d’inauguració dels 10 anys del Hoquei Banyoles. 

- A Masarac, a la 17a edició del Dia Mundial del Turisme 2022.

- A Figueres, a la inauguració del Congrés professional del Turisme i càmping

Girocàmping PRO. 

- A Girona, inauguració de Les Voltes Educa.

- A Santa Pau, al 40è aniversari de la Cooperativa La Fageda.
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- A Torroella de Montgrí, a la inauguració de la I Edició de la Universitat Europea

del Consell Català del Moviment Europeu.

- A Espinavell, a la Tria de Mulats 2022.

- A Girona, a l’acte de cloenda del centenari del GEiEG.

- A Girona, a l’acte de lliurament de Les Mosques de la Informació 2022.

- A Girona, a la inauguració de la nova oficina Work Café del Banc de Santander.

Visites:
- Amb els alcaldes i alcaldesses de: Boadella i Les Escaules, Sant Julià del Llor-

Bonmatí,  Susqueda,  Corçà,  Llagostera,  Camprodon,  Peralada,  La  Vajol  i

Llambilles. 

- Entitats i particulars: 24.
- Visita del president de la Diputació de Huesca, Sr. Miguel Gracia Ferrer. 

Reunions de treball: 
- Reunió  extraordinària  del  Patronat  de  la  Fundació  Auditori-Palau  de

Congressos de Girona. 

- Al Ple de la Comissió de Diputacions provincials, Cabildos i Consells Insulars, a

Cáceres.

- Reunió extraordinària del Comitè d’Emergències de les comarques gironines. 

- Reunió  de  la  Comissió  Mixta  i  la  Comissió  de  Control  i  Seguiment  del

Departament d’Educació. 

- Juntes de Govern.

- Mitjans de comunicació: entrevista amb Ràdio Palafrugell.

PERSONAL EVENTUAL
En  compliment  del  que  disposa  l’article  104  bis  de  la  llei  7/1985,  de  2  d’abril,
reguladora de les Bases de règim local, s’informa al Ple que el nombre de llocs de
treball reservats a personal eventual de la Diputació de Girona a 15 d'octubre de 2022
és de 27 places, i no n'hi ha cap de vacant.

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES

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

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

“Des  de  Tresoreria  s’ha  rebut  sol·licitud  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):
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Data de
signatura
sol·licitud
per part

del diputat
de l’àrea

Centre
gestor

Descripció de la despesa Import

20/09/2022 Tresoreria

El  pagament  de  l’amortització  i  els  interessos  de l’execució  de
l’aval  de  l’entitat  institucional  del  bàsquet  SL  es  realitza
trimestralment. A conseqüència de la pujada del tipus d’interès i
de  la  previsible  pujada  durant  el  quart  trimestre  de  2022,  es
preveu un increment de la despesa dels interessos a pagar per
l’execució de l’aval, per la qual cosa és necessària la modificació
de crèdit.

250,00

TOTAL 250,00

Mitjançant decret del president de la corporació de data 28 de setembre de 2022 s’ha
incoat  l’expedient  de  suplement  de  crèdit  DG  3SC  10/2022  en  el  pressupost  de
despeses de la Diputació de Girona d’enguany.

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

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

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 10/2022 del
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2022, segons el detall
següent:

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicacions de despeses

Descripció ImportOrg
.

Prog Econ
ODS

(primari+
secundari)

Codi
projecte

201 0110 35700 16 10 --
Interessos  i  despeses  d’execució
d’avals Tresoreria

250,00

TOTAL 250,00

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT D’APLICACIONS

Org. Prog Econ
ODS

(primari+
secundari)

Descripció Import

201
934
0

35900 16 10 Altres despeses financeres Tresoreria 250,00

TOTAL 250,00

SEGON.  Exposar  al  públic  l’expedient  de  modificació  del  pressupost  aprovat
inicialment en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona, tal com preveu l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004,
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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 als punts de les comissions informatives.
En aquest  cas,  seria  la  Comissió  d’Hisenda,  Administració,  Promoció  Econòmica i
Cooperació  Local.  El  punt  número  5,  que  és  l'aprovació  inicial  de  l’expedient  de
suplement de crèdit de la Diputació de Girona 10/2022 del pressupost de la mateixa
Diputació de l’exercici  2022.  Té la paraula la vicepresidenta,  senyora Maria Àngels
Planas.
La diputada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria Àngels Planas, intervé i
diu: Bé, molt bon dia a tothom. Moltes gràcies, president. Doncs, com diu el president,
des de la Tresoreria s’ha rebut una sol·licitud de modificació del pressupost mitjançant
suplement de crèdit i és per al pagament de l’amortització dels interessos de l’execució
de  l’aval  de  l’entitat  institucional  del  bàsquet,  que,  com vostès  saben,  es  realitza
trimestralment i, a conseqüència de la pujada dels tipus d’interès és necessari aquest
suplement.  Són  250  euros  que  els  donem  de  baixa  de  crèdit  a  altres  despeses
financeres de Tresoreria. Moltíssimes gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna qüestió? Sí, senyora Guillaumes.
La diputada senyora Marta Guillaumes, respon: Gràcies, president. Només manifestar
que ens abstindrem en aquest punt. Gràcies.
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies. Canvis d’intervenció... Per tant, entenc
que són 24 vots a favor, 1 abstenció. Per tant, amb aquesta votació quedaria aprovat
aquest punt.  .

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 24 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona,  Grup Independents de la Selva i  Grup Tots per l'Empordà,  1
abstenció del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra. 

6. Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 12/2022 de
la Diputació de Girona de l'exercici  2022 -  Intervenció - Comptabilitat  i
Pressupostos
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“El centre gestor Medi Ambient ha presentat la sol·licitud següent de modificació del
pressupost  mitjançant  crèdit  extraordinari  per  atendre  despeses  que  no  poden
demorar-se fins a l’exercici següent i per a les quals no existeix crèdit per atendre-les
(article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals - TRLRHL):

Data de
signatura
sol·licitud

per part del
diputat de

l’àrea

Centre gestor Descripció de la despesa Import

26/09/2022 Medi Ambient

La despesa correspon a una subvenció nominativa de 18.000,00
euros a l’Ajuntament  de Puigcerdà destinada a l’organització del
XVI Concurs nacional de raça bruna dels Pirineus, que es durà a
terme aquest exercici 2022.

18.000.00

TOTAL 18.000.00

Mitjançant decret del president de la corporació de data 28 de setembre de 2022 s’ha
incoat  l’expedient  de  crèdit  extraordinari  DG  3CE  12/2022  en  el  pressupost  de
despeses de la Diputació de Girona d’enguany.

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

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

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 12/2022 del
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2022, segons el detall
següent:

CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aplicacions de despeses

Descripció Import
Org. Prog Econ

ODS
(primari+

secundari)

Codi
projecte

500 4190 46206 11 02 --
NOM-Ajuntament Puigcerdà-Concurs
Nac. Raça Bruna Pirineus

18.000,00

TOTAL 18.000,00

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT D’ALTRES APLICACIONS

Org. Prog Econ
ODS

(primari+
secundari)

Descripció Import

500
419
0

46200 11 02
NOM-Ajuntament  Puigcerdà-Concurs  Cavall
Pirinenc

18.000,00

TOTAL 18.000,00
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SEGON.  Exposar  al  públic  l’expedient  de  modificació  del  pressupost  aprovat
inicialment en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona, tal com preveu l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març,  i  als  efectes que es puguin  presentar  les  reclamacions  previstes a
l’article 170 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

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

QUART.  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:  Si  li  sembla  bé,  senyora  Planas,  es  podria  passar  ja  a
l’aprovació inicial de l’expedient de crèdit, el punt número 6 de l’ordre del dia.
La diputada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Planas, intervé i diu: Sí, gràcies,
president.  Doncs  en  aquest  cas,  el  Centre  de  Gestió  de  Medi  Ambient  també ha
presentat  una sol·licitud  per  modificar  el  pressupost.  Es  tracta  d’una despesa que
correspon a una subvenció nominativa de 18.000 euros de l’Ajuntament de Puigcerdà
destinada a l’organització del 16è Concurs Nacional de la Raça Bruna dels Pirineus
que es durà a terme aquest exercici 2022, i donem de baixa també el Concurs de
Cavall Pirinenc, que no s’ha fet, i s’ha fet aquest del Concurs de la Raça Bruna dels
Pirineus. L’import són 18.000 euros. Moltíssimes gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna qüestió? Sí, senyora Guillaumes.
La  diputada  senyora  Marta  Guillaumes,  manifesta: Gràcies,  president.  També
manifestar que ens abstindrem en aquest punt. Gràcies.
El senyor President, diu: D’acord. La mateixa votació que en el punt anterior, queda
aprovat.

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 24 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. 

7. Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG 3SC 11/2022
del pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 2022 - Intervenció -
Comptabilitat i Pressupostos
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“El servei d’Arquitectura ha sol·licitat 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 de
signatura

sol·licitud pel
diputat de

l’àrea

Centre
gestor

Descripció de la despesa Import

03/10/2022
Servei d’

Arquitectura

El Servei d’Arquitectura no disposa de pressupost suficient per
poder dur a terme necessitats tècniques i urgents en relació a
supervisions de projectes.
Donat  que  els  mitjans  tècnics  i  humans  del  Servei  són
insuficients  i  degut  a  la  complexitat  tècnica  d’algunes
d’aquestes  supervisions  de  projectes,  es  fa  necessària  la
contractació externa, per la qual cosa es sol.licita la present
modificació de crèdit.

9.795,02

TOTAL 9.795,02

Mitjançant  decret  del  president  de la  corporació  de data 4 d’octubre de 2022 s’ha
incoat  l’expedient  de  suplement  de  crèdit  DG  3SC  11/2022  en  el  pressupost  de
despeses de la Diputació de Girona d’enguany.

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

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

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 11/2022 del
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2022, segons el detall
següent:

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicacions de despeses Descripció Import

Org
.

Prog Econ
ODS

(primari+
secundari)

Codi
projecte

221 9200 22706 11 09 -- Estudis i treballs tècnics Arquitectura 9.795,02

TOTAL 9.795,02

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT DEL FONS DE CONTINGÈNCIA

Org. Prog Econ
ODS

(primari+
secundari)

Descripció Import

200
929

0
50000 16 10 Fons de contingència 9.795,02

TOTAL 9.795,02
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SEGON.  Exposar  al  públic  l’expedient  de  modificació  del  pressupost  aprovat
inicialment en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona, tal com preveu l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març,  i  als  efectes que es puguin  presentar  les  reclamacions  previstes a
l’article 170 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

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

QUART.  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 passem al punt setè, senyora Planas.
La senyora Maria Àngels Planas, manifesta: Sí, en aquest cas, el Servei d’Arquitectura
ha sol·licitat una modificació també del pressupost. El Servei d’Arquitectura no disposa
d’un pressupost suficient per poder dur a terme les necessitats tècniques urgents amb
relació a les supervisions del projecte, i donat que els mitjans tècnics i humans del
Servei  són  insuficients,  degut  a  la  complexitat  tècnica  i  d’algunes  d'aquestes
supervisions de projecte, es fa necessari fer una contractació externa. I d'aquí aquests
9.795,02 euros que donarem mitjançant la baixa de crèdit del fons de contingència.
Moltíssimes gràcies.
El senyor President, diu: Alguna qüestió? S’aprova per unanimitat.

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

8. Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 13/2022 de
la Diputació de Girona de l'exercici  2022 -  Intervenció - Comptabilitat  i
Pressupostos

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

Data de
signatura
sol·licitud
diputat de

l’àrea

Centre
gestor

Descripció de la despesa Import

26/09/2022

Promoció i
Desenv.

Econòmic
Local

Es sol·licita la creació de diferents crèdits extraordinaris per a l’atorgament
de la subvenció per part de l'entitat pública empresarial Red.es, M.P., per a
la creació d’una d'oficina Acelera PYME rural. La sol·licitud es va presentar
en  la  convocatòria  d’ajudes  2021  del  Ministeri  d’Afers  Econòmics  i
Transformació Digital (C029/21-ED). per a la creació de la Xarxa d’Oficines
“Acelera Pyme” per entorns rurals.  Aquesta subvenció prové dels fons
Next  Generation  i  concretament  del  Mecanisme  de  Recuperació  i
Resilìència
El projecte te una durada de 24 mesos a partir de la resolució positiva, de
data  29/8/2022,  es per això que és inajornable i  cal  aprovar  els crèdits
extraordinaris en l’exercici 2022.
El projecte de creació de l’oficina ACELERA PYME té per objecte ajudar a
les  PIMEs,  micropimes  i  autònoms  de  la  província  en  el  seu  procés
d’incorporació de les TIC als sistemes productius i les cadenes de valor i es
basa principalment en la contractació de 4 agents digitals que treballaran
ubicats en les seus dels consells comarcals. L'oficina OAP (R )-Girona té
com a fita aconseguir que el nombre més gran de emprenedors, autònoms
i pimes dels municipis de menys de 20.000 habitants de la província de
Girona accedeixin a les accions i activitats d'informació, assessorament i
orientació que desenvoluparà l’oficina.

86.170,86

TOTAL 86.170,86

Mitjançant decret del president de la corporació de data 28 de setembre de 2022 s’ha
incoat  l’expedient  de  crèdit  extraordinari  DG  3CE  13/2022  en  el  pressupost  de
despeses de la Diputació de Girona d’enguany.

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

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

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 13/2022 del
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici  2022,  el  qual serà
immediatament  executiu  sense  perjudici  de  les  reclamacions  que  contra  ell  es
promoguin d’acord amb la disposició addicional setena del Reial Decret Llei 36/2020,
de  30  de  desembre,  pel  que  s’aproven  mesures  urgents  per  la  modernització  de
l’administració  pública  i  per  a  l’execució  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i
Resiliència, i segons el detall següent:

CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aplicacions de despeses

Descripció Import
Org. Prog Econ

ODS
(primari+

secundari)
Codi projecte
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250 4331 13100 08 09 2022/3/EC/1
Remuneracions  bàsiques  p.  laboral
temporal PFA Accelera Pyme

 14.720,53 

250 4331 13102 08 09 2022/3/EC/1
Altres  remuneracions  p.  laboral  temporal
PFA Accelera Pyme

 26.231,56 

250 4331 16000 08 09 2022/3/EC/1
Quotes  patronals  a  la  Seguretat  Social
PFA Accelera Pyme

 13.616,57 

250 4331 22602 08 09 2022/3/EC/1
Publicitat  i  propaganda  PFA  Accelera
Pyme

750,00 

250 4331 22606 08 09 2022/3/EC/1
Reunions,  conferències  i  cursos  PFA
Accelera Pyme

6.000,00 

250 4331 22699 08 09 2022/3/EC/1
Altres  despeses  diverses  PFA  Accelera
Pyme

5.000,00 

250 4331 22706 08 09 2022/3/EC/1
Estudis  i  treballs  tècnics  PFA  Accelera
Pyme

14.852,20 

250 4331 62601 08 09 2022/3/EC/1
Inversió  en  compra  d'ordinadors  PFA
Accelera Pyme

5.000,00 

TOTAL 86.170,86

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT DEL FONS DE CONTINGÈNCIA

Org. Prog Econ
ODS

(primari+
secundari)

Descripció Import

200 9290 50000 16 10 Fons de contingència 86.170,86

TOTAL 86.170,86

SEGON.  Exposar  al  públic  l’expedient  de  modificació  del  pressupost  aprovat
inicialment en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de vuit
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona, tal com preveu disposició addicional setena del Reial Decret
Llei  36/2020,  de  30  de  desembre,  pel  que  s’aproven  mesures  urgents  per  la
modernització de l’administració  pública  i  per  a l’execució  del  Pla  de Recuperació,
Transformació i Resiliència.

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,  s’entendran desestimades de no notificar-se la seva resolució al  recorrent
dins del termini de presentació de reclamacions.

QUART. La modificació de crèdit quedarà aprovada definitivament 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: Passem al punt vuitè, senyora Planas.
La diputada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Planas, diu: Sí, en aquest cas, el
Centre Gestor de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local també ha presentat
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una sol·licitud. Sol·licita la creació de diferents crèdits extraordinaris per a l’atorgament
de la subvenció per part de l’entitat pública empresarial Red.es per a la creació d’una
oficina, Acelera Pyme Rural. La sol·licitud es va presentar a la convocatòria d’ajudes
del 2021 del Ministeri d’Afers Exteriors i Transformació Digital per a la creació de la
xarxa d’oficines Acelera Pyme per als entorns rurals. Aquesta subvenció prové del fons
Next  Generation  i,  concretament,  del  mecanisme  de  recuperació  i  resiliència.  El
projecte té una durada de 24 mesos,  es va iniciar  a l’agost  del  22 i,  per això,  és
inajornable i cal aprovar aquests crèdits extraordinaris. Aquest projecte de creació de
l’oficina Acelera Pyme té l’objecte d’ajudar les pimes, les micropimes i autònoms de la
província i el seu procés d’incorporació de les TIC en els sistemes productius i a les
cadenes de valor, basada principalment en la contractació de quatre agents digitals
que  treballaran  ubicats  en  les  seus  dels  consells  comarcals.  L’import  total  són
86.170,86 euros i donarem de baixa el fons de contingència. Moltíssimes gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna qüestió? Sí? Sí, senyora Guillaumes.
La diputada senyora Marta Guillaumes,  intervé i  manifesta: Gràcies,  president.  Bé,
nosaltres en aquest punt hi votarem a favor, però sí que volíem aprofitar per expressar
els nostres dubtes amb relació a aquest projecte. De fet, a informatives ja vam fer una
sèrie de preguntes amb relació a aquest projecte, que es tracta d’un projecte —que es
descriu  perfectament  en  el  document—  que  té  per  objecte  ajudar  les  pimes,
micropimes i  autònoms de comarques gironines en el  procés d’incorporació de les
tecnologies de la informació i comunicació als sistemes productius. I els nostres dubtes
rauen a saber quins criteris s’utilitzaran per prioritzar determinades accions. Entenc
que això és un projecte que s’haurà de desenvolupar. Per tant, els dubtes estan en
això, sobre la base de quins criteris treballaran aquests quatre agents digitals que es
proposen i que estaran distribuïts en els diversos consells comarcals de comarques
gironines,  i  qui  s’encarregarà  tècnicament  potser  de  la  coordinació  i,  sobretot,  de
l’avaluació  del  projecte,  no?  Perquè  a  voltes  ha  passat  que  quan  arriben  diners
d’Europa, els sistemes d’avaluació del rendiment d’aquests diners a vegades han estat
poc clars. En tot cas, nosaltres sí que manifestem que en farem el seguiment. Gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Senyor Presas.
El vicepresident primer, senyor Pau Presas, intervé i manifesta: Gràcies, sí. En tot cas,
farem arribar  el  projecte  complet  als  grups.  En  tot  cas,  sí  que les  accions aniran
encaminades principalment a municipis de menys de 20.000 habitants. Per tant, aquí
sí que prioritzem, doncs, les actuacions sobretot en els municipis més petits i, per tant,
intentarem que les actuacions es concentrin en aquells municipis de menor població o
que no puguin  disposar,  en  el  seu moment,  de  serveis  tècnics  des dels  mateixos
ajuntaments. Per tant, la idea és aquesta, per això ho fem també a través dels consells
comarcals,  amb els quals  ja estem treballant.  De fet,  el  mateix projecte,  abans de
presentar-lo,  ja  el  vam treballar  tant  amb consells  comarcals  com també amb les
diverses  associacions  patronals  i  empresarials  del  territori.  I  el  que  volem  fer  és
precisament  això:  intentar  acompanyar  en  aquest  procés  de  digitalització  a  les
diverses empreses del territori. En tot cas, farem arribar el projecte concret i podrem
també fer-ne la corresponent avaluació. Merci.
El senyor President, intervé i manifesta: Moltes gràcies. Val a dir que aquests diners
que ara posem del fons de contingència els recuperarem, perquè això es paga i, per
tant, el que ara surt del fons de contingència quedarà a romanents l'any següent, eh?
Per  tant,  en  tot  cas  és  així,  d’acord?  Entenc,  doncs,  que  s’aprova  per  unanimitat
aquest punt. D’acord, moltes gràcies, senyora Planas.
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents 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 Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva
i Grup Tots per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra. 

9. Aprovar  la  instrucció  sobre  la  contractació  d'emergència  -  Compra
Pública

“Les  administracions  públiques  davant  d’esdeveniments  catastròfic,  situacions  que
suposen un perill greu o necessitats que afecten a la seguretat poden utilitzar el règim
excepcional  que  preveu  l’article  120  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26
de febrer de 2014 (en endavant LCSP). 

A les comarques gironines, a l’any 2020, malauradament es varen succeir el temporal
Glòria, a inicis d’any, que va danyar moltes infraestructures (Pont Riera d'Osor entre la
Cellera de Ter i Anglès, via verda zona del Pasteral a Amer, varis trams de la xarxa
viària, etc.. ) i posteriorment es va declarar la pandèmia per la malaltia de la Covid-19,
a  partir  del  març  de  2020,  que  va  implicar  la  necessitat  de  compres  urgents  de
subministraments  relacionats  amb la  malaltia  i  la  seva  prevenció,  per  part  de  les
administracions públiques.  

A diferència de la pandèmia de la Covid-19, que va generar molta normativa i un marc
legal d’empara, la resta d’esdeveniments catastròfics han implicat que la Diputació i el
seu grup institucional hagin de fer front a aquest règim excepcional amb una única
referència normativa: l’article 120 de la LCSP, que regula la contractació d’emergència.

El Pla anual de control financer de l’any 2021, que elabora la Intervenció General de la
Diputació de Girona, quan va analitzar la contractació d’emergència de l’exercici 2020,
va detectar diferents incidència i procediments dispersos que indicaven la necessitat, i
així s’expressa en el seu punt vuitè, de prendre com a mesura correctora única, la
redacció d’una instrucció i la posterior formació que correspongui per tal de garantir
l’adequada tramitació dels procediments d’emergència de la Diputació de Girona. 

És per aquest motiu que des del servei de Compra Pública s’ha redactat la instrucció
sobre la contractació d’emergència, amb l’objectiu addicional de que aquesta instrucció
serveixi  de model a la resta d’ens locals de la demarcació de Girona.  Així  oncs la
instrucció, amés a més, incorpora tres models de resolució i un model d’acta d’inici
material  de les obres, amb la voluntat que aquesta instrucció si de més fàcil  i  àgil
aplicació. 

D'acord  amb els  antecedents,  i  vist  l’informe favorable  de  Secretaria,  la  Comissió
Informativa  d’Hisenda,  Administració,  Promoció  Econòmica  i  Cooperació  Local  hi
dictamina favorablement i eleva al Ple de la corporació l’acord següent:

Primer. Aprovar la instrucció sobre la contractació d’emergència. La instrucció entrarà
en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona i té
el contingut següent: 
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“ Instrucció per a la contractació d’emergència 

Primer. Àmbit objectiu
La  tramitació  d’emergència  constitueix  un  règim  excepcional  i  residual  de  tramitació  que
únicament  és  procedent  en  els  supòsits  en  què  una  administració  ha d’actuar  de  manera
immediata a causa d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin un perill greu o de
necessitats que afectin la defensa nacional. 
L’activitat contractada s’ha de limitar estrictament a les prestacions indispensables per pal·liar
els esdeveniments ocorreguts o satisfer les necessitats sobrevingudes. D’acord amb l’article
120.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), la resta de
prestacions que siguin necessàries per completar l’actuació iniciada per l’Administració i que no
tinguin caràcter d’emergència s’han de contractar d’acord amb la tramitació ordinària que regula
la mateixa Llei. 
D’acord amb aquest règim excepcional, la fase de preparació i adjudicació dels contractes s’ha
de regir  pel contingut de l’article 120 de la LCSP, mentre que les fases de compliment del
contracte, recepció i liquidació de la prestació s’han de regir per les normes que escaiguin de la
mateixa Llei. 

Segon. Àmbit subjectiu
La instrucció és d’aplicació a la Diputació de Girona i a la resta d’ens dependents —tant de
l’Administració  pública com de poders adjudicadors que no siguin  de l’Administració— que
configuren el sector públic local de la Diputació. 

Tercer. Termini d’execució
El  termini  d’inici  de  l’execució  de  les  prestacions  contractades  mitjançant  la  tramitació
d’emergència no pot ser superior a un mes, a comptar de la recepció de la notificació de la
declaració d’emergència per part del contractista. 
Per deixar constància d’aquest límit temporal a l’expedient de contractació, el centre gestor ha
de recepcionar tots els contractes de serveis i subministraments, sigui quin sigui l’import, i ha
de fer constar explícitament la data d’inici de la prestació a l’acta de recepció. En els contractes
d’obres,  a  fi  de  deixar  constància  d’aquesta  data,  i  sigui  quin  sigui  l’import,  l’acta  de
comprovació  del  replantejament  se  substitueix  per  una  acta  d’inici  material  de  les  obres
d’emergència. 
Si  s’excedeix  el  termini  d’un  mes  d’inici  de  l’execució,  la  contractació  de  les  prestacions
esmentades requereix la tramitació d’un procediment ordinari. 

Quart. Procediment que cal seguir en els contractes tramitats per emergència
El president de la Diputació de Girona, o el càrrec equivalent a la resta d’ens dependents, ha de
dictar una resolució motivada en què es declari  l’emergència i  s’ha d’adjudicar la prestació
d’emergència a un proveïdor per un import estimat. 
La declaració d’emergència ha d’exposar que hi ha una relació de causa-efecte entre la situació
provocada per l’esdeveniment catastròfic o la situació que suposi un perill greu i la necessitat
sorgida de fer la prestació d’emergència. A més a més, cal declarar que aquesta necessitat no
ha  estat  provocada  per  la  mateixa  administració  ni  pot  ser  coberta  pels  procediments  de
contractació  previstos  en  la  legislació  de  contractes  o  per  les  instruccions  internes  de
contractació dictades.
Si la competència per contractar del president de la Diputació, o del càrrec equivalent a la resta
d’ens  dependents,  ha  estat  delegada a  un vicepresident  o  a  la  Junta  de  Govern  o  òrgan
equivalent, cal que en la mateixa resolució s’avoqui la competència, únicament per a aquesta
contractació d’emergència, d’acord amb el  que preveuen l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i l’article 9 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. En aquest cas, el
president  ha  de  notificar  aquesta  resolució  al  vicepresident  o  ha  de  donar  compte  de  la
resolució en la pròxima sessió de la Junta de Govern o de l’òrgan equivalent. 
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Si la competència per contractar correspon al Ple de la Diputació o a l’òrgan equivalent a la
resta d’ens dependents, d’acord amb la disposició addicional segona de la LCSP, el president
de la Diputació de Girona ha d’aprovar la resolució i proposar la ratificació de la resolució en la
pròxima sessió del Ple de la corporació. 
L’article 37 de la LCSP, en relació amb l’article 120 de la LCSP, permet al president de la
Diputació  portar  a  terme,  sense  la  necessitat  d’obrir  cap  expedient  de  contractació,  la
contractació  verbal  d’emergència  de  les  prestacions  necessàries  per  posar  remei  a
l’esdeveniment produït o satisfer la necessitat sobrevinguda. En aquest cas, l’òrgan gestor ha
d’obrir  l’expedient  i,  mitjançant  una  resolució,  deixar  constància  escrita  de  l’adjudicació  i
formalització de la contractació per a la publicació posterior. S’entén que el contracte verbal
d’emergència es perfà amb l’acceptació verbal de l’encàrrec per part del contractista. El còmput
d’un mes d’inici  de les prestacions contractades pel  procediment  d’emergència  comença a
comptar des de la data en què el proveïdor accepta l’encàrrec verbal i no pas des de la data de
formalització per escrit del contracte d’emergència.

Cinquè. Formalització i publicitat dels contractes d’emergència 
Els contractes d’emergència s’han de formalitzar  mitjançant  la  signatura d’acceptació de la
resolució d’adjudicació per part del contractista. L’òrgan de contractació ha de fer constar en la
resolució que l’adjudicatari té la capacitat i  la solvència econòmica i tècnica que garanteixin
l’execució adequada de la prestació, i que no està incurs en causa de prohibició per contractar.
No és necessària la signatura prèvia de la declaració responsable per part del contractista.
Els  contractes  d’emergència  s’han  de  notificar  i  publicar  amb  la  indicació  dels  recursos
administratius ordinaris previstos a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques. En els contractes d’emergència no es pot interposar el
recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 de la LCSP. 
El centre gestor ha de remetre l’expedient al Servei de Compra Pública o al servei equivalent a
la  resta  d’ens  dependents  com més  aviat  millor,  atès  que  la  formalització  dels  contractes
tramitats pel procediment d’emergència s’ha de publicar al perfil de contractant en un termini no
superior a quinze dies naturals des de la perfecció del contracte. Si el contracte està subjecte a
una regulació harmonitzada, l’anunci de formalització s’ha de publicar, a més, al Diari Oficial de
la Unió Europea. Finalment, tots els contractes d’emergència s’han de comunicar al Registre
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

Sisè. Aspectes econòmics i pressupostaris
El centre gestor ha de tenir cura que el pressupost del contracte s’adeqüi als preus del mercat.
Així  mateix,  ha  d’atendre  les  circumstàncies  extraordinàries  que  poden  ocasionar  els
esdeveniments catastròfics,  les situacions que suposin  un perill  greu o les necessitats que
afectin la defensa nacional als mercats propis. No cal adjuntar un pressupost del contractista,
sempre que l’import quedi degudament justificat a l’expedient. 
El  preu  d’adjudicació  d’un  contracte  tramitat  pel  procediment  d’emergència  té  caràcter
estimatiu,  ja  que  ha  d’atendre  totes  les  actuacions  imprescindibles  per  pal·liar  els
esdeveniments ocorreguts o satisfer les necessites sobrevingudes. Si en fase d’execució de la
prestació  el  contractista  executa  una  despesa  inferior,  el  centre  gestor  ha  de  regularitzar
aquesta actuació  en la  fase de recepció  i  liquidació  del  contracte.  Si  hi  ha circumstàncies
sobrevingudes que fan necessari abordar noves actuacions no previstes que sobrepassen les
despeses  inicials,  el  centre  gestor  ha  d’iniciar  una  nova  contractació  d’emergència
complementària  de  la  primera.  A  aquestes  actuacions  addicionals  hi  han  de  concórrer  els
mateixos supòsits establerts a la clàusula primera d’aquesta instrucció, i l’import no pot estar
limitat a cap percentatge respecte de la contractació inicial ni s’hi poden aplicar les normes de
la contractació dels contractes menors. 
En la resolució d’adjudicació del contracte d’emergència, s’autoritza i es disposa la despesa a
favor del contractista en l’aplicació pressupostària corresponent. En cas que no hi hagi crèdit
adequat i  suficient,  en la mateixa resolució s’ha de proposar la incoació d’un expedient de
modificació de crèdit, d’acord amb les bases d’execució del pressupost general de la Diputació
de Girona. En tot cas, la resolució d’adjudicació no està subjecta a fiscalització prèvia.
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El president de la Diputació de Girona, o el càrrec equivalent a la resta d’ens dependents, pot
autoritzar, en la mateixa resolució d’adjudicació, el pagament de part o de tota la prestació, que
cal justificar. En aquest supòsit, en la resolució d’adjudicació s’han de fer constar l’import i la
forma de pagament: en efectiu, mitjançant un xec o per transferència bancària. El centre gestor
ha de tramitar aquest pagament i el seu compte justificatiu, amb reintegrament dels fons no
invertits, si escau. 

Setè. Especialitats del contracte d’obres
L’adjudicació  d’un  contracte  d’obres  mitjançant  la  tramitació  d’emergència  implica  la
inexistència d’un projecte d’obres o d’una memòria valorada. En les fases de compliment del
contracte, recepció i liquidació de la prestació regeixen les normes que escaiguin de la LCSP,
amb les especificitats següents:

- En una mateixa resolució es pot disposar l’execució de les obres i la prestació dels
serveis de direcció facultativa de les obres i de coordinació de seguretat i  salut,  si
escau.

- És obligatori nomenar un coordinador de seguretat i salut, en fase d’execució, sempre
que en l’obra intervingui més d’una empresa, una empresa i treballadors autònoms o
diversos treballadors autònoms, o bé quan l’òrgan de contractació ho determini. 
El coordinador de seguretat i salut (CSS) o el director facultatiu, en cas que no hi hagi
CSS,  ha  de  fer  el  control  previ  documental  de  prevenció  de  riscos  laborals  de
l’empresa o empreses que executen l’obra,  que ha de constar,  entre d’altres,  dels
documents següents: modalitat de gestió preventiva, document de gestió preventiva
amb l’avaluació de riscos específica per a l’obra, mesures d’emergència específiques
que cal adoptar a l’obra, informació i formació específica i general dels treballadors,
aptitud mèdica dels treballadors, autorització d’ús de maquinària o eines, nomenament
del recurs preventiu,  llibre  de subcontractació,  si  escau, comunicació d’obertura de
centre  de  treball  i  lliurament  d’equips  de  protecció  individual.  El  coordinador  de
seguretat i salut (CSS) o el director facultatiu, en cas que no hi hagi CSS, ha d’establir
el control d’accessos a l’obra. 
El coordinador de seguretat i salut (CSS) o el director facultatiu, en cas que no hi hagi
CSS, ha de fer les visites de seguretat i salut pertinents. Cal que el CSS o el director
facultatiu documentin aquestes visites amb un informe tècnic i el facin arribar tant a les
empreses contractistes com a la direcció facultativa, si escau, i a l’Administració com
més aviat millor.

- L’acta  de  comprovació  del  replantejament  s’ha  de  substituir  per  una  acta  d’inici
material de les obres d’emergència, tal com s’especifica a la clàusula tercera d’aquesta
instrucció.

- Les despeses addicionals que sobrepassin la contractació inicial no s’han de tramitar
ni com a modificació contractual ni com a excés de mesurament, sinó mitjançant una
segona  resolució  d’emergència  complementària  de  la  primera,  d’acord  amb  les
previsions determinades a la clàusula sisena d’aquesta instrucció.

ANNEX I. MODEL D’ACTA D’INICI MATERIAL DE LES OBRES D’EMERGÈNCIA
Acta d’inici material de les obres d’emergència
Identificació de l’actuació
Títol de l’actuació: [...]
Expedient: [...]
Data: [data de la reunió]
Horari: [hora d’inici i d’acabament de la reunió]
Lloc: [lloc de la reunió]
Promotor: Diputació de Girona
Adjudicatari: [...]
Data de formalització del contracte: [...]
Import d’adjudicació: [...]
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Termini d’execució: [...]
Assistents:
[nom i cognoms dels assistents, càrrec o qualitat amb què actuen]
[...]
Absents – Excusen la seva assistència
 [...]
Reunits els assistents amb les representacions que així mateix es detallen, en compliment del
que estableix l’article 120 de la Llei 9/2017, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, dins el
termini d’un mes establert en el mateix article, estenc aquesta acta per fer constar:
Primer. Que les obres es poden dur a terme i no hi ha impediments o servituds aparents no
considerades que les puguin afectar.
Segon. Que el contractista disposa de la documentació mínima necessària per executar les
obres.
Tercer. Que cal  un document  de gestió preventiva amb l’avaluació de riscos específica  de
l’obra.
Quart. Que la direcció facultativa de l’obra n’autoritza l’inici, i que el termini d’execució comença
a comptar el mateix dia de la signatura d’aquesta acta. 
Cinquè. Que el contractista queda assabentat i conforme pel fet de subscriure aquesta acta.
Sisè. Que  qualsevol  canvi  o  modificació  en  l’execució  de  les  obres  ha  de  ser  comunicat
prèviament a la direcció facultativa,  i  no es pot  fer efectiu sense l’aprovació explícita de la
direcció.
Setè. Que, a tots els efectes administratius i contractuals, se signa aquesta acta d’inici material
de les obres d’emergència en la data reflectida en la signatura del director facultatiu.
I, perquè consti i serveixi de justificant i autorització de l’inici de les obres d’emergència, com a
secretari estenc aquesta acta, que signen els assistents com a prova de conformitat.
El secretari El director facultatiu de l’obra
[rúbrica] [rúbrica]
El representant de l’empresa contractista
[rúbrica]

ANNEX II. MODEL DE DECRET DE CONTRACTACIÓ D’EMERGÈNCIA
DECRET NÚM. [...]
[...]/[...]
[ref. exp.]
[assumpte]
En data [...] es va produir un esdeveniment catastròfic / una situació que suposa un perill greu
de [...] / una necessitat que afecta la seguretat pública [...].
Vist l’informe del tècnic/a [...], de data [...], segons el  qual hi ha una relació de causa-efecte
entre la situació provocada per l’esdeveniment catastròfic o per la situació que suposa un perill
greu i la necessitat sorgida de fer la prestació d’emergència. (A més a més, cal declarar que
aquesta necessitat no ha estat provocada per la mateixa administració ni pot ser coberta pels
procediments de contractació previstos en la legislació de contractes o per les instruccions
internes de contractació dictades, segons la clàusula quarta de la instrucció.)
L’article 120 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en regular la
tramitació d’emergència a causa d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposen un
perill  greu  o  de  necessitats  que  afecten  la  defensa  nacional,  determina  que  l’òrgan  de
contractació pot ordenar l’execució del que calgui per posar remei a l’esdeveniment produït o
satisfer la necessitat sobrevinguda, o bé contractar-ne lliurement l’objecte, en la totalitat o en
part, sense quedar subjecte als requisits formals que estableix aquesta Llei. 
(Cal afegir aquest paràgraf en cas d’imports dins del contracte menor.) La competència per a
l’adopció  d’aquesta  resolució  correspon  al  president,  d’acord  amb  la  disposició  addicional
segona, apartat segon, de la LCSP. No obstant això, aquesta competència s’ha delegat a favor
del vicepresident/a [...], mitjançant la Resolució 2019/2161, de 16 d’agost de 2019. Tanmateix, i
atesa la tramitació d’emergència d’aquest expedient,  escau l’avocació d’aquest assumpte al
president, òrgan delegant amb la competència originària. 
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Atesa la documentació de l’expedient esmentat, d’acord amb les atribucions que em confereix
la disposició addicional segona de la LCSP, 
RESOLC
Primer. Avocar la competència atribuïda al vicepresident/a [...] mitjançant el Decret 2019/2161,
de  16  d’agost  de  2019,  pel  que  fa  únicament  a  l’assumpte  de  la  contractació  del  [...],  al
president, com a òrgan delegant amb competència originària d’acord amb l’article 10 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJP), i l’article 9 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
(Cal afegir aquest punt en cas d’imports dins del contracte menor.)
Segon. Declarar d’emergència la contractació del [...] i adjudicar a l’empresa [...], amb NIF [...],
el contracte esmentat, per un import de [import en lletres] euros ([import en xifres] €), amb una
repercussió del 21 % en concepte d’IVA.
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa, fins a un crèdit disposat de [...] euros, a l’aplicació
pressupostària [...]/[...]/[...] del pressupost vigent. 
(O bé:) D’acord amb l’article 120 de la LCSP, incoar un expedient de modificació de crèdit, atès
que no hi  ha crèdit  adequat i  suficient  per a l’execució de les prestacions esmentades,  de
conformitat amb el que estableix la Llei general pressupostària.
(Punt opcional) Autoritzar el pagament que cal justificar  de part / de tota la prestació abans
d’executar-lo, per un import de [import en lletres] euros ([import en xifres] €) per transferència
bancària al compte bancari que consta a l’alta de creditor de l’empresa contractista. (També es
pot autoritzar el pagament en efectiu o xec bancari.)
Quart. Nomenar  com  a  responsable  del  contracte  el  tècnic/a  [...],  Sr./Sra.  [...],  i  com  a
responsable del contracte suplent el tècnic/a [...], Sr./Sra. [...], d’acord amb l’article 62 de la
LCSP, i comunicar-los que, d’acord amb l’article 210.2 de la LCSP en relació amb la disposició
addicional tercera de la LCSP, l’interventor/a general ha d’estar present en la recepció material
del contracte en exercici de la funció interventora.
Cinquè. Notificar  a  l’empresa  adjudicatària  que  el  contracte  es  perfà  amb  la  signatura
d’acceptació  de  la  notificació  d’aquesta  resolució  d’adjudicació  i  el  posterior  retorn  del
document a l’administració contractant en el termini màxim de tres dies hàbils.  El retorn del
document, signat electrònicament, és un requisit imprescindible per poder-ne iniciar l’execució.
Així mateix, amb la signatura de l’acceptació de la notificació d’aquesta resolució, el contractista
declara que té  la  capacitat  i  la  solvència  econòmica  i  tècnica necessàries  per  executar  la
prestació i que no està incurs en prohibició per contractar. 
Sisè. Publicar la formalització d’aquesta contractació al perfil de contractant (i al Diari Oficial de
la Unió Europea, si escau) i comunicar aquesta contractació al Registre Públic de Contractes
de la Generalitat de Catalunya. 
(En cas d’avocació) Setè. Comunicar aquesta resolució al vicepresident/a  [...] de la Diputació
de Girona.

ANNEX III. MODEL DE DECRET DE CONTRACTACIÓ D’OBRES D’EMERGÈNCIA
DECRET NÚM. [...]
[...]/[...]
[ref. exp.]
[assumpte]
En data [...] es va produir un esdeveniment catastròfic / una situació que suposa un perill greu
de [...] / una necessitat que afecta la seguretat pública [...].
Vist l’informe del tècnic/a [...], de data [...], segons el qual hi ha una relació de causa-efecte
entre la situació provocada per l’esdeveniment catastròfic o per la situació que suposa un perill
greu i la necessitat sorgida de fer la prestació d’emergència.  (A més a més, cal declarar que
aquesta necessitat no ha estat provocada per la mateixa administració ni pot ser coberta pels
procediments de contractació previstos en la legislació de contractes o per les instruccions
internes de contractació dictades, segons la clàusula quarta de la instrucció.) 
L’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en regular la
tramitació d’emergència a causa d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposen un
perill  greu  o  de  necessitats  que  afecten  la  defensa  nacional,  determina  que  l’òrgan  de

19

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



contractació pot ordenar l’execució del que calgui per posar remei a l’esdeveniment produït o
satisfer la necessitat sobrevinguda, o bé contractar-ne lliurement l’objecte, en la totalitat o en
part, sense quedar subjecte als requisits formals que estableix aquesta Llei. 
(Cal afegir aquest paràgraf en cas d’imports dins del contracte menor.) La competència per a
l’adopció  d’aquesta  resolució  correspon  al  president,  d’acord  amb  la  disposició  addicional
segona, apartat segon, de la LCSP. No obstant això, aquesta competència s’ha delegat a favor
del vicepresident/a [...], mitjançant la Resolució 2019/2161, de 16 d’agost de 2019. Tanmateix, i
atesa la tramitació d’emergència d’aquest expedient,  escau l’avocació d’aquest assumpte al
president, òrgan delegant amb la competència originària. 
Atesa la documentació de l’expedient esmentat, d’acord amb les atribucions que em confereix
la disposició addicional segona de la LCSP, 
RESOLC
Primer. Avocar la competència atribuïda al vicepresident/a [...] mitjançant el Decret 2019/2161,
de  16  d’agost  de  2019,  pel  que  fa  únicament  a  l’assumpte  de  la  contractació  del  [...],  al
president, com a òrgan delegant amb competència originària, d’acord amb l’article 10 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJP), i l’article 9 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
(Cal afegir aquest punt en cas d’imports dins del contracte menor.)
Segon. Declarar d’emergència la contractació de les obres de [...] i adjudicar a l’empresa [...],
amb NIF [...], el contracte esmentat, per un import de [import en lletres] euros ([import en xifres]
€), amb una repercussió del 21 % en concepte d’IVA.
Tercer. Declarar d’emergència la contractació del servei de direcció facultativa de les obres de
[...] i adjudicar a l’empresa [...], amb NIF [...], el contracte esmentat, per un import de [ import en
lletres] euros ([import en xifres] €), amb una repercussió del 21 % en concepte d’IVA.
(Si escau) Quart. Declarar d’emergència la contractació del servei de coordinació de seguretat i
salut de les obres de [...] i adjudicar a l’empresa [...], amb NIF [...], el contracte esmentat, per un
import  de [import  en lletres]  euros ([import  en xifres] €),  amb una repercussió del  21 % en
concepte  d’IVA,  i  acceptar  la  designació  del  Sr./Sra.  [...],  de l’empresa esmentada,  com a
coordinador/a de seguretat i salut de les obres de [...].
Cinquè. Autoritzar i disposar la despesa d’acord amb la taula següent:
Anualitat Objecte Aplicació pressupostària Import de la 

disposició amb 
IVA inclòs

Obra
Servei de direcció
Servei de coordinació

(O bé:) D’acord amb l’article 120 de la LCSP, incoar un expedient de modificació de crèdit, atès
que no hi  ha crèdit  adequat i  suficient  per a l’execució de les prestacions esmentades,  de
conformitat amb el que estableix la Llei general pressupostària.
(Punt  opcional)  Autoritzar  el  pagament  que  cal  justificar  [identifiqueu  la  prestació] abans
d’executar-lo, per un import de [import en lletres] euros ([import en xifres] €) per transferència
bancària al compte bancari que consta a l’alta de creditor de l’empresa contractista. (També es
pot autoritzar el pagament en efectiu o xec bancari.)
Sisè. Designar com a facultatiu tècnic representant de l’administració el Sr./Sra. [...], [càrrec],
perquè assisteixi a l’acta de recepció de les obres i assumeixi la resta de funcions establertes
legalment,  i  comunicar-li  que,  d’acord  amb  l’article  210.2  de  la  LCSP,  en  relació  amb  la
disposició  addicional  tercera  de  la  LCSP,  l’interventor/a  general  ha  d’estar  present  en  la
recepció material del contracte en exercici de la funció interventora. 
Setè. Notificar  a  les  empreses  adjudicatàries  que  el  contracte  es  perfà  amb  la  signatura
d’acceptació  de  la  notificació  d’aquesta  resolució  d’adjudicació  i  el  posterior  retorn  del
document a l’administració contractant en el termini màxim de tres dies hàbils.  El retorn del
document, signat electrònicament, és un requisit imprescindible per poder-ne iniciar l’execució.
Així mateix, amb la signatura de l’acceptació de la notificació d’aquesta resolució, el contractista
declara que reuneix la capacitat, la solvència econòmica i tècnica necessàries per executar la
prestació i que no està incurs en prohibició per contractar. 
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Vuitè. Publicar la formalització d’aquesta contractació al perfil de contractant (i al Diari Oficial de
la Unió Europea, si escau) i comunicar aquesta contractació al Registre Públic de Contractes
de la Generalitat de Catalunya. 
(En cas d’avocació) Novè. Comunicar aquesta resolució al vicepresident/a [...] de la Diputació
de Girona.

ANNEX IV. MODEL DE DECRET DE CONTRACTACIÓ VERBAL D’EMERGÈNCIA
DECRET NÚM. [...]
[...]/[...]
[ref. exp.]
[assumpte]
En data [...] es va produir un esdeveniment catastròfic / una situació que suposa un perill greu
de [...] / una necessitat que afecta la seguretat pública [...].
Vista  la  magnitud de  l’esdeveniment  i  la  imperiosa necessitat  d’actuar  de manera  urgent  i
immediata, el president de la Diputació de Girona va adjudicar en data [...] de forma verbal els
treballs de [...] a favor de l’empresa [...]. 
Vist que l’article 37 de la LCSP, en relació amb l’article 120 de la LCSP, permet a l’òrgan de
contractació  portar  a  terme,  sense  haver  d’obrir  cap  expedient,  una  contractació  verbal
d’emergència  de  les  prestacions  necessàries  per  posar  remei  a  l’esdeveniment  produït  o
satisfer la necessitat sobrevinguda.
Vist  l’informe  del  tècnic/a  [...],  de data  [...],  que  transcriu  i  expressa  el  contingut  de l’acte
d’adjudicació  verbal  i  constata  que  hi  ha  una  relació  de  causa-efecte  entre  la  situació
provocada  per  l’esdeveniment  catastròfic  o  per  la  situació  que  suposa  un  perill  greu  i  la
necessitat sorgida de fer la prestació d’emergència. (A més a més, cal declarar que aquesta
necessitat  no  ha  estat  provocada  per  la  mateixa  administració  ni  pot  ser  coberta  pels
procediments de contractació previstos en la legislació de contractes o per les instruccions
internes de contractació dictades, segons la clàusula quarta de la instrucció.) 
(Cal afegir aquest paràgraf en cas d’imports dins del contracte menor.) La competència per a
l’adopció  d’aquesta  resolució  correspon  al  president  d’acord  amb  la  disposició  addicional
segona, apartat segon, de la LCSP. No obstant això, aquesta competència s’ha delegat a favor
del vicepresident/a [...], mitjançant la Resolució 2019/2161, de 16 d’agost de 2019. Tanmateix, i
atesa la tramitació d’emergència d’aquest expedient,  escau l’avocació d’aquest assumpte al
president, òrgan delegant amb la competència originària. 
Atesa la documentació de l’expedient esmentat, d’acord amb les atribucions que em confereix
la disposició addicional segona de la LCSP, 
RESOLC
Primer. Avocar la competència atribuïda al vicepresident/a [...] mitjançant el Decret 2019/2161,
de  16  d’agost  de  2019,  pel  que  fa  únicament  a  l’assumpte  de  la  contractació  del  [...],  al
president, com a òrgan delegant amb competència originària d’acord amb l’article 10 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJP), i l’article 9 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
(Cal afegir aquest punt en cas d’imports dins del contracte menor.)
Segon. Deixar constància escrita, d’acord amb l’article 36.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, de l’acte administratiu verbal
de declaració d’emergència de la contractació de [...], dut a terme pel president de la Diputació
de Girona, en data [...], a favor de l’empresa [...], amb NIF [...], per un import de [ import en
lletres] euros ([import en xifres] €), amb una repercussió del 21 % en concepte d’IVA.
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa, fins a un crèdit disposat de [...] euros, a l’aplicació
pressupostària [...]/[...]/[...] del pressupost vigent. 
(O bé:) D’acord amb l’article 120 de la LCSP, incoar un expedient de modificació de crèdit, atès
que no hi  ha crèdit  adequat i  suficient  per a l’execució de les prestacions esmentades,  de
conformitat amb el que estableix la Llei general pressupostària.
(Punt opcional)  Autoritzar el pagament que cal justificar  de part / de tota la prestació abans
d’executar-lo, per un import de [import en lletres] euros ([import en xifres] €) per transferència
bancària al compte bancari que consta a l’alta de creditor de l’empresa contractista. (També es
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pot autoritzar el pagament en efectiu o xec bancari.) 
Quart. Nomenar  com  a  responsable  del  contracte  el  tècnic/a  [...],  Sr./Sra.  [...],  i  com  a
responsable del contracte suplent el tècnic/a [...], Sr./Sra. [...], d’acord amb l’article 62 de la
LCSP, i comunicar-los que, d’acord amb l’article 210.2 de la LCSP, en relació amb la disposició
addicional tercera de la LCSP, l’interventor/a general ha d’estar present en la recepció material
del contracte en exercici de la funció interventora.
Cinquè. Comunicar a l’empresa adjudicatària que la perfecció del contracte es va dur a terme
amb l’acceptació verbal de l’encàrrec per part del contractista el dia [...], i que aquesta data és
l’inici del còmput d’un mes, com a màxim, per iniciar la prestació contractada.
Sisè. Comunicar  a  l’empresa  adjudicatària  que,  a  fi  de  documentar  la  formalització  del
contracte, cal que l’empresa signi la notificació d’aquesta resolució d’adjudicació i la retorni a
l’administració contractant en el termini màxim de tres dies hàbils.
Així mateix, amb la signatura de l’acceptació de la notificació d’aquesta resolució, el contractista
declara que té la capacitat,  la solvència econòmica i la tècnica necessàries per executar la
prestació i que no està incurs en prohibició per contractar. 
Setè. Publicar la formalització d’aquesta contractació al perfil de contractant (i al Diari Oficial de
la Unió Europea, si escau) i comunicar aquesta contractació al Registre Públic de Contractes
de la Generalitat de Catalunya. 
(En cas d’avocació) Vuitè. Comunicar aquesta resolució al vicepresident/a [...] de la Diputació
de Girona.”

Segon.  Publicar  la  instrucció  al  Butlletí  Oficial  de la  Província de Girona,  al  tauler
d’anuncis i al perfil de contractant de la  Diputació de Girona.

Tercer. Notificar aquesta acord als caps de serveis de la Diputació de Girona i a les
entitats integrants del grup d’institucional de la Diputació de Girona.”

El senyor President comenta que passaríem al punt novè, l’aprovació de la instrucció
sobre la contractació d’emergència de compra pública. Té la paraula el diputat senyor
Fàbrega.
El diputat delegat de Compra Pública, senyor Joan Fàbrega, pren la paraula i diu: [el
diputat  té  el  micròfon  apagat]  Gràcies,  president,  bon  dia.  Com  tots  sabem,  a
comarques gironines, a l’any 2020 vam patir el temporal Glòria, que va danyar moltes
infraestructures, i posteriorment es va declarar la pandèmia. I darrerament, com és ben
sabut, una pedregada a la Bisbal. A diferència de la pandèmia de la Covid-19, que va
generar  molta  normativa  i  un  marc  legal  d’empara,  la  resta  d’esdeveniments
catastròfics han implicat la Diputació que hagi de fer front a aquest règim excepcional
amb una única normativa que regula la contractació d’emergència. El Pla anual de
control financer de l’any 2021 va analitzar la contractació d’emergència i va detectar
diferents incidències i procediments dispersos que indiquen la necessitat de garantir
l’adequada  tramitació  dels  procediments  d’emergència.  Per  aquest  motiu,  des  del
Servei  de  Compra  Pública  s’ha  redactat  la  instrucció  sobre  la  contractació
d’emergència i que serveixi de model. A més a més, incorpora tres models de resolució
i  un model d’acta d’inici  material  de les obres,  tot  per agilitzar  i  fer  les coses més
senzilles. La idea és, en resum, que en moments d’emergència s’ha d’aprovar i no
discutir el procediment administratiu.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Fàbrega. Alguna qüestió per part de
vostès? Sí, senyora Guillaumes.
La diputada senyora Marta Guillaumes, pren la paraula i diu: Gràcies, president. Bé, en
aquest  cas  també  votarem  a  favor  d’aquest  punt,  però  també  volíem  aprofitar
l’avinentesa,  ja  que parlem de temes d’emergència o d’esdeveniments catastròfics,
també volíem aprofitar el punt per compartir una altra vegada una reflexió que no és
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nova, que ja l’hem compartida anteriorment: recordo el ple on es va parlar del tema
dels fets ocorreguts a la Bisbal, que ja en vam parlar, i en aquell moment també vam
dir que consideràvem que era important —donat que ara s’iniciava el procés de debat
entre els diferents grups per als pressupostos de l’any 23— que s’intentés ampliar la
dotació pressupostària relacionada amb l’atenció a esdeveniments catastròfics. I això
per què ho diem? Ja ho vam dir llavors, però aprofitem i hi tornem a insistir, perquè,
com bé sap tothom —i, de fet,  és molt evident avui, dia 18 d’octubre, que gairebé
anem tots amb samarreta—, la crisi climàtica és un fet. I aquesta crisi climàtica porta
relacionada l’augment de freqüència de fenòmens catastròfics com els que han portat
a modificar aquesta contractació d’emergència. És molt important —pensem— que es
tingui en compte això, ara que s’està discutint això, per què? Perquè no anirà a menys,
anirà a més, i per tant sí que volíem aprofitar això, aquest punt, per tornar a insistir en
això.  Valorem molt  positivament que es faci  aquesta modificació en la contractació
d’emergència, però insistim que cal dotar de més pressupost, perquè en el text hi posa
«esdeveniments catastròfics com el Gloria», però hi ha hagut el Gloria, el Filomena, hi
ha  hagut  un  munt  de  fenòmens  i,  per  exemple,  no  s’hi  incorpora  —no  és  un
esdeveniment catastròfic, però— el tema de la sequera. La zona mediterrània serà una
de les zones; és i està sent una de les zones més afectades per la crisi climàtica, pel
canvi  climàtic,  i  s'està fent  més que evident.  Per  tant,  sí  que pensem que com a
Diputació això s’hauria de tenir molt en compte. Gràcies.
El senyor President, intervé i respon: Moltes gràcies. Només una qüestió, és que la
normativa d’emergències, és evident que hi ha una normativa estatal, que és la que
fem servir. Avui aterrem que aquesta normativa la transposem i fem una normativa,
com ens ha explicat  el  senyor  Fàbrega,  que sigui  d’acord la  mateixa nostra de la
Diputació i que, per tant, tingui encara, si pot ser, major agilitat. Val a dir que en el
tema d’emergències hi ha dos tipus d’emergència, hi ha dos tipus de resolucions en
l’emergència. Aquella resolució, com ens ha passat  en molts casos...  o tres, inclús
podríem dir. Una, que és com el Gloria, que és una cosa molt costosa que no pots
preveure i, per tant, es va haver de preveure un crèdit extraordinari en el seu moment.
Dos, aquelles emergències que cobreixen les assegurances. I tres, aquelles que no el
cobreixen, que tenim una partida a Cooperació i Assistència als Municipis de 600.000
euros, que enguany —i esperem que acabem així, pel que ens quedi— encara no s’ha
gastat tota i que, per tant, no ha sigut necessari l’ampliació d’aquesta partida. Però és
veritat que, sigui més o menys pressupostada, no ha quedat cap emergència per cobrir
mai  en tots els  casos,  eh? Per  tant,  gràcies per la  seva reflexió però,  en tot  cas,
explicar-li allà on anem. Però que és veritat que avui el que votem és precisament
poder  tenir  el  nostre  propi  reglament  d’emergències  i  que,  en  tot  cas,
pressupostàriament  ja  hi  haurà  el  que  hi  haurà,  però  en  tot  cas  si  hi  ha  una
emergència, sempre passarà per sobre de qualsevol altra qüestió, d’acord?
Moltes gràcies. Entenc, per tant, que queda aprovat per unanimitat també aquest punt
de l'ordre del dia.

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

10. Aprovació  de  l'inventari  de  béns  i  drets  del  Consorci  d'Aigües  Costa
Brava Girona a 30/06/2022 - Patrimoni i Expropiacions
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“El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona (d’ara endavant Consorci d’Aigües) és un
ens local supramunicipal amb personalitat jurídica pròpia per a la gestió integrada de
recursos  hídrics,  de  les  obres  i  actuacions hidràuliques i  la  prestació  dels  serveis
relacionats en la conca fluvial de l’àmbit territorial de la Costa Brava constituït com a
Entitat local de l’aigua qualificada des del 27 de desembre de 2012.

Segons el criteri h) de l’article 120.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic
del Sector Públic el Consorci d’Aigües està adscrit a la Diputació de Girona. El fet de
passar a formar part del grup institucional de la Diputació, i d’acord amb els estatuts
del  propi  Consorci,  comporta  l’homogeneïtzació  d’aspectes  procedimentals,
comptables, d’infraestructura ofimàtica i, pel cas que ens ocupa, patrimonials com és
l’adopció  de l’aplicatiu  informàtic  de gestió  d’inventari  (GPA) i  dels  criteris  del  seu
manual  de normes i  procediments en gestió  patrimonial,  aprovat  per  decret  de 27
d’abril de 2021, on es contemplen les diferents casuístiques de la mateixa entitat, els
seus  organismes  autònoms  i  els  consorcis  dependents  integrats  en  el  seu  grup
institucional.

Les entitats  locals  estan obligades a dur  un inventari  on s’integrin entre altres les
entitats  amb personalitat  jurídica  pròpia  dependents  de l’ens  local  (art.  100 d)  del
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de Patrimoni dels
ens locals de Catalunya). El ple de la corporació és l’organisme competent per dur a
terme  tan  l’aprovació  de  l’inventari,  com  les  seves  rectificacions  anuals  i  la
comprovació  (art.  105.1  RP).  Al  seu  torn  les  entitats  dependents  han  d’aprovar
inicialment el seu inventari per part dels respectius òrgans de govern o assemblees i
trametre l’acord al ple de la corporació per a l’aprovació definitiva (art. 105.2).
Per  part  del  Consorci  d’Aigües  s’han  dut  a  terme  les  tasques  de  comprovació,
documentació, actualització de dades i introducció a l’inventari d’aquells elements que
compleixen els requisits definits al manual esmentat. 

Aquest inventari ha estat sotmès a l’examen i aprovació per part del seu Ple en data
15 de setembre de 2022 en els diferents resums (per epígrafs, per classificacions i per
comptes  d’immobilitzat)  que  consten  en  l’acord  traslladat  a  la  Diputació  per  a
l’aprovació definitiva que s’esmenta a l’article 105.2 RP i que mostren un total de 778
béns i drets per un brut comptable total de 99.497.068,26 € a data 30 de juny de 2022.

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

Primer.- APROVAR de forma definitiva l’inventari de béns i drets del Consorci d’Aigües
Costa Brava Girona a data 30 de juny de juliol de 2022 amb els següents valors: 

a) Resum per epígrafs

Epígraf
Núm.
Béns

Import Brut comptable Base
Dot. amort. total

exercici
Fons amort.

total
Deteriora

ment
Valor Comptable

- - - 2 29.090,82 € 29.090,82 € 29.090,82 € 690,00 € 0,00 € 0,00 € 29.090,82 €

A I.2 185 1.376.444,57 € 1.376.444,57 € 1.233.350,36 € 17.807,81 € 449.534,78 € 0,00 € 926.909,79 €

A I.2 54 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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A I.2 512 98.023.693,15 € 98.023.693,15 € 98.023.693,15 € 1.267.754,82 € 79.487.108,07 € 0,00 € 18.536.585,08 €

A III.3 18 64.952,01 € 64.952,01 € 64.952,01 € 8.436,96 € 0,00 € 0,00 € 64.952,01 €

A III.6 7 2.887,71 € 2.887,71 € 2.887,71 € 577,54 € 0,00 € 0,00 € 2.887,71 €

TOTAL 
GENERAL:

778 99.497.068,26 € 99.497.068,26 € 99.353.974,05 € 1.295.267,13 € 79.936.642,85 € 0,00 € 19.560.425,41 €

b) Resum per classificacions

Classificació
Núm.
Béns

Import Brut comptable Base
Dot. amort.

total exercici
Fons amort.

total
Deteriora

ment

Valor
Comptable

Total

100102 182 143.094,21 € 143.094,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 143.094,21 €

110101 2 1.225.424,02 € 1.225.424,02 € 1.225.424,02 € 17.702,13 € 446.258,70 € 0,00 € 779.165,32 €

110102 1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

110105 2 7.926,34 € 7.926,34 € 7.926,34 € 105,68 € 3.276,08 € 0,00 € 4.650,26 €

200101 54 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

300101 1 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 12.000,00 €

300103 4 20.172,34 € 20.172,34 € 20.172,34 € 4.516,65 € 0,00 € 0,00 € 20.172,34 €

300104 3 1.790,72 € 1.790,72 € 1.790,72 € 265,36 € 0,00 € 0,00 € 1.790,72 €

300105 2 3.034,40 € 3.034,40 € 3.034,40 € 606,88 € 0,00 € 0,00 € 3.034,40 €

310101 2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

320101 51 4.799.146,95 € 4.799.146,95 € 4.799.146,95 € 165.299,85 € 3.456.179,55 € 0,00 € 1.342.967,40 €

320202 6 16.090.293,99 € 16.090.293,99 € 16.090.293,99 € 413.536,71 € 9.167.021,82 € 0,00 € 6.923.272,17 €

320203 18 30.596.960,20 € 30.596.960,20 € 30.596.960,20 € 565,71 € 30.582.817,26 € 0,00 € 14.142,94 €

320205 41 26.427.236,89 € 26.427.236,89 € 26.427.236,89 € 661.732,87 € 16.586.569,95 € 0,00 € 9.840.666,94 €

320206 388 19.705.418,95 € 19.705.418,95 € 19.705.418,95 € 1.729,35 € 19.648.473,57 € 0,00 € 56.945,38 €

320208 2 8.289,90 € 8.289,90 € 8.289,90 € 552,66 € 1.762,44 € 0,00 € 6.527,46 €

320209 3 233.506,76 € 233.506,76 € 233.506,76 € 6.459,97 € 26.834,72 € 0,00 € 206.672,04 €

330101 8 181.098,26 € 181.098,26 € 181.098,26 € 17.146,88 € 14.408,95 € 0,00 € 166.689,31 €

330201 3 6.695,80 € 6.695,80 € 6.695,80 € 778,89 € 39,81 € 0,00 € 6.655,99 €

600201 3 2.887,71 € 2.887,71 € 2.887,71 € 577,54 € 0,00 € 0,00 € 2.887,71 €

I00101 2 29.090,82 € 29.090,82 € 29.090,82 € 690,00 € 0,00 € 0,00 € 29.090,82 €

TOTAL 
GENERAL:

778 99.497.068,26 € 99.497.068,26 € 99.353.974,05 € 1.295.267,13 € 79.936.642,85 € 0,00 €
19.560.425,41

€

c) Resum per comptes

Comptes
Núm.
Béns

Import Brut comptable Base
Dot. amort. total

exercici
Fons amort.

total
Deteriora

ment
Valor

Comptable Total

2060 3 2.887,71 € 2.887,71 € 2.887,71 € 577,54 € 0,00 € 0,00 € 2.887,71 €

2090 54 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2100 182 143.094,21 € 143.094,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 143.094,21 €

2110 5 1.233.350,36 € 1.233.350,36 € 1.233.350,36 € 17.807,81 € 449.534,78 € 0,00 € 783.815,58 €

2140 51 4.799.146,95 € 4.799.146,95 € 4.799.146,95 € 165.299,85 € 3.456.179,55 € 0,00 € 1.342.967,40 €

2150 458 93.061.706,69 € 93.061.706,69 € 93.061.706,69 € 1.084.577,27 € 76.013.479,76 € 0,00 € 17.048.226,93 €

2160 8 181.098,26 € 181.098,26 € 181.098,26 € 17.146,88 € 14.408,95 € 0,00 € 166.689,31 €

2170 10 39.997,46 € 39.997,46 € 39.997,46 € 8.388,89 € 3.000,00 € 0,00 € 36.997,46 €

2180 2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2190 5 35.786,62 € 35.786,62 € 35.786,62 € 1.468,89 € 39,81 € 0,00 € 35.746,81 €
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TOTAL 
GENERAL:

778 99.497.068,26 € 99.497.068,26 € 99.353.974,05 € 1.295.267,13 € 79.936.642,85 € 0,00 € 19.560.425,41 €

Segon.- TRASLLADAR aquest acord al propi Consorci d’Aigües Costa Brava Girona i
a la Intervenció General de la Diputació.”

El senyor President comenta que passaríem a l’aprovació de l’Inventari de béns i drets
del Consorci d’Aigües de la Costa Brava Girona a 30 de juny d’enguany. Té la paraula
el diputat senyor Ayats.
El diputat delegat d’Habitatge i Serveis Generals, senyor Quim Ayats, pren la paraula i
diu: Sí,  moltes gràcies. Tal com s’explicava a la comissió informativa, aquest acord
entra  en  el  procés  d’integració,  d’homogeneïtzació  d’aspectes  procedimentals,
comptables i informàtics i també, en aquest cas, patrimonial. Fins ara, de fet, hem vist
passar per aquest plenari els inventaris del Consorci de les Gavarres o de les Vies
Verdes. En aquest cas té una major complexitat, però també es tracta de la revisió de
l’actualització sobre béns i drets a realitzar entre 2020 i 2022. Dir que aquest acord ja
es va fer en el seu plenari del Consorci, però que perquè acabi de ser definitiu també
s’ha de dur a terme aquesta aprovació en el plenari d’aquesta Diputació.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna qüestió? Doncs aprovem l’Inventari...
Ah, sí? Digui, senyora Guillaumes.
La diputada senyora Marta Guillaumes, intervé i diu: Ara sí. Res, manifestar que ens
abstindrem en aquest punt també... Sí.
El senyor President, manifesta: 24 vots a favor, 1 abstenció, quedaria aprovat aquest
Inventari.

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 24 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. 

11. Aprovació  del  Reglament  regulador  de  la  prestació  de  serveis  en  la
modalitat de teletreball pel personal al servei de la Diputació de Girona i el
seus  organismes  autònoms  -  Organització  i  Recursos  Humans
Corporatius

“Atès que la Diputació i  els seu grup institucional és una Institució presencial i  que
l’organització de la prestació de serveis ha de ser, per se, en modalitat presencial i per
tant qualsevol modalitat  organitzativa per la qual es vulgui optar ha de tenir com a
objectiu  irrenunciable  una  excel·lent  prestació  de serveis  i  també l’alta  qualitat  en
l’atenció als usuaris, tant interns com externs. 

Vist que el teletreball és una modalitat organitzativa que, ben executada, pot comportar
beneficis i avantatges tant per a l’organització com per a les persones que s’hi acullin, i
per aquest motiu s’ha elaborat una proposta de reglament de regulació del teletreball
que s’acompanya. 

Vist  que aquest  Reglament s'ha elaborat  de conformitat  amb els  principis de bona
regulació previstos en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i en l'article 62 de la Llei 19/2014,

26

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



del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern. D'acord
amb els  principis  de necessitat  i  eficàcia,  aquest  Reglament  es justifica  per  raons
d'interès general, que consisteix a establir una regulació general de la prestació de
serveis en la modalitat de teletreball pel personal al servei de la Diputació de Girona i
dels seus organismes autònoms, i l'eficàcia queda garantida a través de l'establiment
d'un procediment d'autorització àgil i que requereix el menor cost possible.

Atès que d’acord amb el principi de proporcionalitat, la regulació que el reglament que

s’eleva al Ple, és la imprescindible per a atendre les exigències que l'interès general

requereix.  No suposa restricció de cap dret  i  les obligacions que imposa als  seus

destinataris són les indispensables per a garantir un procediment reglat i ordenat. 

Vist que atenent al principi de seguretat jurídica, la potestat reglamentària s'exerceix

de manera coherent amb la resta de l'ordenament jurídic, el reglament s'integra en un

marc normatiu estable i coherent, resultant el seu contingut d'acord amb la regulació

europea i amb l'establert en el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual

s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i en el Decret

legislatiu  1/1997,  de 31 d'octubre,  pel qual s'aprova la refosa en un text  únic dels

preceptes  de  determinats  textos  legals  vigents  a  Catalunya  en  matèria  de  funció

pública. 

Vist que durant el procediment d'elaboració, en tractar-se d'una proposta normativa de

caire  organitzatiu,  s'ha  sotmès  al  tràmit  d'audiència  mitjançant  la  participació  dels

representants sindicals en la negociació.

I,  en  aplicació  del  principi  d'eficiència,  aquest  Reglament  no  crea  càrregues

administratives per a la ciutadania i permet disposar d'un marc normatiu coherent i

adequat  per a la prestació de serveis en la modalitat  de teletreball  pel  personal al

servei de la Diputació de Girona i dels seus organismes autònoms. 

Vist  que  aquest  Reglament,  defineix  l’objecte  i  finalitat  del  mateix  i  determina  els

requisits per la prestació de serveis en la modalitat  de teletreball,  el  regim general

aplicable a la prestació de serveis en aquesta modalitat, el procediment d’autorització,

el Pla de treball individualitzat que cal establir de forma obligatòria, el regim d’aquesta

manera d’organitzar el treball, els mitjans tecnològics necessaris per la prestació, així

com, la formació imprescindible per acollir-se aquesta modalitat de treball. Tanmateix

s’han establert, les limitacions i les mesures necessàries derivades de les necessitats

del servei.

Atès que existeix informe favorable del centre gestor.
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Atès que existeix el preceptiu informe de la Secretaria general d’acord amb el que
disposa l’article 3.3 d) 1r del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula
el  règim  jurídic  dels  funcionaris  d’administració  local  amb  habilitació  de  caràcter
general en el que estableix la no concurrència de cap raó que dificulti o qüestioni la
legalitat del document sotmès a aprovació inicial.

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

PRIMER. Aprovar inicialment el reglament regulador de la prestació de serveis en la
modalitat  de teletreball  pel  personal al  servei  de la  Diputació de Girona i  els seus
organismes autònoms amb el següent text literal:

“REGLAMENT REGULADOR DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA MODALITAT

DE TELETREBALL PEL PERSONAL AL SERVEI DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL

SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS.

Concepte

Es considera teletreball aquella  modalitat de prestació de serveis a distància en la

qual el contingut competencial del lloc de treball pot desenvolupar-se, sempre que les

necessitats  del  servei  ho  permetin,  fora  de  les  dependències  de  l’administració

mitjançant l’ús de tecnologies de la informació i comunicació.

El teletreball com a nova mesura organitzativa.

El teletreball és una modalitat organitzativa potestat de la Diputació i voluntària per a la

persona  treballadora.  Una  modalitat  que,  tot  i  els  beneficis  inherents  tant  a  nivell

institucional  com  individual,  no  es  planteja  com  una  obligació  de  l’organització  ni

tampoc com un dret individual de les persones treballadores.

El desplegament del teletreball s’ha de situar en un moment determinat i aplicat a cada

lloc de treball de manera distinta. La seva organització pot variar en el decurs de l’any i

és  reorientable  i  fins  i  tot  reversible  en funció  de la  correcta  prestació  de serveis

associada a cada lloc o altres determinants. Amb tot, el pacte de teletreball ha de ser

el  més  estable  possible  –respectant  les  condicions  pactades–  per  tal  que  tant

l’organització  dels  equips  com  la  planificació  personal  gaudeixin  de  l’estabilitat

necessària.

La participació en aquesta modalitat és voluntària i s’ha d’estructurar de forma que es

garanteixi la prestació i atenció presencial del servei que ofereix la Diputació de Girona

i el seu grup Institucional. 

Antecedents normatius.

Àmbit Europeu. 
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Acord  Marc  Europeu  sobre  teletreball  de  16  de  juliol  de  2002.  Aquest  Acord  no

vinculant és fruit de la negociació entre la Comissió Europea i els interlocutors socials

més rellevants a nivell  comunitari  per  influir  i  impulsar  en la  negociació  col·lectiva

aquesta modalitat de prestació de serveis. 

Àmbit laboral.

Reial  Decret  Llei  3/2012,  de 10 de febrer,  de  mesures urgents  per  la  reforma del

mercat de treball.

Resolució de 30 de gener de 2012, de la Dirección General de Empleo, per la que es

registra i publica el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012,2013 y

2014. 

III i IV Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva de 8 de junio de 2015 i

17 de julio de 2018, respectivament. 

Reial Decret Llei 6/2019, de 1 de març, de medidas urgentes para la garantia de la

igualtat  de  trato  y  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres  en  el  trabajo  y  la

ocupación. 

Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer

front a l’impacta econòmic i social del COVID 19. 

Reial Decret Llei 28/2020, de 22 de setembre, del treball a distància.

Àmbit de l’Administració Pública

Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer

front a l’impacta econòmic i social del COVID 19. 

Reial Decret Llei 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la

gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID 19.

Reial  Decret  Llei  29/2020,  de 29 de setembre,  de mesures urgents en matèria de

teletreball  en  les  Administracions  Públiques  i  de  recursos  humans  en  el  Sistema

Nacional de Salut.

Article 47 bis i 37.1.k del Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, de l’Estatut Bàsic

de l’Empleat Públic.

Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de garantia

dels drets digitals, articles 87,  88, 89,  90, 91, especialment.

Normativa referent a Catalunya. 

Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic

dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció

publica, concretament l’article 108.2.g)

Decret 77/2020, de 4 d’agost, pel qual es regula la prestació de serveis en la modalitat

de teletreball per al personal al servei de l’administració de la Generalitat de Catalunya

i els seus organismes autònoms.
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Principis inspiradors

Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible:  Amb els  objectius d’aconseguir  una

vida sana (ODS 3), un creixement econòmic sostenible i inclusiu (ODS 8), un treball

decent per a tots (ODS 8), unes ciutats inclusives (ODS 11), la garantia d’un consum

sostenible (ODS 12), l’establiment de mesures contra el canvi climàtic (ODS 13 i 15) i

la creació d’institucions eficaces i responsables (ODS 16 i 17), entre d’altres. I l’Aliança

Catalunya 2030, que dins del pla estratègic de desenvolupament sostenible incorpora

l’assoliment dels ODS de totes les àrees i ens vinculants.

Preàmbul

És  rellevant  començar  dient  que  la  Diputació  i  els  seu  grup  institucional  és  una

Institució presencial i que l’organització de la prestació de serveis ha de ser, per se, en

modalitat presencial. Qualsevol modalitat organitzativa per la qual es vulgui optar ha

de tenir com a objectiu irrenunciable una excel·lent prestació de serveis i també l’alta

qualitat en l’atenció als usuaris, tant interns com externs. 

El  teletreball  és  una  modalitat  organitzativa  que,  ben  executada,  pot  comportar

beneficis i avantatges tant per a l’organització com per a les persones que s’hi acullin. 

La planificació del teletreball passa, per identificar les tasques de cada lloc que poden

ser dutes a terme en modalitat de teletreball i per fixar els mecanismes de planificació

d’aquestes  tasques,  així  com  el  seguiment,  retiment  de  comptes  i  valoració  dels

resultats de les mateixes. També cal treballar en paral·lel la formació obligatòria prèvia

a l’accés al teletreball i en l’establiment de criteris per garantir la ciberseguretat i la

protecció de dades, així com dels criteris per vetllar per la seguretat i salut dels llocs de

treball a casa i, finalment, de les noves característiques tecnològiques dels llocs de

treball i, per tant, de l’equipament informàtic pels llocs teletreballables. 

Tal vegada una bona organització del teletreball pot ajudar al mateix temps a una millor

planificació  del  treball  presencial,  atès  que  el  teletreball  comporta  una  millor

planificació de les tasques presencials i també una millor coordinació dels equips de

treball havent millorat la confiança, la comunicació i també la retroacció o  feedback.

Finalment, amb la iniciativa d’impulsar el teletreball, la Diputació inicia paulatinament

també una reflexió sobre el model tecnològic i els equipaments tecnològics necessaris

per combinar la prestació del servei presencial i a distància, en la línia d’impulsar un

altre objectiu institucional com és el de la transformació digital i l’eliminació progressiva

del paper. 

La reorganització de la presencialitat del personal pot comportar una reducció de la

mobilitat en cotxe i altres vehicles contaminants i, amb això, una reducció de la petjada

de carboni, objectiu que s’ha fixat a la Diputació amb l’aprovació de suport als ODS i

l’Agenda 2030.

Pel  que  fa  al  dret  a  la  desconnexió  digital,  es  delimiten  les  franges  horàries  de

permanència obligada i les de total flexibilitat,  afavorim així  que la coordinació dels

equips es desenvolupi en les franges horàries de disponibilitat obligatòria i deixant la
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resta de disponibilitat horària com a mecanisme d’autoorganització.

Aquest Reglament s'ha elaborat de conformitat amb els principis de bona regulació

previstos  en  l'article  129  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment

administratiu comú de les administracions públiques, i en l'article 62 de la Llei 19/2014,

del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern. D'acord

amb els  principis  de necessitat  i  eficàcia,  aquest  Reglament  es justifica  per  raons

d'interès general, que consisteix a establir una regulació general de la prestació de

serveis en la modalitat de teletreball pel personal al servei de la Diputació de Girona i

dels seus organismes autònoms, i l'eficàcia queda garantida a través de l'establiment

d'un procediment d'autorització àgil i que requereix el menor cost possible.

D'acord amb el principi de proporcionalitat, la regulació que aquesta norma conté és la

imprescindible per a atendre les exigències que l'interès general requereix. No suposa

restricció  de  cap  dret  i  les  obligacions  que  imposa  als  seus  destinataris  són  les

indispensables per a garantir un procediment reglat i ordenat.

Atenent al principi de seguretat jurídica, la potestat reglamentària s'exerceix de manera

coherent  amb la  resta  de  l'ordenament  jurídic,  el  reglament  s'integra  en  un  marc

normatiu  estable  i  coherent,  resultant  el  seu  contingut  d'acord  amb  la  regulació

europea i amb l'establert en el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual

s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i en el Decret

legislatiu  1/1997,  de 31 d'octubre,  pel qual s'aprova la refosa en un text  únic dels

preceptes  de  determinats  textos  legals  vigents  a  Catalunya  en  matèria  de  funció

pública.

En aplicació del principi  de transparència, la Diputació de Girona possibilita l'accés

senzill, universal i actualitzat a la normativa en vigor i els documents propis del seu

procés d'elaboració. Durant el procediment d'elaboració, en tractar-se d'una proposta

normativa  de  caire  organitzatiu,  s'ha  sotmès  al  tràmit  d'audiència  mitjançant  la

participació dels representants sindicals en la negociació.

I,  en  aplicació  del  principi  d'eficiència,  aquest  Reglament  no  crea  càrregues

administratives per a la ciutadania i permet disposar d'un marc normatiu coherent i

adequat  per a la prestació de serveis en la modalitat  de teletreball  pel  personal al

servei de la Diputació de Girona i dels seus organismes autònoms.

Aquest Reglament, defineix l’objecte i finalitat del mateix i determina els requisits per la

prestació  de  serveis  en la  modalitat  de  teletreball,  el  regim general  aplicable  a  la

prestació de serveis  en aquesta modalitat,  el  procediment  d’autorització,  el  Pla de

treball individualitzat que cal establir de forma obligatòria,  el regim d’aquesta manera

d’organitzar el treball, els mitjans tecnològics necessaris per la prestació, així com, la

formació  imprescindible  per  acollir-se  aquesta  modalitat  de  treball.  Tanmateix  cal

establir,  les  limitacions i  les mesures necessàries derivades de les necessitats  del

servei. 

Per tot el que s’ha expressat i sempre respectant tots i cadascun dels continguts de

forma conjunta, es planteja la regulació següent.
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Article 1. Objecte i finalitat

Aquest Reglament te per objecte regular la prestació de serveis en la modalitat de

teletreball,  fora  dels moments excepcionals i  de força major,  que quedaran al

marge  d’aquesta  reglamentació  i  es  regularan  pel  desplegament  normatiu  d’aquell

moment excepcional. S’entén per teletreball aquella modalitat de prestació de serveis

en  la  qual  es  desenvolupa  el  contingut  funcional  dels  llocs  de  treball  fora  de  les

dependències de la Diputació, a traves de la utilització de les noves tecnologies de

la informació i la comunicació, sempre que sigui d’acord amb les  necessitats de la

prestació efectiva del servei públic. 

La regulació de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball té com a finalitat

avançar en l’orientació de treball als resultats, potenciar l’autonomia i la iniciativa del

personal en la realització de les tasques encomanades i oferir més flexibilitat en l’ús i

la distribució del temps de treball,  sense detriment de la prestació de servei públic.

Aquest  reglament  també  contribueix  als  objectius  en  matèria  de  canvi  climàtic  i

mobilitat  sostenibles,  i  afavoreix  la  conciliació  entre  la  vida  laboral  i  familiar  dels

empleats públics. 

Article 2. Àmbit d’aplicació

Aquest Reglament és aplicable al personal al servei de la Diputació de Girona i dels

seus organismes autònoms, amb l’excepció del personal docent del Conservatori de

Música Isaac Albèniz. Tanmateix s’exclou al personal amb funcions prestacionals a la

ciutadania i,  tot  aquell  personal  que la  prestació  efectiva dels  quals  només queda

garantida amb la presencia física de l’empleat  o empleada en el  centre de treball.

Tampoc s’aplicarà al personal laboral subjecte a contractes de pràctiques, formació o

plans d’ocupació, ni al personal funcionari en pràctiques.

Les previsions d’aquest reglament s’apliquen a tots els ens dependents de la Diputació

de  Girona,  quan  seguint  els  tràmits  oportuns,  així  ho  acordin  els  seus  òrgans  de

Govern. Tanmateix, serà els òrgans de govern de cadascú dels ens dependents els

que  regularan  el  desenvolupament  i  adaptació  concreta  d’aquells  aspectes  més

específics a la seva organització del treball. 

Article 3. Requisits per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball

1. Esta en situació de servei actiu.

2. Haver exercit el lloc de treball objecte de teletreball en l’últim any o, si escau,

acreditar l’experiència en llocs de treball amb funcions i tasques anàlogues a

les del lloc de treball a desenvolupar amb aquesta modalitat.

3. Ocupar  un  lloc  de  treball  susceptible  de  ser  exercit  en  la  modalitat  de

teletreball, mitjançant l’estudi organitzatiu que ho justifiqui i quedant reflectit en

un instrument d’organització del treball.

4. Disposar de d’infraestructura tecnològica necessària i connectivitat garantida,
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segons defineixi el Servei de sistemes i tecnologies de la informació.

5. Disposar d’autorització administrativa

6. Disposar d’un pla individual de treball en què la persona es pugui desenvolupar

de  manera  autònoma  i  no  calgui  supervisions  presencials  o  guiatges

continuats. 

7. Haver realitzat les accions formatives obligatòries, que podran comportar una

prova d’avaluació. 

8. Que  hagin  transcorregut  1  any  des  de  la  revocació  d’una  autorització  de

teletreball, per avaluació desfavorable d’alguns dels objectius o compromisos

fixats. 

Els requisits esmentats s’han d continuar complint durant tot el període de vigència de

la prestació de serveis en la modalitat de teletreball. 

Article  4.  Regim  d’organització  dels  serveis  i  unitats  en  l’atenció  virtual  als

usuaris. 

Cada  Servei   es  constitueix  com un  equip  de  treball  necessari  per  a  la  correcta

prestació del  servei.  Els  i  les caps de servei  determinaran si  cal  definir  equips de

treball més reduïts dins del seu Departament de conformitat amb les responsabilitats,

tasques i funcions de cada grup. Aquest concepte d’equip de treball és important en la

modalitat de teletreball.  Els equips de treball dependran de l’organització del Servei

segons els seus objectius i han d’acordar com s’hi estableix la comunicació interna, la

retroacció  (o  feedback)  així  com  conèixer  els  objectius  individuals  de  cada

teletreballador.  També,  cal  tenir  present  que  són  i  poden  ser  entitats  flexibles  i

canviants en funció de l’organització de cada servei o àrea. Lògicament, la possibilitat

d’organitzar-se en equips de treball diferents serà diferent en funció del nombre de

persones de què disposa el servei o àrea. Inicialment es considera a un servei com a

un equip de treball únic.

És responsabilitat  dels i  les caps de Servei fer la proposta organitzativa dels seus

equips de persones. Correspon a les Gerències i a la Direcció d’organització i rrhh

aprovar l’organització del teletreball de cada unitat, vetllant per la coordinació i l’equitat

entre elles.

D’acord amb aquests premisses, s’estableix que per norma general:

- Les persones d’un mateix equip han de coincidir presencialment un dia a la

setmana  com  a  mínim,  o  les  necessàries  si  el  servei  ho  requereix,  per

situacions sobrevingudes.  

- Cada dia, el nombre de persones en treball presencial d’un mateix equip ha de

ser igual o superior al 50% dels seus components.

- El/la cap vetllarà perquè el personal adscrit a la seva unitat i/o equips que opti

per  la  modalitat  de  teletreball  disposi  dels  dies  de  permís  repartits  amb la

mateixa  proporcionalitat  entre  la  modalitat  presencial  i  la  modalitat  de
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teletreball,  respectant  l’equitat  entre  les  persones  i  evitant  greuges

comparatius.  Els  dies  assumptes  personals,  queden  exclosos  de  la

proporcionalitat  esmentada  durant  el  període  on  sigui  vigent  el  Pla  Pilot,

període on s’analitzarà  la equitat dels dies d’assumptes personals en les dues

modalitats d’organització de treball i es revisarà aquesta excepció. 

L’atorgament excepcional i informat de situacions particulars de treball a distància en

un equip, recollit a l’article 5 i a la Disposició Addicional Primera d’aquest document, no

perjudica les condicions de teletreball  acordades per a la  resta de persones de la

unitat.

Article 5. Règim general de prestació de serveis en la modalitat de teletreball

5.1 El teletreball s’ha de cenyir a un període acordat, que serà com a mínim d’1 mes i

com a màxim d’1 any, llevat les autoritzacions excepcionals que puguin preveure una

durada superior o inferior atenent les necessitats i la naturalesa de la prestació del

servei.

5.2  Abans  que  finalitzi  l'autorització  de  teletreball  i  sens  perjudici  de  l'avaluació

continuada o periòdica que es dugui a terme d'acord amb l'establert en el pla personal

de treball, la persona supervisora emetrà un informe d'avaluació del compliment dels

objectius  i,  amb  la  sol·licitud  prèvia  de  la  persona  interessada,  l'autorització  de

teletreball  es  podrà  prorrogar  per  períodes  mínims  d’un  mes  i  màxims  d'un  any,

sempre que no hi  hagi  canvis  en les  condicions  de treball  i  l'avaluació  hagi  estat

favorable.

5.3 Segons les necessitats organitzatives de cada unitat, l’atenció al públic presencial

de cada unitat en cada moment, l’acompliment del percentatge de presencialitat per

unitats i el nombre de persones que ho sol·licitin en cada moment, les persones que

ocupen llocs de treball que compleixin les característiques de llocs teletreballables, un

cop transcorregut amb avaluació positiva, el Pla de posada en marxa establert a la

Disposició  final  primera,  poden  sol·licitar  teletreballar  dues  jornades  senceres  a  la

setmana. La jornada diària de treball no es pot fraccionar entre les modalitats de servei

presencial i de teletreball. 

Per donar compliment a la normativa de desconnexió digital i  a la de prevenció de

riscos  psicosocials,  durant  el  període  de  teletreball  no  es  podran  realitzar  hores

extraordinàries ni exercir el factor de dedicació de prolongació de jornada. La jornada

realitzada en teletreball no podrà superar les 7 hores en horari d’estiu ni les 7,30 hores

en horari d’hivern.

5.4 Amb caràcter excepcional, de manera ocasional i molt acotada a un període de

temps determinat,  es  podrà  autoritzar ocasionalment  la  prestació  de serveis  en la

modalitat de teletreball en els casos següents:

a) Quan per raó d'un servei fora del centre de treball habitual el desplaçament

resulti  ineficient.  En aquest  cas  la  jornada restant  es  pot  completar  en

règim de teletreball.
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b) Quan per necessitats del servei es derivin encàrrecs específics i concrets

que calgui  executar  en un breu període de temps i  sigui  més efectiu  i

adequat emprar la modalitat de teletreball.

c) Necessitats puntuals, acotades en el temps i suficientment justificades, de

conciliació  familiar  i  laboral.  Els  ens  dependents d’acord  amb l’article  2

d’aquest reglament podran concretar les causes que justifiquin aquestes

necessitats puntuals. 

d) Situacions imponderables no imputables als treballadors que no permetin

arribar al lloc de treball presencial (vagues de transport públic, nevades,

riuades, ...)

e) Aquelles  altres  situacions,  motivades  d’especial  prioritat  que  autoritzi  la

Direcció Corporativa d’organització i recursos humans o les Gerències a

proposta de la comissió de seguiment. 

Les  autoritzacions  excepcionals  esmentades  i  la  seva  justificació  hauran  de  ser

trameses a l’òrgan competent d’autorització del teletreball  i  als sistemes de control

horari. 

Article 6. Procediment d’autorització per a la prestació de serveis en la modalitat

de teletreball

6.1 Les sol·licituds d'autorització de teletreball s’adreçaran al cap de la unitat directiva

on presta servei el sol·licitant, indicant específicament la durada i la jornada diària que

desitja realitzar en la modalitat de teletreball, declarant i justificant quan correspongui,

que  compleix  amb  els  requeriments  establerts  a  l’article  3  del  present  reglament,

excepte el pla de treball personal, el qual sol·licitarà en el mateix escrit. La tramitació

de l'autorització s'ha de fer íntegrament per mitjans electrònics, mitjançant els serveis

digitals de tramitació i comunicació establerts amb aquest efecte a traves del Portal de

l’empleat.

6.2 En el  termini màxim de 15 dies a comptar de la presentació de la sol·licitud, la

persona titular de la unitat directiva on presti serveis la persona sol·licitant elevarà un

informe proposta de  valoració  de la  sol·licitud que  de  forma imprescindible  ha  de

contenir el pla de treball personal, a la Direcció Corporativa d’organització i recursos

humans, si es tracte de la Diputació, o als Gerents o màxims responsables dels Ens

dependents, si es tracte de personal adscrits en aquests Ens, qui emetran un informe

proposta favorable o desfavorable a la sol·licitud.

L'informe  proposta  serà  desfavorable en  els  casos  del  personal  exclòs  a  què  fa

referència  l'article  2,  quan  no  es  compleixin  els  requisits  de  l'article  3  d'aquest

Reglament i quan hi concorrin necessitats dels serveis degudament justificades.

L'informe  proposta  podrà  ser  favorable a  l'autorització,  però  condicionat  a  la

modificació del pla de treball personal, de la durada o del nombre de jornades diàries a

realitzar  en la  modalitat  de teletreball.  En aquest  darrer  cas,  abans de resoldre  la
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sol·licitud d'autorització es donarà audiència a la persona interessada.

6.3  La  denegació  es  dictarà  de  forma motivada,  d’acord  amb els  informes  previs

esmentats, per Decret de la Presidència. El procediment d'autorització es resoldrà en

un termini màxim d’ un mes i el sentit del silenci serà negatiu, atès que es tracte d’una

qüestió d’ordenació del treball d’exclusiva potestat de l’administració.

La resolució d'autorització fixarà la durada de la prestació dels serveis en règim de

teletreball, el nombre de jornades diàries a realitzar en aquesta modalitat, el lloc des

d’on  es  realitzarà  el  teletreball,  i  identificarà  la  persona que exercirà  la  supervisió

d’acord amb la proposta del cap de la unitat. 

En el cas del personal laboral, un cop dictada la resolució d'autorització i subscrit el pla

de treball, aquests documents s’adjuntaran com annex al contracte de treball.

6.4 L'autorització de prestació de serveis en la modalitat de teletreball s'extingeix, amb

l'audiència prèvia de la persona afectada,  per necessitats dels serveis degudament

justificades, l'avaluació desfavorable per part de la persona supervisora dels objectius

fixats o l'incompliment greu dels compromisos en matèria de seguretat, protecció de

dades i confidencialitat, sens perjudici de la responsabilitat disciplinària en què s'hagi

pogut incórrer. 

Així mateix, l'autorització per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball

s'extingeix pel canvi de lloc de treball, per renúncia de la persona autoritzada o per

deixar de complir alguns dels requisits de l’article 3. 

6.5 L'autorització es podrà suspendre temporalment, mitjançant la resolució de l'òrgan

competent, per circumstàncies sobrevingudes que afectin la persona autoritzada o per

necessitats dels serveis degudament justificades. És causa automàtica de suspensió

temporal  de  la  prestació  de  serveis  en  la  modalitat  de  teletreball  el  funcionament

deficient, per un període superior a dos dies, de l'equip informàtic i dels sistemes de

comunicació  i  connectivitat.  En  aquest  supòsit  la  persona  afectada  ha  de  prestar

serveis en règim presencial fins que es resolguin els problemes tècnics.

Article 7. Planificació de la prestació del servei en la modalitat de teletreball

La  realització  de  les  tasques  a  realitzar  i  dels  resultats  a  obtenir  durant  el

desenvolupament de la jornada de treball sota la modalitat de teletreball, es fixarà per

acord entre la persona responsable de la supervisió i l’empleat o empleada mitjançant

un  Pla  de  Treball  Individual,  amb el  coneixement  del  cap  de  la  unitat  directiva  o

responsable de l’organisme. 

7.1 El pla personal de treball ha de tenir el contingut següent:

a) Relació  de les  tasques  que  es  realitzen  en la  modalitat  de  teletreball  i  els

objectius a assolir. Els objectius han de ser, específics, mesurables, assolibles,

rellevants i limitat en el temps. 

b) Concreció dels dies de la setmana que es teletreballarà.  

c) La  disponibilitat  obligatòria   de  les  persones  teletreballadores  ha  de

correspondre a la jornada obligatòria presencial del personal. Durant aquesta
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franja  horària  les  persones  teletreballadores  han  d’estar  disponibles  i

localitzables de la mateixa manera que ho estan quan treballen presencialment.

La resta de la jornada en règim de teletreball admet flexibilitat que no obstant,

caldrà informar al supervisor i als responsables del control horari, respectant les

pauses i els descansos entre jornades. 

d) Règim de  control  i  seguiment  periòdic  dels  objectius  del  treball  i  avaluació

periòdica.  Els  ens  dependents  d’acord  amb  l’article  2  d’aquest  reglament

establiran la periodicitat adequada a cada organisme.

7.2 En el  pla de treball  individual ha de constar expressament el  compromís de la

persona autoritzada a respectar i aplicar:

a) La  normativa  i  les  mesures  específiques  que  es  determinin  en  matèria  de

prevenció de riscos laborals

b) Les recomanacions d'ús i normes de seguretat que dicti la Diputació de Girona.

c) La normativa, les instruccions i les mesures específiques que s'estableixin en

matèria de protecció de dades de caràcter personal i de confidencialitat.

Així  mateix,  en el  pla  de treball  individual  s'establirà  expressament  que durant  les

jornades de teletreball,  per necessitats del servei degudament justificades i amb un

preavís  mínim  que  acabarà  en  el  moment   de  la  finalització  de  la  franja  horària

obligatòria del dia laborable anterior, es podrà exigir la presència física en els centres

de treball. A aquest efectes, els empleats han d’estar disponibles i localitzables durant

la seva jornada de teletreball,  motiu pel  qual  vetllaran perquè les dades personals

estiguin actualitzades al seu expedient personal i les dades professionals a les base

de dades de recursos humans dels centres. 

7.3 El pla personal de treball és un document modificable en qualsevol moment per

mutu acord de les parts que l'han subscrit, amb el vistiplau del cap de la unitat directiva

del servei on es troba adscrit el lloc de treball o responsable de l’organisme. 

Article  8.  Drets  i  deures  del  personal  que  presta  serveis  en  la  modalitat  de

teletreball

8.1 El personal que presti serveis en la modalitat de teletreball té els mateixos drets i

deures que la resta del personal de la Diputació de Girona, sense que hi pugui haver

per aquest motiu cap afectació retributiva, ni diferència respecte a les oportunitats de

formació, de promoció professional, ni de cap altre dret reconegut al personal al servei

de la Diputació de Girona.

8.2 El personal que presti serveis en la modalitat de teletreball té dret a la desconnexió

digital  en  els  termes establerts  en l'article  88 de la  Llei  orgànica 3/2018,  de 5 de

desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i se li ha de

garantir, fora de la franja horària de disponibilitat establerta, el respecte al seu temps

de descans i a la seva intimitat personal, per aquest motiu la Diputació habilitarà els

mecanismes  de  control  horari  a  efectes  de  registrar  la  jornada  realitzada  en  la

modalitat de teletreball i, si escau, dictarà les instruccions que siguin necessàries per
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al compliment de la jornada i horari de treball.

8.3 L’empleat/ada durant el temps de prestació de serveis en la modalitat de teletreball

es compromet a: 

a) Aconseguir els objectius en un termini determinat, d’acord amb el pla de treball

individual previst.

b) Estar accessibles durant l’horari obligatori de tot el personal per tal de dur a

terme les tasques sincròniques amb la resta de l’equip, i la resta de jornada

flexible que determini el propi teletreballador.

c) Complir les expectatives de comunicació prèviament establertes: reunions de

seguiment, d’equip, de proveïdors, retorn per correu electrònic, etc.

d) Comunicar-se amb el comandament o el supervisor sempre que sigui necessari

per al correcte desenvolupament de les tasques encomanades i previstes en el

pla de treball.

e) Connectar-se de d’un espai que garanteixi una bona comunicació.

f) Aquelles altres situacions que concretin els Ens dependents per l’adequació a

la seva organització. 

8.4 L’empleat/ada complirà amb la normativa en matèria de  protecció de dades de

caràcter personal i mantindrà la reserva en relació amb els assumptes dels quals tingui

coneixement, en els mateixos termes que si treballes en la modalitat presencial.

8.5 La Diputació informarà a l’empleat/ada de tota la normativa referent a la protecció

de dades i especialment la següent:

a) Qualsevol limitació en la utilització de l’equip o eines informàtiques.

b) Qualsevol altra informació en relació amb la protecció de dades que afecti a la

personal empleada.

En matèria de prevenció de riscos laborals específics en la prestació de serveis en

la modalitat de teletreball, la persona empleada tindrà els següents drets i deures:

1. La Diputació informarà l’empleat/ada de la  política en matèria  de salut  i  es

facilitarà la formació i informació necessària per evitar els riscos laborals amb

l’aplicació de les mesures protectores corresponents.

2. Així mateix, el personal que prestarà servei en la modalitat de teletreball, haurà

d’assistir obligatòriament a una sessió formativa on se li indicarà com ha de

condicionar el seu lloc de treball fora de les dependències de la Diputació, així

com les nocions necessàries sobre seguretat i ergonomia en els llocs de treball.

L'assistència  a  la  sessió  formativa  tindrà  caràcter  obligatori  i  serà  prèvia  a

l’autorització de la modalitat  de teletreball i  el  personal  que assisteixi  haurà

d'acreditar els coneixements adquirits mitjançant la prova corresponent.

3. Els empleats/des hauran d'aplicar en tot cas les mesures previstes en la seva

avaluació de riscos, així com la formació i informació facilitada pel Servei de

Prevenció i en relació amb el disseny del seu lloc de treball. No obstant això, el

Servei  de Prevenció els  proporcionarà assistència i  assessorament telefònic

quan ho precisin.
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Article 9. Mitjans tecnològics per a la prestació de serveis en la modalitat de

teletreball

S’establirà  el  model  tecnològic  per  a  definir  el  lloc  de  treball  tipus,  els  dispositius

necessaris i les seves capacitats i connectivitat mínima. En funció de la capacitat de

les inversions anuals, la Diputació i el seu Grup Institucional anirà adequant des del

punt de vista tecnològic els llocs de treball-tipus al model aprovat, que podrà permetre

la combinació de treball presencial i teletreball amb la màxima comoditat i versatilitat

possible.

Totes les persones treballadores a les  quals  se’ls  ha aprovat  un pla  de teletreball

podran exercir-lo sempre i quan disposin de dispositius adequats i suficients en el lloc

on es desenvolupa el teletreball. En cas que per raons pressupostàries o de dificultats

en el seu subministrament, la Diputació no tingui capacitat per a lliurar-los els equips,

la  persona  treballadora  haurà  d’acreditar  que  disposa  dels  equips  esmentats,  que

compleixen els mínims requeriments tècnics sol·licitats per Sistemes i tecnologies de

la Informació. En cas que hi hagi un període que la persona treballadora no disposi

d’equip o connectivitat suficient i coincideixi que la Diputació no ha pogut proporcionar-

li  l’equipament  necessari,  el  treballador  haurà  de  passar  a  modalitat  presencial

completa fins que no es resolgui la situació.

Per una atenció a l’usuari adequada, es tindrà cura en la telefonia, en la necessitat de

redirigir les connexions telefòniques del lloc de treball presencial al lloc de teletreball, i

el servei de sistemes i tecnologia de la informació informarà de totes les possibilitats

d’optimitzar aquesta atenció i les seves actualitzacions.

L'Administració prestarà el servei de suport en relació amb les eines i els mitjans que

posi a disposició de la persona que té autoritzat el teletreball.

Article 10. Formació per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball

10.1 Les persones que presten serveis en la modalitat de teletreball i les persones

supervisores han de realitzar obligatòriament, amb anterioritat a l'inici del teletreball i

amb la periodicitat  que es determini  per a la Comissió d’avaluació i  seguiment del

teletreball, una formació específica en matèria de ciberseguretat, protecció de dades,

prevenció  de riscos laborals  i  seguiment  per  objectius.  La Direcció  d’organització i

recursos  humans és  el  Servei  competent  per  impartir  i  certificar  aquesta  formació

obligatòria. També es podrà convalidar la formació en aquestes matèries realitzades

per  centres  oficials  o pels  plans  formatius en el  marc de la  formació continua del

personal de les administracions públiques.  

10.2  Les  unitats  responsables  de  formació  dels  departaments  i  dels  organismes

autònoms han d'incloure en la seva programació anual la formació específica en les

matèries esmentades, que seran coordinades per la Comissió de formació.

Disposició Addicional Primera. Del regim especial de prestació de serveis en la
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modalitat de treball a distància d’alguns grups o persones.

La regulació de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball té com a finalitat

avançar en l’orientació de treball als resultats, potenciar l’autonomia i la iniciativa del

personal en la realització de les tasques encomanades i oferir més flexibilitat en l’ús i

la distribució del temps de treball,  sense detriment de la prestació de servei públic.

També contribueix als objectius en matèria de canvi climàtic i  mobilitat  sostenible, i

afavoreix la conciliació entre la vida laboral i familiar. L’edat és un factor objectiu que

permet  potenciar  les  finalitats  que  es  persegueixen  i  ajuden  a  promoure  la

permanència  activa  del  personal  sènior  a les  administracions públiques endarrerint

l’edat de jubilació tal com preveu l’actual reforma de les pensions, per aquest motiu,

les persones majors de 60 anys que compleixin tots el requisits esmentats a l’articulat

d’aquest Reglament podran sol·licitar la realització en la modalitat del teletreball on  es

tindrà en compte a nivell de preferència segons el barem de prioritats que en cada

moment estigui vigent.

Per  altra  banda,  el  foment  i  la  retenció  del  talent  a  les  administracions  públiques

implica realitzar canvis en l’ordenació del treball que s’adeqüin a les persones. Els

empleats de la Corporació o les persones que volen accedir-hi, poden trobar un escull

en la distància del seu lloc de residència. Per aquest motiu, la Corporació estudiarà les

sol·licituds dels treballadors que tinguin un escull amb la distància al lloc de treball.

Aquestes persones han d’estar a una distància igual o superior a 60 quilometres i

acreditar  que  no  disposen  de  transport  públic  adequat  a  les  necessitats  horàries

laborals. Aquesta situació es tindrà en compte,  per adaptar les jornades de teletreball

a la seva situació de distància, a nivell de preferència segons el barem de prioritats

que en cada moment estigui vigent ; en aquest cas, els dies de teletreball, es podran

veure incrementats en un dia, si les circumstàncies organitzatives ho permeten.

Disposició Addicional Segona. Del barem de preferència en cas de sol·licituds

coincidents en un mateix temps i servei. 

Les  sol·licituds  de  prestació  de  servei  en  la  modalitat  de  teletreball  per  diversos

empleats d’una mateixa unitats organitzativa,  quan per qüestions d’organització,  no

sigui  possible  autoritzar  aquesta  modalitat  es  resoldrà  preferentment  valorants  les

següents circumstàncies:

- Empleades víctimes de violència de gènere.

- Personal  empleat  públic  amb  discapacitat  que  presenti  mobilitat  reduïda,

acreditada d’acord amb el que preveu l’annex 2 del Reials Decret 1971/1999,

de  23  de  desembre,  de  procediment  per  la  reconeixement,  declaració  i

qualificació del grau de discapacitat. 

- Personal  en processos  de recuperació  per  malaltia  molt  greu i  tractaments

oncològics.

- Empleades públiques embarassades

- Personal amb fills menors d’un any
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- Personal amb fills menors de 5 anys i majors de 1 any.

- Personal amb fills menors de 12 anys i majors de 5 anys.

- Personal amb fills majors de 13 o 14 anys.

- Tindran preferència en cas d’empat les famílies monoparental o en custodia

exclusiva i famílies nombroses.

- Personal  en  persones  dependents  a  càrrec,  no  compreses  als  apartats

anteriors. ( amb la prioritat següent: grau de dependència III, II, I)

- Personal majors de 60 anys

- Personal  que  compleixi  els  requisits  de  la  disposició  addicional  primera,

paràgraf segon. 

En cas d’haver-hi més d’una persona sol·licitant en la mateixa unitat orgànica en les

situacions establertes en l’apartat anterior, s’establirà un sistema de rotació obligatòria

entre ells de periodicitat semestral.

En el cas de coincidència i com a criteri de desempat, sempre que aquesta situació

pugui perjudicar a un tercer en el cas que concorrin algunes circumstàncies previstes

en aquest  apartat,  el  personal que siguin conjugues,  parelles de fet  o estables no

casades, no podran fer servir el mateix supòsit de fet com a  desempat i  només tindrà

el criteri de preferència en la prestació de serveis mitjançant teletreball un d’ells. 

Disposició Addicional Tercera. De la reducció horària i la compactació.

El  teletreball  comporta  una  flexibilitat  total  en  una  part  important  de  jornada,  que

permet la conciliació de la vida personal i laboral. Precisament com la conciliació cal

establir-la  també  des  de  l’òptica  laboral,  les  reduccions  horàries  mantindran,  amb

l’adaptació corresponent de la jornada diària, la proporció setmanal de dies de treball

presencial  i  dies en teletreball  del  regim general.  No obstant,  per  mantenir  aquest

regim de teletreball les reduccions horàries no es podran compactar en dies sencers

de la setmana.

Disposició Addicional Quarta. Del control horari.

Des d’un punt de vista de la seguretat i salut laboral de la persona treballadora, es

requereix diferenciar entre temps de treball i temps de descans, garantint el dret a la

desconnexió digital. La normativa laboral obliga a complir el requeriment del control

horari i en responsabilitza a l’administració establir els mecanismes que determinin els

límits entre jornada i descans. Per aquest motiu la jornada realitzada en la modalitat de

teletreball es registrarà mitjançant el sistema de control horari del portal de l’empleat.

Disposició Addicional Cinquena. De la perspectiva de gènere.

El  context  social  i  normatiu  actual,  s’expressa  en  la  necessitat  d’observar  la

perspectiva de gènere en les actuacions que es duen a terme a les administracions. La

Diputació elabora el diagnòstic de la situació de gènere dins la seva organització i es
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compromet  a  analitzar  i  avaluar  les  mesures  establertes  en  aquest  document  des

d’una perspectiva de gènere corregint o ampliant totes aquelles accions que puguin

millorar les relacions laborals i humanes des d’aquesta perspectiva.

Disposició Addicional Sisena. Comissió d’Avaluació i seguiment del teletreball a

la Diputació de Girona i el seu Grup Institucional.

Es proposa crear la comissió d'avaluació del Teletreball a la Diputació de Girona com a

òrgan  tècnic  de  seguiment  i  avaluació  de  la  modalitat  de  prestació  de  serveis

mitjançant teletreball.

Podran formar part  d’aquesta comissió un  màxim de sis membres designats per la

representació sindical d’entre els que formen part de la Comissió Paritària i el mateix

nombre de membres designats per la Diputació i el seu grup institucional. Per part de

la  Diputació,  s’incorporarà  el  responsable  tècnic  en  matèria  tecnologies  de  la

informació com  assessor,  tindrà  veu  però  no  tindrà  vot,  i  els  Gerents  o  màxims

responsables  dels  organismes  que  conformen  el  Grup  Institucional  Diputació  de

Girona i hagin establert aquesta modalitat d’organització del treball, que tindran veu i

vot. En tot cas, per poder constituir-se sempre tindrà d’haver-hi el mateix nombre de

membres de les dues parts.

En el  seu funcionament,  la  comissió  s'ha  d'ajustar  a  la  normativa  reguladora  dels

òrgans col·legiats de l’Administració Pública i es reunirà, almenys, de forma semestral.

La comissió d'avaluació del teletreball tindrà com a  missió el seguiment i l'avaluació

dels resultats de les condicions establertes, així  com la realització de propostes de

millora.

Disposició Addicional Setena. Dels formularis i circuïts.

S’estableixen a  l’annex I d’aquest reglament,  els diagrames de flux per la petició i

autorització del teletreball i els documents de model de tots els tràmits que cal realitzar

per la prestació del treball a distància que regula el present reglament.  

Disposició final primera. Pla de posada en marxa de la prestació de serveis en la

modalitat de teletreball 

Es  proposa  iniciar  la  implantació  de  la  prestació  de  serveis  en  la  modalitat  de

teletreball en un  pla de posada en marxa en diferents fases o un  pla pilot, de 6

mesos tenint compte aquells serveis que disposin d’una avaluació organitzativa idònia,

i  tal  vegada  es  pugui  concretar  un  nombre  de  personal  susceptible  de  reunir  els

requisits  establerts  per  optar  a  l’autorització,  i  també  del  nombre  suficient  de

supervisors/comandaments.

La direcció de recursos humans proposarà un calendari identificant el/els departament/

s i del personal afectat, el nombre de personal supervisor, així com l’establiment de les

mesures necessàries i les accions formatives adients a cada moment.

Posteriorment aquest primer període, s’obrirà el pla de posada en marxa o Pla Pilot

durant un termini de 6 mesos més a tota la Corporació, per aquells llocs susceptibles
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de poder realitzar la modalitat de teletreball d’acord amb el present Reglament.  

El seguiment, el control i l’ avaluació es realitzarà a través de la comissió d’avaluació i

seguiment del Teletreball, que inicialment es reunirà un cop al mes per posar en comú

els elements d’avaluació de cada fase o del pla pilot.

Per altra banda, s’estableix donat el necessari procés d’implantació i  desplegament

inicial com a nova forma d’organització del treball,  que un cop superades de forma

satisfactòria  les  fases  aquí  establertes,  la  Comissió  de  seguiment estudiarà  la

possibilitat de revisar i/o ampliar les condicions d’aquest reglament. 

Disposició final segona. Habilitació dels ens del grup Institucional per a l’adaptació i

desenvolupament de les previsions d’aquest Reglament.

Per  tal  d’adaptar  les  previsions  d’aquest  Reglament  a  les  diferents  estructures  i

organització dels ens que conformen el grup institucional de la Diputació de Girona,

se’ls  habilita  perquè  puguin  dictar  les  instruccions  i  ordres  organitzatives  sobre  el

teletreball,  el  seu  control,  seguiment  i  supervisió,  així  com desenvolupar  protocols

tècnics específics que resultin necessaris.”

SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència als interessats l’aprovació inicial pel
termini de trenta dies hàbils, mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona i al tauler electrònic de la Diputació, així com una referència
al  Diari  Oficial  de la  Generalitat  de Catalunya.  En el  supòsit  que durant  el  termini
d’informació pública no s’hi formulin al·legacions o reclamacions, la regulació quedarà
aprovada definitivament.

TERCER.  Deixar  constància  que,  en  el  present  procediment,  el  reglament  que
s’aprova inicialment no se sotmet al tràmit de consulta prèvia, segons el que estableix
l’article  133 de la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  de procediment  administratiu  de les
administracions públiques, atès que es tracta d’una regulació que no imposa cap nova
obligació  rellevant  als  seus  destinataris  ni  té  un  impacte  significatiu  en  l’activitat
econòmica.

QUART. Acordar, un cop aprovada la regulació proposada, la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i en la seu electrònica de la Diputació de Girona, del text íntegre
del reglament.”

El senyor President comenta que passem al punt onzè de l’ordre del dia —gràcies,
senyor Ayats—, que és l’aprovació del Reglament regulador de la prestació del servei
de la modalitat de teletreball del personal al servei de la Diputació de Girona i dels
seus organismes autònoms. Té la paraula la diputada senyora Roser Estañol.
La diputada delegada de Recursos Humans, pren la paraula i manifesta: [la diputada
té  el  micròfon  apagat]  Gràcies,  president.  Portem  a  l’aprovació  d’aquest  Ple  el
Reglament regulador del teletreball. A la comissió informativa ja el vaig resumir una
mica, i s’ha d’incidir que aquest Reglament ens permetrà instaurar un pla pilot d’un
any. [...]  amb un dia de teletreball a la setmana, per després poder dedicar [...]  de
treball, és viable sense els processos de tecnologia i l’activitat de la corporació, a les
àrees  on  [...].  Els  primers  sis  mesos  es  faran  els  serveis  de  Recursos  Humans,
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Cooperació, Promoció Econòmica, Cultura, Serveis Jurídics, l’INSPAI, Medi Ambient i
Difusió.  I  el  segon semestre,  la  resta  de la  casa.  També remarcar  que hi  ha  una
comissió d’avaluació on també s’estableix una representació sindical, [...] inicialment,
per poder fer un seguiment de la implantació. [...]
El  senyor  President,  diu:  Moltes  gràcies,  senyora  Estañol.  Alguna qüestió  per  part
d’algú? Sí, senyora Guillaumes.
La diputada senyora Marta Guillaumes, intervé i diu: Gràcies, president. Bé, en primer
lloc,  valorar  positivament  que  la  Diputació  de  Girona  hagi  iniciat  aquest  procés
d’incorporació del teletreball, que s’ha fet ja, de fet, en molts ajuntaments, ja s’hi ha
iniciat aquest procés d’incloure aquesta modalitat com una modalitat més dels serveis
de l’Administració pública. Entenem que és una bona eina que pot ajudar a millorar la
productivitat i que pot facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral amb la reducció
dels  desplaçaments  i  del  consum  energètic.  I  que,  per  tant,  això  també  d’alguna
manera obre el camí a l’adaptació al canvi climàtic, que moltes vegades n’hem parlat,
però  també  volem  expressar  dubtes  amb  relació  a  com  es  portarà  a  terme,  per
exemple,  el  procés d’implantació del maquinari  informàtic.  Això ja a les comissions
informatives el nostre company del Grup Socialista ho va manifestar i també nosaltres
volem donar veu a això, que sí que se’ns va comentar que el maquinari, no tot el que
té  a  veure  amb  això  ho  proporcionarà  la  Diputació,  i  entenem  que  això  quedarà
registrat  en els  pressupostos  de l’any  2023,  entenem que s’hi  hauria  d’incorporar,
perquè si no s’incorpora en els pressupostos vol dir que això quedarà en paper mullat.
Per tant, sí que demanaríem que en les discussions i els debats que tenen els grups
polítics  de Govern,  això  es  tindrà  en compte.  També pensem que és  una qüestió
positiva, però que també entenem que és una aprovació de mínims. És un Reglament
de mínims, que es parteix d’aquí i que sí que esperem, i així ho volem manifestar, que
a  través  de  la  comissió  de  seguiment  —que  surt  explícita  en  el  document—  i
d’avaluació s’hi facin millores. I també, tercer punt que volíem fer, és que si bé en la
documentació  que  se’ns  ha  proporcionat  d’aquest  Reglament,  està  bé  que  hi
apareixen elements inspiradors sobre eficiència energètica i  sobre temes d’Agenda
2030. Ja que la Diputació de Girona, diguem-ne, ho té tan clar, que vol anar cap allà i
que està  orientada al  compliment  dels  17 objectius  de l’Agenda 2030,  també ens
agradaria que potser això s’incorporés a nivell legal en aquest Reglament i que no fos
només una inspiració, sinó que també fos de rang legal.
Dit això, bé, en tot cas en fem un seguiment i sí que celebrem que la Diputació hagi
començat aquest camí per regular el teletreball del personal de la Diputació. Gràcies.
El senyor President, manifesta: Molt bé, moltes gràcies... [se senten veus de fons] Si
vol dir, senyora Estañol.
La  diputada  delegada  de  Recursos  Humans,  senyora  Roser  Estañol,  intervé  i
manifesta: [la diputada té el micròfon apagat] [...] [s’activa el micròfon] Que en principi
han sigut més afirmacions que preguntes. Allò del tema dels ordinadors, ja vam dir
que, en funció de la dotació pressupostària, aniríem dotant als del personal. I el tema
dels dies de teletreball,  justament comencem un pla pilot  per instaurar un dia a la
setmana per després poder acabar amb dos i, possiblement, en casos excepcionals,
amb  més  dies.  I  sempre  que  garantim  els  serveis  que  donem  la  Diputació  als
ajuntaments.  I  res,  que  ja  us  anirem informant  de  tot,  com evoluciona,  i  gràcies,
president.
El senyor President, pren la paraula i diu: Bé, en tot cas, comencem per un dia. El que
té una necessitat en podrà fer un màxim d’un altre dia, d’acord amb el seu servei de
recursos humans. I a partir d’aquí, mirem a veure què passa, com va, i per això hi ha
aquesta comissió de seguiment per anar-ho analitzant. I, en tot cas, això no és fruit
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d’un dia, sinó que és fruit d’un treball que s’ha fet des de Recursos Humans, també la
Vicepresidència i la Presidència d’aquesta casa, per, amb el Comitè de Personal, anar-
ne parlant i anar arribant a aquest acord, i ara l’hem d’implantar i, evidentment, hem de
veure com evoluciona al llarg d’aquest proper any. I llavors traurem les conclusions
que s’hagin de treure: si ha de ser més, si ha de ser menys, si ha de ser d’una manera
o si n’ha de ser d’una altra i com ha d’anar implantat, etcètera, etcètera. Per tant, de
moment hem arribat a aquest acord i el que podem i aprovem avui i portem és aquest
Reglament amb aquest acord, i si aquest acord s’ha de variar, d’aquí un any tornarem
a portar el que sigui necessari a fi i efecte que tothom... fruit d’una negociació, com és
d’esperar en aquest sentit, com ha sigut ara, d’acord?
Entenc que s’aprova per unanimitat aquest punt. Moltes gràcies, senyora Estañol.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents 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 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. Acceptació  de  la  delegació  acordada  per  diversos  ajuntaments  de
determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona i
altres - octubre – Xaloc

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

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

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

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

PRIMER. ACCEPTAR la delegació acordada pel plenari de l’ens 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
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recaptació dels ingressos de dret públic (BOP núm. 135 de 15 de juliol de 2020) que
s’especifiquen:

CONSORCI D’AIGÜES COSTA BRAVA
RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU DE:

- Preus públics

Data Plenari: 15/09/2022

L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de
Girona  de  data  17  de  desembre  de  2019  relativa  a  les  facultats  de  recaptació
voluntària i executiva de les aportacions dels ens consorciats.

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

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

El  senyor  President,  manifesta:  Acceptació  de  la  delegació  acordada  per  diversos
ajuntaments de determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona
a través de Xaloc, senyor Camps.
El diputat senyor Jordi Camps, intervé i manifesta: En aquest cas només portem la
delegació de la recaptació en període executiu del Consorci d'Aigües Costa Brava dels
seus preus públics.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Entenc que s’aprova, sí? Doncs quedaria... sí.
La diputada senyora Guillaumes, diu: Disculpi, president, ens abstenim en aquest punt,
nosaltres. Sí.
El senyor President, manifesta: Els de Xaloc normalment els aproven, però si és del
Consorci veig que s’absté. 24 a favor, 1 abstenció. Moltes gràcies.

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 24 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona,  Grup Independents de la Selva i  Grup Tots per l'Empordà,  1
abstenció del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra. 

COMISSIÓ D’ACCIÓ SOCIAL

13. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa amb
el Departament de Drets Socials per a la gestió del  Centre de dia Les
Bernardes, any 2023 - Acció Social

“En  data  20  de  desembre  de  2019  es  va  signar  un  conveni  de  col·laboració
interadministrativa entre aquesta Diputació i el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, relatiu a la gestió integral del Centre de dia
per a gent gran Les Bernardes de Salt, per un període que s’inicia l’1 de gener de 2020
i fins al 31 de desembre de 2020, CN/3987 (exp. 2019/7985).
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El Ple de la Diputació de Girona, de data 22 de desembre de 2020, va aprovar la
pròrroga  de  l’esmentat  conveni  per  a  l’any  2021  (exp.  2020/10001  i  en  data  19
d’octubre de 2021 va aprovar la pròrroga per a l’any 2022 (exp 2021/7701).

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha canviat la seva denominació a
Departament de Drets Socials,  d’acord amb el  Decret  21/2021,  de 25 de maig de
creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

La clàusula cinquena reguladora de la vigència del conveni estableix la possibilitat que
si les dues parts ho acorden, sigui perllongat per anys successius fins un màxim de 4
anys més, sent la vigència de la present addenda de l’1 de gener de 2023 al 31 de
desembre de 2023.

Atès  que  la  Diputació  de  Girona  té,  entre  les  seves  funcions,  donar  suport  als
municipis  de les comarques de Girona amb l’objectiu  que tots  els  ciutadans de la
demarcació,  especialment  els  més  desfavorits,  disposin  d’uns  serveis  públics  de
qualitat.

Atès que la Diputació de Girona té la voluntat de prorrogar per un període d’1 any més,
des de l’1 de gener de 2023 al 31 de desembre de 2023, el conveni de col·laboració
interadministrativa  per  a  la  gestió  del  servei  referit  amb el  Departament  de  Drets
Socials de la Generalitat de Catalunya.

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

PRIMER. APROVAR la pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre
el  Departament  de  Drets  Socials  de la  Generalitat  de  Catalunya  i  la  Diputació  de
Girona per a la gestió integral del Centre de dia per a gent gran Les Bernardes de Salt,
CN/3987 (exp. 2022/9105),  el contingut de la qual es reprodueix de forma íntegra a
continuació:

“Pròrroga  del  conveni  de  col·laboració  interadministrativa  entre  el  Departament  de
Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, per a la gestió
del servei de centre de dia per a gent gran Les Bernardes, a Salt        
REUNITS
D’una  part  l’Honorable  senyor  Carles  Campuzano  i  Canadés,  conseller  del
Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, en ús de les atribucions
que li confereix el Decret 190/2022, de 10 d’octubre, pel qual se’l nomena conseller de
Drets  Socials,  d’acord  amb  l’art.  12  de  la  Llei  13/1989,  de  14  de  desembre,
d’organització,  procediment  i  règim  jurídic  de  l’Administració  de  la  Generalitat  de
Catalunya.
I, de l’altra, l’Il·lustríssim Senyor Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de
Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 4 de juliol de 2019, en virtut de les
facultats conferides per acord del Ple de 17 de desembre de 2019, i facultat per aquest
acte pel Ple del dia ........, i assistit pel secretari general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
INTERVENEN
Ambdues parts,  en l’exercici  de les funcions que els hi  estan legalment atribuïdes,
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reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessària i obligant-se en els termes
d’aquest document.
EXPOSEN
Primer.- Que el 20 de desembre de 2019 es va signar el Conveni de col·laboració
interadministrativa  entre  el  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  i  la
Diputació de Girona per a la gestió del centre de dia per a gent gran Les Bernardes al
municipi de Salt, titularitat del Departament. Atesa la satisfacció de les parts en data 1
de novembre de 2021 es va signar la pròrroga per l’any 2022.  El Departament de
Treball,  Afers Socials i  Famílies ha canviat la seva denominació a Departament de
Drets Socials, d’acord amb el Decret 21/2021, de 25 de maig de creació, denominació i
determinació de l'àmbit  de competència dels  departaments de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya.
Segon.- Que el pacte primer de la pròrroga esmentada estableix la vigència d’aquesta
fins el 31 de desembre de 2022 i el pacte cinquè del conveni estableix que pot ser
prorrogat  amb  pròrrogues  expresses  per  anys  successius.  D’acord  amb  l’article
49.h.2n de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, els signants
del conveni en poden acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre
anys addicionals, així doncs serà prorrogable fins el 31 de desembre de 2024.
Tercer.- Que és voluntat de les parts subscriure la pròrroga d’aquest conveni per a
l’any 2023, entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Girona per a la gestió del servei de centre de dia per a gent gran Les
Bernardes, a la localitat de Salt.
PACTES
Primer.- Objecte
Es prorroga amb efectes 1 de gener fins el 31 de desembre de 2023 el conveni de
col·laboració  interadministrativa  entre  el  Departament  de  Drets  Socials  de  la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona per a la gestió del servei centre de
dia per a gent gran “Les Bernardes”, al municipi de Salt, titularitat del Departament.
Segon.- Règim econòmic 
Pel que fa a les places ocupades, el Departament abonarà les següents tarifes per
estades reals, inclosos tots els conceptes, i de les quals es deduiran les corresponents
aportacions de les persones usuàries:

Servei Places Dies Preu Mòdul Cost anual

CD Les Bernardes 30 365 42,85 € 469.207,50 €

L’import màxim a pagar pel Departament de Drets Socials per la pròrroga d’enguany,
pel total de places per del CD serà de 469.207,50 € (no subjecte a IVA) a càrrec de la
partida pressupostària D/227000700/315F/0000, al centre gestor BE2191.
En  cas  que  durant  la  vigència  d’aquest  conveni  es  modifiquin  les  tarifes  vigents,
aquestes noves tarifes seran aplicables des de la seva entrada en vigor, sense que
s’hagi de modificar el conveni, ajustant-se l’import de les reserves pressupostàries al
nou import.
L’entitat trametrà la facturació de les places per mesos vençuts, al Departament de
Drets Socials, dins dels 5 primers dies del mes següent, amb la relació nominal de les
places ocupades. El Servei un cop comprovada i conformada la liquidació li donarà el
tràmit reglamentàriament establert per tal que es pugui efectuar el seu pagament.
Instruccions específiques de facturació
La facturació ha de ser electrònica. D’acord amb l’art. 20.1.8è de la Llei 37/1992, de 28

48

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



de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, les prestacions de serveis d’assistència
social, efectuades per entitats de dret públic estan exemptes d’IVA.
En compliment de la normativa vigent en matèria de facturació, cal fer constar en totes
les factures, l’exempció de l’IVA, juntament amb la referencia normativa en què es
basa aquesta exempció (article pertinent de la Llei 37/1992,de 28 de desembre, de
l’impost  sobre  el  valor  afegit).  La  forma de consignar-la  és  a  l'apartat  de Notes  o
Comentaris.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquesta pròrroga del conveni a un
sol efecte.
Carles Campuzano i Canadés
Conseller  del  Departament  de
Drets Socials

Miquel Noguer i Planas
President  de  la  Diputació  de
Girona”.

Segon.  FACULTAR  àmpliament  el  president  de  la  Diputació  per  a  la  signatura
d’aquesta  pròrroga  i  dels  documents  necessaris  per  a  la  seva  execució  i  per  a
l’adopció de qualsevol resolució al respecte de l’encàrrec esmentat, amb excepció de
qüestions que per llei siguin indelegables, a l’empara de la funció representativa que li
atribueix l’article 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases de règim local i
normativa concordant, i en virtut de les facultats conferides per acord del Ple de la
Diputació de 17 de desembre de 2019.

Tercer. PUBLICAR la present pròrroga al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
incloure-la al Registre de Convenis de col·laboració de la Generalitat, als efectes de
fer-la accessible al portal de transparència, de conformitat amb la Llei 26/2010, del 3
d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  públiques  de
Catalunya,  en  la  seva  versió  donada  segons  la  Llei  16/2015,  del  21  de  juliol,  de
simplificació  de  l’activitat  administrativa  de  l’Administració  de  la  Generalitat  i  dels
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Quart.  PUBLICAR el  present  acord  al  portal  de  transparència  de  la  Diputació  de
Girona.

Cinquè.  NOTIFICAR  el  present  acord  al  Departament  de  Drets  Socials  de  la
Generalitat  de Catalunya i  a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya,
SL”.

El senyor President comenta que passaríem al punt tretzè, que ja és de la Comissió
d’Acció  Social,  que  és  aprovar  la  pròrroga  del  conveni  de  col·laboració
interadministrativa amb el Departament de Drets Socials per a la gestió del Centre de
Les Bernades per a l’exercici del 2023. Té la paraula la vicepresidenta, senyora Maria
Puig.
La vicepresidenta i diputada delegada d’Acció Social,  senyora Maria Puig, intervé i
manifesta: Bon dia. Es tracta d’aquesta pròrroga per a l’any 23 amb el Departament de
Drets Socials  de la  Generalitat  i  la  Diputació de Girona,  que fa aquest  encàrrec a
sumar per la gestió del servei del Centre de Dia per a Gent Gran de Les Bernardes. Es
tracta d’un cost anual de 469.207,50. I, per tant, doncs, donaríem continuïtat a aquest
servei.
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El senyor President, intervé i diu: Moltes gràcies. Alguna qüestió? No? Entenc que la
modificació del punt serà que aquí hi posa que signarà la consellera Violant Cervera, i
serà m’imagino que el senyor Campuzano, perquè... per raons òbvies, eh? En tot cas,
com que aquí està aquí, però sí que és veritat que el punt s’haurà d’aprovar en aquest
sentit, d’acord? Doncs s’aprova per unanimitat, entenc.

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

14. Aprovació del conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Maià 
de Montcal per a la cessió a l'Ajuntament d'un tram sobrer a la ctra. GIV-
5235, a Maià de Montcal - Xarxa Viària

“La Diputació de Girona és titular de la carretera GIV-5235, a Maià de Montcal. L’any
2016 es van executar les obres de condicionament del tram que anava des del PK
0+000 al PK 0+770, per millorar el traçat i obtenir una amplada de set metres amb dos
vorals de mig metre. 

L’any 2016, a petició de l’Ajuntament de Maià de Montcal, es va fer un conveni de
cessió entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Maià de Montcal d’un tram sobrer
entre el PK 0+440 i el PK 0+770.

Recentment s’ha constatat que en aquell condicionament de la carretera va quedar un
altre tram sobrer entre el PK 0+020 i el PK 0+130, en el marge esquerre, el qual no es
va cedir a l’Ajuntament de Maià de Montcal. Es tracta d’un tram d’una superfície de
500 m2. 

L'Ajuntament  de Maià  de Montcal  ha sol·licitat  a  la  Diputació  de Girona  la  cessió
d'aquest tram per destinar-lo a aparcament. Ambdues parts coincideixen en constatar
que no és necessari per a la carretera (a excepció de la zona de domini públic) i que el
seu ús és  municipal. Per aquest motiu aquest tram es pot lliurar a l'Ajuntament de
Maià de Montcal per tal que l'incorpori al seu patrimoni viari, conforme 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 172 del reglament general de carreteres (Decret 293/2003, de
18 de novembre).

D’acord amb els articles 107.4 i 108.3 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i procediment
de  les  administracions  públiques  de  Catalunya,  així  com  l'article  303  del  Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals, faculten a les administracions públiques de Catalunya per a subscriure
convenis en l'àmbit de les seves competències respectives i per a la consecució de
finalitats d'interès comú.
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La cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials,  en data 1 de setembre de
2022, ha emès informe favorable sobre la cessió a l’Ajuntament de Maià de Montcal
d’un tram sobrer a la carretera GIV-5235, a Maià de Montcal.

El cap de Patrimoni i Expropiacions i el secretari general, en data 1 de setembre de
2022, han emès informe jurídic favorable sobre aquesta cessió.

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 Maià de Montcal per a la cessió a l’Ajuntament d’un tram
sobrer a la carretera GIV-5235, a Maià de Montcal:

“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 de Ple de --------------------.
Ajuntament de Maià de Montcal, representat pel seu alcalde president, Joan Gainza
Agustí, assistit per la secretària de la corporació, Maria Puigdemont Viñals, en virtut de
les facultats conferides per acord de Ple de 26 de juliol de 2022.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. La Diputació de Girona és titular de la carretera GIV-5235, a Maià de Montcal.

L’any 2016 es van executar les obres de condicionament del tram que anava des
del PK 0+000 al PK 0+770, per millorar el traçat i  obtenir una amplada de set
metres amb dos vorals de mig metre. 

2. L’any 2016, a petició de l’Ajuntament de Maià de Montcal, es va fer un conveni de
cessió entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Maià de Montcal d’un tram
sobrer entre el PK 0+440 i el PK 0+770.

3. Recentment  s’ha  constatat  que  en  aquell  condicionament  de  la  carretera  va
quedar  un  altre  tram  sobrer  entre  el  PK  0+020  i  el  PK  0+130,  en  el  marge
esquerre, el qual no es va cedir a l’Ajuntament de Maià de Montcal. Es tracta d’un
tram d’una superfície de 500 m2. 

4. L'Ajuntament de Maià de Montcal ha sol·licitat a la Diputació de Girona la cessió
d'aquest  tram  per  destinar-lo  a  aparcament.  Ambdues  parts  coincideixen  en
constatar que no és necessari per la carretera (a excepció de la zona de domini
públic) i que el seu ús és  municipal. Per aquest motiu aquest tram es pot lliurar a
l'Ajuntament  de  Maià  de  Montcal  per  tal  que  l'incorpori  al  seu  patrimoni  viari,
conforme 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 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

1. La Diputació de Girona cedeix la titularitat del tram sobrer de la zona inicial de la
carretera GIV-5235, del marge esquerre, entre el PK 0+020 i el PK 0+130, que té
una superfície de 500 metres quadrats (d’acord amb el plànol adjunt). 

2. L'Ajuntament de Maià de Montcal declara conèixer i acceptar les característiques i
estat  de conservació  d’aquest  tram sobrer  i  adquireix,  de  ple  dret  i  a  tots  els
efectes,  el  tram sobrer  indicat  en el  paràgraf  anterior  per  incorporar-lo  al  seu
patrimoni. 
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Aquesta cessió serà vàlida i eficaç en el moment de signatura d’aquest conveni. A
partir d’aquest moment l'Ajuntament de la Maià de Montcal es farà càrrec del seu
manteniment i explotació íntegra.
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.”

Segon. Cedir a l’Ajuntament de Maià de Montcal la titularitat  del tram sobrer de la
zona inicial de la carretera GIV-5235, del marge esquerre, entre el PK 0+020 i el PK
0+130, que té una superfície de 500 metres quadrats.

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 Maià de Montcal 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, manifesta: Doncs seguim en el punt ja de la Comissió de Territori i
Sostenibilitat, el punt catorzè, que és un conveni de col·laboració entre la Diputació de
Girona i l’Ajuntament de Maià de Montcal d’un tram sobrer de la carretera GIV-5235.
Té la paraula el diputat senyor Xargay.
El diputat delegat de Xarxa Viària, senyor Jordi Xargay, intervé i diu: Moltes gràcies.
Bé, es tracta d’aquesta cessió a l’Ajuntament de Maià d’uns 500 metres quadrats per
dedicar-los a aparcament. Aquest és un tram sobrer de quan es varen fer les obres
d’accés a aquesta població.
El senyor President, diu: Gràcies. Algun inconvenient o alguna qüestió, no? Per tant,
entenc que s’aprova per unanimitat, senyor secretari.

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

15. Aprovació inicial de la memòria resum dels mapes estratègics de soroll
de la xarxa viària local de la Diputació de Girona - Xarxa Viària

“El Servei de Xarxa Viària ha redactat la memòria resum dels mapes estratègics de
soroll de la xarxa viària local de la Diputació de Girona, fase IV.

Aquesta  memòria  té  la  finalitat  de  disposar  d’una  eina  que  serveixi  de  base  per
elaborar els plans d’acció per a la millora i recuperació de la qualitat acústica on sigui
necessari i per mantenir la qualitat de l’entorn acústic.
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Els mapes estratègics de soroll  contenen informació sobre nivells sonors i sobre la
població exposada a determinats intervals d’aquests nivells de soroll, a més d’altres
dades exigides per la Directiva 2002/49/CE, la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del
soroll, i la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica.

La Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre avaluació i gestió
del soroll ambiental va establir la definició següent de mapa estratègic de soroll: Mapa
dissenyat per poder avaluar globalment l’exposició al soroll en una zona determinada,
degut a l’existència de diferents fonts de soroll o per poder realitzar prediccions globals
per a aquesta.

D’acord amb la Directiva de soroll ambiental (Directiva END, Directiva (UE) 2020/367,
de la Comissió de 4 de març de 2020, per la que es modifica l’annex III de la Directiva
2002/49/CE del  Parlament Europeu i  del  Consell  amb relació amb l’establiment  de
mètodes d’avaluació per als efectes nocius del soroll ambiental) i la Llei 16/2002 de
protecció  contra  la  contaminació  acústica,  les  entitats  locals  i  les  administracions
titulars  d’infraestructures  han  d’elaborar  mapes  estratègics  de  soroll  de  les
aglomeracions de més de 100.000 habitants, de tots els grans eixos viaris on el trànsit
sobrepassi els 3.000.000 de vehicles a l’any, dels grans eixos ferroviaris on el trànsit
sobrepassi els 30.000 trens a l’any i dels aeroports i els ports.

En la quarta fase entra en vigor el nou model de dades de soroll, aprovat per la Decisió
d’Execució (UE) 2021/1967, de la Comissió d’11 de novembre de 2021, per la que es
crea un arxiu de dades obligatori i un mecanisme obligatori d’intercanvi d’informació
digital  de  conformitat  amb  la  Directiva  2002/49/CE  del  Parlament  Europeu  i  del
Consell.

Els mapes estratègics de soroll, juntament amb els plans d’acció, són els instruments
per a la gestió ambiental del soroll, que tenen com objectiu avaluar l’exposició al soroll
que prové de diferents fonts en una zona determinada, a partir de:
1. Indicadors i mètodes per avaluar els nivells de soroll ambiental.
2. Elaboració de la cartografia a partir dels indicadors comuns a la UE.
3. Coneixement de la població exposada a determinats nivells de soroll.

Aquesta memòria correspon als mapes estratègics de soroll MER de la xarxa viaria
local de la Diputació de Girona corresponent als seus grans eixos viaris, entenent per
gran eix qualsevol carretera amb un trànsit superior a tres milions de vehicles per any.

La  realització  d’aquests  mapes  es  desenvolupa  a  través  de les  unitats  de  mapes
estratègics,  figura  ja  definida  i  utilitzada  en  anteriors  fases  de  compliment  de  la
Directiva, que estan formades per un o varis trams d’una mateixa carretera, quedant
l’anàlisi posterior referenciat de forma diferenciada per cada una d’elles.

La  cap  del  Servei  de  Xarxa  Viària,  en  data  5  d’octubre  de  2022,  ha  informat
favorablement sobre la memòria esmentada.

D’acord amb que disposa l’article 14.1 de la Llei  37/2003, de 17 de novembre, del
soroll,  i  l’article  27 del  Decret  176/2009,  de 10 de novembre,  pel  qual  s’aprova el
reglament  de la  Llei  16/2002,  de  28  de  juny,  de  protecció  contra  la  contaminació
acústica.
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D’acord amb el que indica l’article 178 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  els
articles 63 a 66 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 la memòria resum dels mapes estratègics de soroll de la
xarxa viària local de la Diputació de Girona, fase IV.

Segon. Sotmetre el document esmentat a informació pública durant un termini d’un
mes, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya 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 document esdevindrà definitiva.

Tercer. Facultar al president perquè resolgui mitjançant decret els actes de tràmit i/o
els recursos administratius a l'empara del que preveu l'apartat 4 de l'article 33 de la
Llei de bases de règim local

Quart. Notificar  aquest  acord  al  Ministeri  per  a  la  Transició  Ecològica  i  el  Repte
Demogràfic.”

El senyor President,  comenta que passaríem al punt quinzè, també senyor Xargay,
l’aprovació inicial de la memòria i resum dels mapes estratègics de soroll de la xarxa
viària local de la Diputació de Girona.
El diputat delegat de Xarxa Viària, senyor Jordi Xargay, pren la paraula i manifesta: Sí,
en aquest  cas,  és seguint  la directiva de sorolls  ambientals i  seguint  una directiva
europea  que  diu  que  totes  les  entitats  locals  i  les  administracions  titulars
d’infraestructures han d’elaborar aquests mapes estratègics de soroll en tot allò que hi
hagi aglomeracions de més de 100.000 habitants; on hi hagi grans eixos ferroviaris, on
el trànsit d’aquests ferrocarrils sobrepassi els 30.000 trens, o els aeroports o els ports,
o, en aquest cas, a les carreteres de xarxa viària on hi passin més de 3 milions de
vehicles al dia. En el cas de la Diputació de Girona ens afecta concretament en quatre
carreteres amb aquest nombre de trànsit, i que són quatre carreteres, en aquest cas,
és l’accés a Castelló d'Empúries des de la rotonda fins a l’entrada de la carretera de
Santa Clara; també un tram de la carretera de Salt, el de la rotonda de l’Espai Gironès
fins a l’entrada del polígon de Salt; també la carretera de Figueres al Far d’Empordà, el
que és el tram de davant del polígon, bàsicament, i la que és més llarga, però són dos
quilòmetres i escaig, que és la carretera de Castell d’Aro a Sant Pol. Aquestes serien
bàsicament les carreteres afectades per les quals faria falta elaborar aquest projecte,
aquest mapa estratègic de soroll.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Xargay. Alguna qüestió? No? Per tant,
entenem que s’aprova i que s’aprova per unanimitat. Moltes gràcies.

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

JUNTA DE PORTAVEUS

El senyor President, comenta que passaríem ja els temes de la Junta de Portaveus, el
punt setzè de l’ordre del dia. Hi ha una moció que presenta el grup de la CUP perquè
la  Diputació  creï  un programa per  donar  suport  a  les  cooperatives  d’habitatge  en
cessió d’ús a les comarques gironines. Entenc que el primer punt és demanar aquesta
creació,  i  segon,  dotar  econòmicament.  Per  tant,  senyora  Guillaumes,  si  vostè vol
defensar-la, li passo la paraula. [la diputada Guillaumes parla de fons] Bé, entenc que
hi  ha  dos  punts:  un,  demanar  la  creació  d’aquest  programa,  i  segon,  dotar-la
econòmicament. Per tant, si li sembla bé, eh? Gràcies.

16. Moció  que  presenta  el  grup  de  la  CUP  perquè  la  Diputació  creï  un
programa per a donar suport a les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús
a les comarques gironines

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des de fa uns anys la Diputació de Girona ofereix el Servei d'Habitatge. Un servei
adscrit al a  l'Àrea d'Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local. Des
d’aquest  servei  s’ofereix  als  ens  locals  de la  demarcació  suport  en  el  disseny i  el
desplegament  de  les  polítiques  locals  d'habitatge  per  tal  de  garantir  el  dret  a  un
habitatge  digne.  Alguns  dels  objectius  del  Servei  d’habitatge  són  el  foment  de  la
planificació de les polítiques d’habitatge en l’àmbit  local i  el  suport  a les polítiques
socials  d’habitatge  que  responguin  a  les  necessitats  de  la  població.  A la  pràctica
aquest servei es tradueix en un “Pla de serveis d’assistència en matèria d’habitatge” i
en  un  conjunt  de  línies  de  subvencions  als  ajuntaments   per  a  la  promoció  de
polítiques d’habitatge que s’inclouen en el marc del Pla Estratègic de Subvencions.
Amb  l’experiència  adquirida  al  llarg  dels  anys  s’han  anat  modificant  les  bases
específiques reguladores d’aquestes subvencions.

També al llarg dels anys s’han anat ampliant els serveis o programes que ofereix el
Servei  d’habitatge.  Actualment  els  serveis  i  programes  que  s’ofereixen  són  ben
diversos:  des  d’un  servei  d’assessorament  específic  en  habitatge  (plans  locals,
habitatge  d’ús  turístic,...)  passant  pel  servei  d’intermediació,  el  programa  d’estalvi
energètic i pobresa energètica i acabant en el programa de formació en habitatge.

Que ens trobem en una situació d’emergència en l’àmbit de l’habitatge és un fet que
només persones desinformades o amb interessos amagats poden negar.  Es tracta
d’un fet que es descriu en la mateixa Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents
per afrontar l’emergència en l’àmbit d’habitatge i la pobresa energètica.

Per fer front a aquesta situació d’emergència en l’àmbit de l’habitatge no només cal
activar fons per a atendre les persones amb ajuts i serveis específics sinó que també
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cal incrementar el parc públic d’habitatges. Per a acomplir amb aquest segon objectiu
existeixen  diverses  alternatives  al  model  actual.  Una  d’aquestes  alternatives  és  la
cooperativa d’habitatge en cessió d’ús (sovint descrita com a “cohabitatge”).

Les  cooperatives  d’habitatge  en  cessió  d’ús  són  una  alternativa  per  a  l’accés  a
l’habitatge que facilita a un conjunt de persones viure en un edifici sense ser-ne els
propietaris o arrendadors, per un termini de temps ampli (50-100 anys) i a un preu
inferior al del mercat.

Aquest tipus de proposta habitacional consisteix en la cessió, per part d’un privat o de
l’Ajuntament,  d’un  solar  o  d’una  finca  en  desús.  Les  sòcies  i  socis  dipositen  una
entrada  i  paguen  mensualment  una  quota  per  l’ús  de  l’habitatge.  La  cessió  a  la
cooperativa del dret de superfície és per un període de 75 anys i és la cooperativa qui
construeix/rehabilita i gestiona l’habitatge. Finalitzat aquest termini, la propietat del que
s’hagi construït  passa a ser municipal.  Aquesta proposta té com a objectiu  la  vida
comunitària i l’autoorganització de les persones que hi viuen. Òbviament amb aquesta
proposta es garanteix l’accés a un habitatge digne i assequible i  alhora s’impedeix
l’especulació amb l’habitatge.

És necessari i urgent que des de la Diputació de Girona s’estableixi un programa per a
la promoció de les cooperatives d'habitatge en cessió d’ús per tal de donar eines i
recursos  als  ens  locals  de  la  demarcació  de  Girona  per  tal  d’impulsar  actuacions
directes encaminades a la promoció d’aquest tipus de proposta habitacional. Aquest
programa  hauria  d’anar  acompanyat  d’un  fons  econòmic  per  donar  suport  a  les
cooperatives  d’habitatge  en  cessió  d’ús  a  comarques  gironines.  Un  programa
necessari en el context actual de crisi sistèmica on l’administració ha d’assegurar no
només el  manteniment  de la  seguretat  i  de l’estat  de dret  sinó també garantir  les
necessitats bàsiques de la ciutadania com és el cas de l’habitatge.

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

PRIMER.- Demanar la creació d’un programa per a la promoció de les cooperatives
d’habitatge en cessió d’ús a comarques gironines.

SEGON.- Dotar econòmicament aquest programa per donar suport a les cooperatives
d’habitatge en cessió d’ús a comarques gironines aquest 2023.”

En  aquest  moment,  12:55  h,  s’absenta  del  Ple  el  diputat  senyor  Jaume  Dulsat  i
Rodríguez.

La portaveu del grup de la CUP, senyora Marta Guillaumes, pren la paraula i diu: Molt
bé, gràcies, president. Bé, ens agradaria, abans de començar a compartir una mica el
text de la moció, com molt bé ha comentat el president, és una moció per crear un
programa de suport a les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús a les comarques
gironines. Sí que ens agradaria fer cinc premisses molt ràpides, una mica per justificar-

56

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



nos,  explicar-nos  per  què  hem  vist  necessària  aquesta  moció.  Serà  molt  ràpid  i
després ja passaré una mica a fer un resum del text expositiu que hem compartit. La
primera premissa, és a dir, per què creiem que era important presentar aquesta moció.
Com tothom sap, com totes les diputades i diputats saben, l’accés a l’habitatge és un
dret  reconegut  segons la  legislació  vigent  que té tot  ciutadà,  i  les  administracions
públiques, com diu la llei, han de promoure les condicions necessàries i establir les
normes  pertinents  per  tal  de  fer  efectiu  aquest  dret,  regulant  la  utilització  del  sòl
d’acord  amb  l’interès  general  per  impedir  l’especulació.  Per  tant,  la  desocupació
permanent injustificada és un incompliment de la funció social de l’habitatge, tal com
determina la legislació vigent. Això seria la primera premissa. La segona, què ha portat
a presentar aquesta moció. L’accés a l'habitatge no pot ser un luxe en mans d’uns
pocs —que és el  que està passant  ara, encara està en mans d’uns pocs. I  per al
desenvolupament  d’una  vida  digna,  comptar  amb  un  habitatge  és  una  qüestió
fonamental. Tercera premissa: per garantir el dret a l’habitatge, com a grup polític —
com a CUP – Un nou Cicle per Guanyar o CUP-Amunt, aquí a la Diputació de Girona
—, des de diferents espais, tant els institucionals com els no institucionals, hem fet
propostes  de  mesures  per  garantir  aquest  dret  a  l’habitatge,  hem  fet  propostes
d’expropiació de pisos, per l’augment del parc públic de lloguer d’habitatges, aturar els
desnonaments...  Una llarga llista de propostes per garantir  una vida digna.  Quarta
premissa, i per a nosaltres creiem que és la més important, és la següent: que el maig
del 2022 es va aprovar a la Comissió de Drets Socials del Parlament de Catalunya una
Proposta  de  resolució  per  àmplia  majoria  per  la  qual  s’acordava  impulsar  el
cooperativisme en cessió d’ús com a via per garantir el dret a l’habitatge. Això va ser
una Proposta de resolució aprovada el  maig del 2022,  en la qual va votar a favor
Esquerra Republicana, CUP – Un Nou Cicle per Guanyar, En Comú Podem, el Partit
Socialista de Catalunya també hi va votar a favor i Units per Avançar, i s’hi va abstenir
Junts; en alguns punts es van abstenir. Aquesta Resolució aprovada incloïa diferents
propostes  de  col·laboració  pública  cooperativa,  mesures  econòmiques,  fiscals,  de
cessió de sòl i de suport a l’habitatge. Aquesta Proposta de resolució, aquest moment
concret el maig del 2022, és la primera vegada que el Parlament de Catalunya debatia
sobre l’habitatge en cessió d’ús, cosa que són experiències que en altres països com
Uruguai, el Canadà, etcètera, etcètera, ja estan fent des de fa més de 40 anys. Aquest
model  d’habitatge  és  un  model  que  va  fent  camí  a  Catalunya  com  a  alternativa
cooperativa  al  lloguer  i  a  la  compra.  Amb  l’aprovació  d’aquesta  Resolució  —que
evidentment connecta amb aquesta proposta de moció que fem ara, això connecta
amb allò del maig— s’instava el Govern a efectuar una modificació de la llei per recollir
aquestes característiques fonamentals del model d’habitatge de cessió d’ús català i
blindar-ne l’interès general i  la no especulació. I  aquesta proposta de resolució del
maig del 2022 també recull l’impuls de nous programes de polítiques públiques —i
aquí  vinc—  que  afavoreixin  l’assequibilitat  i  inclusivitat  dels  projectes  d’habitatge
cooperatiu, on s’inclouen diferents mesures, en podríem dir diverses, n’hi ha com set o
vuit. Per exemple, el desenvolupament d’una regulació pròpia del model, millorar el
finançament  per  part  de  l’Institut  Català  de  Finances,  establir  bonificacions  fiscals,
etcètera.  Cinquena premissa, o per què hem acabat presentant com a CUP-Amunt
aquesta  moció.  A  Catalunya,  el  nostre  país,  existeix  una  llarguíssima  tradició
cooperativa, que ja ve d’inicis del segle  XX. Aquesta tradició cooperativa ha acabat,
diguéssim,  quallant  a  principis  dels  anys  2000,  també  amb  l’aparició  de  diferents
cooperatives o diferents entitats, com per exemple Sostre Cívic, que va aparèixer el
2004,  que  justament  és  una  entitat  pionera  en  el  país  que  promou  aquest  tipus
d’habitatge en cessió d’ús. El 2016 també va néixer una altra entitat, una fundació,
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concretament, que es diu La Dinamo. Per tant, estem en un país on això des de la
societat civil ja s’ha promogut; aquesta fundació que dèiem, La Dinamo, també té per
objectiu  fomentar  i  promoure  aquest  model  d’habitatge.  Aquestes  serien  les  cinc
premisses i, vist tot això, doncs sí que hem vist que era pertinent i necessari presentar
aquesta moció que, en el seu text expositiu, bàsicament intentarem fer un resum del
que diu. Bàsicament, diu el següent: que ens trobem en una situació d’emergència en
l’àmbit  d’habitatge,  que  és  un  fet  que  només  persones  desinformades  o  amb
interessos  amagats  poden  negar.  Aquest  fet  també  es  descriu  a  la  llei  24,  com
recordaran, la 24/2015, de 29 de juliol,  ja s’hi  explicava això, que estàvem en una
situació  d’emergència  en  l’àmbit  de  l’habitatge  i  que  calien  mesures  urgents  per
afrontar  aquesta  situació  en  l’àmbit  de  l’habitatge  i  amb  relació  a  la  pobresa
energètica. Per fer front a aquesta situació d’emergència no només cal activar fons per
atendre  persones  amb  ajuts  i  serveis  específics  —que  és  el  que  la  Diputació  de
Girona, de fet, està fent ja, hi ha un programa específic sobre això i que en gaudeixen
molts ajuntaments—, sinó que també cal incrementar el parc públic d’habitatges —i
aquí  anem—, i  per  complir  aquest  objectiu  —el  segon,  incrementar  el  parc  públic
d’habitatge— existeixen  diferents  alternatives,  una  de  les  quals  és  aquesta,  la  de
cooperatives d’habitatge en cessió d’ús, que potser alguns de vostès hauran sentit
com  a  propostes  de  cohabitatge.  Per  exemple,  a  Barcelona,  que  també  s’està
desenvolupant, es parla més de cohabitatge, en relació amb aquest model alternatiu.
Aquestes cooperatives d’habitatge en cessió d’ús són una alternativa per a l’accés a
l’habitatge que facilita a un conjunt de persones viure en un edifici sense ser-ne els
propietaris o arrendadors per un termini de temps bastant ampli, entre 50 i 100 anys, i
a un preu inferior al del mercat. Aquest tipus de proposta habitacional consisteix en la
cessió bàsicament per part d’un privat o d’un mateix ajuntament —i aquí també per
això ho connectem amb la feina que fa la Diputació; la Diputació de Girona se’ns diu
sempre que és l’ajuntament dels ajuntaments; per tant, aquí alguna cosa hi té a dir—;
per tant, se cedeix per part d’un privat o un ajuntament un solar o una finca en desús, i
les sòcies i socis dipositen una entrada i paguen mensualment una quota per l’ús de
l'habitatge. La cessió a la cooperativa del dret de superfície és per un període molt
llarg, pot ser de fins a 75 anys, com dèiem, i és la cooperativa, aquesta cooperativa, la
que rehabilita o construeix i gestiona l’habitatge. Finalitzat aquest termini, la propietat
del que s’hagi construït passa a ser municipal, dels ajuntaments. Aquesta proposta que
presentem,  de  moció,  i  aquesta  proposta  habitacional,  té  com  a  objectiu  la  vida
comunitària i l’autoorganització de les persones que hi viuen. Òbviament, amb aquesta
proposta  es  garanteix  l’accés  a  l’habitatge  digne  i  assequible  i  alhora  impedeix
l’especulació. I ara ja venim a aterrar tot aquest context en la Diputació de Girona.
Nosaltres pensem que és bastant necessari i urgent que des de la Diputació de Girona
s’estableixi un programa específic —aquí vaig—: ja se’n fan diversos, de programes,
però específic per a aquesta línia no existeix.  Específic;  és a dir,  sí  que es donen
ajudes, hi ha subvencions, es donen ajudes per...
El senyor President, diu: Moltes gràcies.
La diputada senyora Guillaumes, diu: No, no, no estic, no estic...
El senyor President, diu: Ah, prossegueixi...
La senyora Guillaumes continua la  seva intervenció:  Val,  continuo,  deia:  es donen
determinats tipus d’ajudes per fer  projectes,  per modificar  redaccions de projectes,
però no hi ha un programa específic per promocionar les cooperatives d’habitatge en
cessió d’ús i per tal de donar eines i recursos als ajuntaments de la demarcació per
impulsar actuacions directes encaminades a la promoció d’aquest tipus de proposta
habitacional.  Aquest  programa —i  és  el  que el  president  comentava,  que hi  havia

58

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



senzillament dos punts d’acord— hauria d’anar acompanyat d’un fons econòmic per
donar  suport  a  aquestes  cooperatives  d’habitatge  en  cessió  d’ús  a  comarques
gironines. Creiem que aquesta proposta que presentem a la moció és absolutament
necessària. Per tant, hi insisteixo, programa específic, no ajuda... específic, una línia
específica dedicada a això, no un programa o ajudar un ajuntament perquè redacti un
projecte, és una altra història, és donar forma a un programa específic. Pensem que és
necessari,  en  aquest  actual  context  de  crisi  sistèmica,  on  ens  sembla  que
l’administració pública, ara més que mai, ha d’assegurar no només el manteniment de
la seguretat i l’estat de dret, que se’n parla molt, sinó també de garantir les necessitats
bàsiques de la ciutadania, com és el cas de l’habitatge. Gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Senyor Motas.
El  portaveu  del  grup  Tots  per  l’Empordà,  senyor  Carles  Motas,  pren  la  paula  i
manifesta: Moltes gràcies, senyor president. Des dels Independents per anunciar el
nostre vot favorable a la proposta que presenta la CUP avui. I a més, ho podem fer
des de l’experiència que tenim a comarques gironines i,  en el cas concret de Sant
Feliu de Guíxols, d’un projecte que s’està desenvolupant d’aquestes característiques.
Jo puc parlar des de l’experiència de les dificultats que tenim els ajuntaments a l’hora
d’afrontar  projectes  d’habitatge  innovadors,  com  és  aquest.  De  fet,  una  de  les
dificultats  que  tenim  els  ajuntaments  és,  primer,  adaptar  la  normativa  als  plans
generals:  moltes  vegades  no  estan  adaptats  per  tal  de  poder  donar  resposta  a
aquestes sol·licituds de cohabitatge. En el cas de Sant Feliu de Guíxols, el que tenim i
s’està desenvolupant és un cohabitatge sènior: en aquest cas s’està garantint el dret a
l’habitatge i també el dret a l’envelliment amb un sol projecte. De la mà de Walden XXI,
que, com bé ha dit la senyora diputada, és un dels membres de Sostre Cívic. Una altra
de les dificultats que tenim els ajuntaments és a l’hora de l’adquisició de sòl, que jo
crec que aquesta seria una de les vies en la qual  en el  futur  haurien de tenir  els
recursos suficients; dotar els ajuntaments dels recursos per a l’adquisició de sòl, que
és un dels problemes que en aquests moments tenim. I aquí un dels problemes —i ho
vull posar sobre la taula també— és que quan en el procés que hem viscut i la creació
d’aquest  banc  públic  o  aquesta  immobiliària,  ja  no  sé  com  dir-li,  de  la  Sareb,  la
dificultat  que  tenim  els  ajuntaments  a  l’hora  de  negociar  o  tractar  amb  aquest
organisme, que moltes vegades el que vol és recuperar la inversió que per la qual vam
fer-la  inicialment, i  això  fa  que  molts  dels  projectes  que  volem  afrontar  des  dels
ajuntaments es fa inviable. Per això sé que no és el lloc per fer-ho, però algú en algun
moment hauria de decidir per què aquest organisme com és la Sareb, els immobles
que té, perquè els que cedeix als ajuntaments, quan els cedeix, ens posem tots els
ajuntaments molt  contents, perquè ens han cedit  cinc habitatges, que quan entrem
estan ocupats o són inhabitables, i després el que necessitem és no cinc habitatges,
sinó  que  el  que  necessitem  els  ajuntaments  i  els  municipis  necessiten  immobles
sencers que estan a la seva cartera de propietats per poder efectuar les actuacions
des del municipi. Perquè al final jo entenc que no és una competència municipal el
tema de l’habitatge,  però  des dels  ajuntaments i  directament  estem vivint  aquesta
problemàtica que, com bé deia la diputada de la CUP, és una emergència, que jo crec
que  és  un dels  principals  problemes  que  tenim des  dels  municipis;  topem moltes
vegades amb aquestes dificultats, que si bé vols adquirir un immoble a la Sareb, l’has
de tornar a comprar.  I  dic «tornar a comprar» perquè aquell immoble quan el vam
comprar i el vam pagar, entenc que la Sareb ja l’ha cobrat; almenys algú ha pagat per
ell amb diners de l’Administració, quan els vam haver de rescatar, i ara ens demanen
que  els  tornem  a  comprar.  Però,  és  clar,  arribem  a  un  punt  on  ens  donen  cinc
habitatges  —parlo  en  el  cas  concret  de  Sant  Feliu  de  Guíxols,  que  el  conec
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personalment—, però quan demanem d’adquirir un immoble sencer, que donaria un
impuls important a l’habitatge a moltes ciutats, amb 20, 25, 30 habitatges possibles,
topem amb aquest mur dels recursos econòmics que ens demanen i que no tenim i
que crec que no hem de tenir, perquè el que ha de fer els ajuntaments és destinar
aquests diners que tenim a reformar els habitatges que ens han de cedir: no els volem
comprar, volem que ens els donin per generar habitatge. I el mateix en un cas similar,
que també els poso sobre la taula perquè vostès el coneguin i a la qual també hi estem
col·laborant, és la col·laboració que hem fet amb l’Agència Catalana de l’Habitatge, on
també s’estan fent aquests tipus d’actuació, i en la qual puc manifestar que la relació
ha sigut excel·lent i crec que están por la labor, que es diu, per poder desenvolupar
aquestes polítiques d’habitatges a molts municipis, i parlant en concret de comarques
gironines, on tenim... jo crec que és una problemàtica general a tot arreu, i que el que
hem  de  fer  des  dels  municipis  és  mirar  d’adaptar-nos  a  aquestes  propostes
innovadores d’habitatge,  que moltes vegades,  ja  us dic,  van molt  més ràpid  en la
sol·licitud que no pas la normativa que hem de tenir. I en el cas nostre en particular, el
que jo conec més directament, ha provocat que haguem de modificar el Pla general
per  poder  acceptar-ho.  Però  ho  hem  de  fer,  perquè  ens  estan  arribant  aquestes
propostes  noves  d’habitatge  i  tenim,  primer,  una  normativa  obsoleta  que  no  està
preparada per a això, però que, com bé es deia també en la moció, a Europa hi ha una
llarga tradició, en el cas del que hem estat estudiant directament, el cas de Dinamarca
fa també molts anys que ho estan desenvolupant. I això està arribant, està arribant a
tothom, a tot el territori. Conec personalment dos casos a Barcelona de cooperativa; el
cas de comarques gironines,  el  de Sant  Feliu  de Guíxols,  que és una cooperativa
sènior de cohabitatge sènior, i que en vindran molts altres. Però jo el que demanaria és
que en algun moment, en alguna altra administració, algú s’ha de plantejar que els
ajuntaments haguem de comprar  els  immobles  que ja  hem comprat  amb recursos
públics i que ara ens tornen a demanar que els comprem, que el que hem de fer és
reformar-los per poder-los fer habitables i que siguin, de veritat, per donar servei al que
han de... pel que són, per donar habitatge a la gent que ho necessita. Ja dic que amb
totes les polítiques que hi pugui haver de lloguer públic, ja no només en els casos
d’emergència, que també n’hem de tenir, però que puguin tenir un bon parc d’habitatge
per poder atendre les necessitats de la nostra gent  gran,  dels joves que es volen
emancipar i  que en aquests moments no podem atendre perquè no tenim aquests
recursos per comprar sòl o si hem de comprar immobles que estan abandonats, ens
demanen que fem la compra sencera d’un immoble, que crec que això no correspon
als municipis. Per això el nostre vot serà favorable a la moció que presenta avui la
CUP. Moltes gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Motas. Senyor Fernández.
El portaveu del grup del PSC, senyor Juli Fernández, intervé i manifesta: Sí, gràcies,
president. El nostre grup compartim gran part de la reflexió que ha fet el portaveu, el
senyor Motas, amb relació al tema de la Sareb. És obvi que segurament que el Govern
fora bo que tingués una fórmula per revertir  aquests habitatges, si més no, com a
mínim  en  aquells  municipis  que  estan  més  tensionats.  És  veritat  que  no  tots  els
municipis estan igual, però tenint en compte que són recursos públics que es varen
posar i que finalment ho hem hagut d’activar com un deute públic, doncs que una part
d’aquests habitatges, si no tots, poguessin revertir a aquell municipi, ja dic, que estan
més  tensionats.  Però  malgrat  això,  que  va  una  miqueta  més  enllà  del  que  és  la
mateixa moció, no ha sigut... De fet, ja vaig trucar a la portaveu de la CUP per dir-li
que estàvem a favor. Crec que és un... O sigui, aquí estem parlant d’un tema concret,
que  és  la  cooperativa  d’habitatges  per,  diguéssim,  cessió  d’ús,  però  el  tema  del
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cooperativisme a Catalunya té molta més, diguéssim, trajectòria que no només en el
tema d’habitatge.  Jo  crec que és un món que segurament  que som dels  territoris
d’Espanya que estem més avançats.  Mostra d’això és que el  mateix Parlament de
Catalunya el 2015 va fer la nova Llei de cooperatives, que jo vaig ser un dels ponents,
per posar-la al dia. Jo crec que ara caldria fer segurament un altre pas per adequar-la
a noves necessitats. I això es posa de manifest perquè estem veient que, evidentment,
jo  crec que aquesta crisi  posa de manifest  una cosa que era evident,  i  és que el
capitalisme en el mercat no té la solució per a tot, i en allò que el mercat és ineficient,
com és en aquest  cas  l’habitatge,  els  governs  han  de  poder  intervenir.  No estem
parlant d’una economia intervinguda, ni molt menys, que ningú em malinterpreti, que jo
no aposto per la intervenció en el conjunt, però allà on no funciona el mercat, com en
aquest cas, el govern ha de poder intervenir perquè el mercat sigui eficient. I és clar
que en el tema d’habitatge el mercat no funciona, per molts motius, seria molt llarg
explicar per què no està funcionant. Segurament que també tindria molt a veure en
aquells  municipis  que són molt  turístics,  el  seu turisme també segurament  té  una
incidència sobre el tema de l’accés a l’habitatge per a la gent que hi pot accedir en
condició de normalitat. Però és obvi que en aquests casos les cooperatives poden ser
una eina molt  eficient  per  buscar  una alternativa  a  aquest  capitalisme que només
busca guanys. És obvi, i això és compatible; es pot conviure amb un capitalisme com
el tenim ara nosaltres en aquest moment, amb una economia de lliure mercat i del
mercat  que no funciona,  pugui  tenir  una mínima intervenció amb cooperatives que
busquin no només el tema d'habitatge, sinó també segurament una [...] del món del
treball, del capital, tenint en compte que les cooperatives, normalment el que busquen
són beneficis per als seus propis usuaris, que no es transformen sempre ni s’han de
transformar en beneficis econòmics en forma de dividends, que és el que busquen les
grans societats capitalistes enteses com a entitats. Per tant, nosaltres entenem que la
moció  és  adequada.  Pensem  que  el  món  de  les  cooperatives,  en  tots  els  seus
diferents espais,  genera,  pot  generar,  pot  facilitar  l’accés a l'habitatge,  pot  generar
inclús,  segons  si  parléssim  de  treball  associat,  una  creació  d’ocupació  també  de
qualitat.  I  jo  crec que hi  ha tres raons per  les quals  jo  crec que en aquesta  crisi
econòmica  que  estem vivint  ara  —i  que  segurament  que  les  crisis  aniran  venint,
perquè les crisis, en el sistema capitalista, es retroalimenten per les crisis que anem
tenim de tant en tant—, però jo crec que les cooperatives, un dels temes que busquen
és què és un sistema participatiu,  es participa en el  que és el  propi projecte —en
aquest  cas  estem  parlant  d’habitatge,  però  si  fos  per  altres  cooperatives...—,  es
participa activament en el  que és el  propi projecte. Busquen també, diguéssim, un
rendiment  econòmic,  però  en clau  de benefici  dels  usuaris.  I,  evidentment,  també
aprofiten, com qualsevol economia, el que són economies d’escala. I busquen sobretot
un interès públic, jo crec que això sí que és la clau del que és el món cooperatiu, que
sempre al darrere d’una cooperativa hi ha un interès públic molt més clar, evidentment,
que a qualsevol societat mercantil o entitat mercantil que puguem muntar per construir
habitatges. Per tant,  nosaltres, per aquest motiu li  vaig trucar,  dic:  «Escolta, estem
d’acord». Penso que la Diputació podria tenir eines per intentar incrementar i inclús
podria arribar a començar amb una cosa que... Amb prudència, no?, perquè també els
recursos són els que són; per tant, anem a començar a anar millor amb una prova i
que es pugui produir, i a veure com evoluciona. De fet, aquesta institució, molt sovint,
quan hem creat  projectes nous,  hem començat  posant  una partida per  veure com
evoluciona, mirem com va i l’any que ve a veure si es pot arribar a incrementar. Vull dir
que hauríem de ser també, jo demanaria que si realment el Govern la veiés bé, fóssim
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prudents, però penso que és una iniciativa bona i que per això el nostre grup hi donarà
el seu suport.
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyor Fernández. Senyor Piñeira.
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, intervé i manifesta: Moltíssimes gràcies,
senyor  president.  Il·lustre  diputada,  senyora  Guillaumes,  vostè  comentava  unes
quantes premisses al principi: l’accés a l’habitatge com un dret, l’accés a l'habitatge
que no pot ser un luxe en mans d’uns pocs, etcètera, etcètera. Cent per cent d’acord
sobre això, res a dir. Esmentava també una altra cosa entre aquestes premisses, que
deia: «Hi ha una llarga tradició cooperativa a Catalunya». Penso que el nostre Govern
és  un  ferm  defensor  de  la  col·laboració  entre  l’Administració  i  la  societat  civil
organitzada,  i  nosaltres  això  ho  defensem per  a  tots  els  àmbits:  per  a  l’àmbit  de
l’habitatge, per a l’àmbit del mutualisme, per a l’àmbit de l’ensenyament, per a l’àmbit
de la sanitat, etcètera, etcètera. Per tant, en aquest sentit, a nosaltres no se’ns ha de
convèncer sobre la col·laboració entre l’Administració i la societat civil organitzada, que
la defensem i la defensem sempre. Parlava també de la llei del Parlament per impulsar
el  cooperativisme en  cessió  d’ús.  Parlava  de  diferents  qüestions:  mesures  fiscals,
polítiques públiques, instruments de planejament...  Aquí ja es comença a complicar
una  mica  la  cosa.  Algunes  coses  les  podem  impulsar  des  de  la  Diputació,  com
polítiques  públiques;  els  instruments  de planejament,  és  obvi  que  això  no  és  una
competència de la Diputació, malgrat que ajudem en el desenvolupament d’aquests
instruments de planejament; mesures fiscals és obvi que no ens correspon a nosaltres,
etcètera, etcètera. Parlava de la necessitat d’incrementar el parc públic d’habitatge, de
cohabitatge, això ja ho compartim. Vostè ens posava alguns exemples de Barcelona,
però després li’n citaré uns quants, no cal anar tan lluny, a la província de Girona en
tenim molts, molts, molts exemples. També permetin-me que faci una referència al que
ha comentat el senyor Motas sobre la Sareb, compartim la seva reflexió, o sobre el
que deia de l’Agència Catalana de l’Habitatge.  Sí  que és veritat  que,  evidentment,
malgrat que compartim la seva reflexió, del que avui estem parlant no és exactament
com hauria de revertir a les propietats que té la Sareb un altre cop en l’àmbit públic,
perquè, de fet, ja s’han obtingut a través de l’àmbit públic. No és objecte d’aquesta
moció, però, dir-li  que compartim la seva reflexió. I també que des de la Diputació
destinem a habitatge gairebé 2,9 milions d’euros, és una xifra significativa. És una àrea
que es va crear fa uns anys. I també m'agradaria fer un incís: quan a vegades es diu
«no, això no és competència dels ens locals», vull recordar —ja ho saben tots vostès
— que la Diputació és un ens local. Nosaltres també som un ens local, i com a ens
local fem coses també que a vegades depassen una mica el que és el nostre àmbit
competencial, i penso que la preocupació per l’habitatge tots la compartim. Dit això,
aquesta moció del que parla és de l’àmbit de les cooperatives d’habitatge en cessió
d’ús, i aquí miren el que es fa des de l’Àrea d’Habitatge. Nosaltres ja fem formació en
aquesta  matèria,  ja  donem  subvencions  específiques  per  a  això  i  ja  prestem
assessorament  amb  relació  a  les  cooperatives  d’habitatge.  I  si  m’ho  permeten,
intentaré concretar-ho una mica per explicar exactament el que ja fem, perquè pensem
que  aquest  àmbit  en  aquests  moments  està  cobert  pel  que  fa  a  Habitatge;
evidentment, sempre es pot intentar aprofundir més, perquè l’Àrea d’Habitatge cada
any va impulsant noves coses, però precisament aquest pensem que es fa sobre —i
intentaré  també  ser  succint—  la  línia  de  subvencions  locals  d’habitatge.  Permet
aquesta  línia  als  ajuntaments  finançar  estudis  de  viabilitat  de  cooperatives  locals,
permet també la redacció de projectes d’habitatge cooperatius, també els projectes
locals  per a la  captació de socis,  les modificacions de planejament per fer  viables
aquestes actuacions, els projectes d’urbanització on hi hagi habitatge cooperatiu per a
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polítiques  locals,  etcètera.  Pel  que  fa  a  la  línia  de  subvencions  per  a  l’adquisició
d’habitatge, aquesta línia fomenta la compra d’habitatge per destinar-los a polítiques
d'habitatge  i  permet,  en  cas  que  l’ens  local  vulgui,  poder  fer  cooperatives
descentralitzades a nivell local. Alguns exemples de municipis que fan coses en aquest
sentit a la demarcació, per exemple, amb la convocatòria del 22 a l’Ajuntament de la
Cellera es va subvencionar tot el procés d'acompanyament per a la creació i promoció
de la cooperativa d’habitatges als pisos de Can Serra; la segona fase, concretament,
perquè ja s’havia col·laborat anteriorment amb els ajuntaments de la Pera l’estudi de
viabilitat per a la creació d’una cooperativa d’habitatge a Can Blanc; el de Sant Pau,
per  a  la  implantació  d’una  cooperativa  d’habitatge  en  cessió  d’ús  al  sector  urbà
delimitat 6 del municipi; a Sarrià de Ter també l’estudi de viabilitat d’una cooperativa
d’habitatge en cessió d’ús, etcètera. Podríem posar altres exemples de la demarcació
de Girona: Sant Joan de les Abadesses, Girona, Palamós, Palafrugell, Calonge, Sant
Feliu de Guíxols —que se’n parlava abans—, etcètera. Tot això des del punt de vista
dels recursos que hi aboquem. Pel que fa a la formació, que també pensem que és un
dels  rols  que  ha  de  tenir  la  corporació,  s’han  fet  jornades  específiques,  com per
exemple la Jornada sobre l’Habitatge Cooperatiu, el Model de Cessió d’Ús, que a més
és una  presentació  que  està  disponible  per  a  tothom i  que  la  tenim al  web,  que
bàsicament era una formació orientada tant al personal tècnic i administratiu com als
càrrecs electes dels ajuntaments i consells comarcals, com a totes les entitats de la
demarcació de Girona i, evidentment, les entitats cooperatives, perquè reitero que la
jornada era sobre l’habitatge cooperatiu  en cessió d’ús.  S’ha fet,  en aquest  sentit,
també formació específica per als ajuntaments que estan en el marc de la prestació
del Pla de serveis per tal de tenir tota la informació relacionada amb les cooperatives
d’habitatge. I precisament en el marc del Pla de serveis de l’àmbit d’habitatge també
fem l’altra pota que ens correspon a la corporació: la corporació sempre diem que no
només hem de destinar diners per impulsar polítiques públiques, sinó que hem de ser
capaços també de fer aquest procés d’assessorament i d’acompanyament. Per posar
un  exemple,  nosaltres  no  canviem  el  planejament  perquè  és  una  competència
municipal, però sí que és veritat que com a corporació podem ajudar els ajuntaments
amb les  modificacions,  per  exemple,  del  planejament,  per  poder  destinar  sòl  a  fer
aquest tipus de polítiques públiques. En aquest sentit, també prestem assessorament i
està enfocada en els diferents punts de la programació d’una cooperativa d’habitatge. I
quan  parlem  que  aquest  assessorament  està  enfocat  a  la  programació  d’una
cooperativa d’habitatge, primer, pel foment a través d’actuacions dels ens locals amb
subvencions,  amb modificacions  del  planejament,  amb  gestió  urbanística  per  a  la
cessió  del  sòl;  segon,  pel  model  de projecte,  quina tipologia  d’habitatge caldria  al
municipi,  els  socis  potencials,  el  contacte  amb  les  diferents  administracions  o
cooperatives; tercer, per la definició de l’emmarcament de la política local a través de
la  definició  dels  plecs  tècnics  amb  relació  als  temes  urbanístics,  de  concessió
d’habitatge, de les línies d’acompanyament, etcètera; i quart, per l’acompanyament en
la informació que hauria de tenir una possible licitació a nivell local, depenent de com
es configurin les polítiques locals d’habitatge, el contingut de l’estudi de viabilitat, les
sessions de participació per a la ciutadania...,  perquè evidentment les cooperatives
són un projecte participatiu i  col·laboratiu,  com es deia abans.  Per tant,  en aquest
sentit,  considerem que això ja s’està realitzant  des de la  Diputació.  Compartim les
reflexions sobre la Sareb,  malgrat que no són objecte d’aquesta moció. A tots ens
agradaria  poder  destinar  més  diners  a  polítiques  públiques  d’habitatge.
Malauradament,  els  recursos  de  la  corporació  són  finits,  tot  i  que  el  pressupost
d’habitatge s’ha anat incrementant en els últims anys i també tindrem ocasió de parlar-
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ne en el debat pressupostari. Però considerem que en el cas del que es planteja en
aquesta moció, que no es parla de la Sareb sinó sobre les cooperatives d’habitatge en
cessió d’ús amb els tres àmbits d’actuació en què nosaltres podem actuar: ja ho estem
fent des de la corporació i jo he intentat també ser una mica concret perquè no fos
només una definició que ja ho fem, sinó detallar-ho punt per punt. Moltíssimes gràcies,
senyor president.
El senyor President, diu: Moltíssimes gràcies, senyor Piñeira. Senyora Guillaumes.
La diputada senyora Guillaumes, diu: Gràcies, president. Abans de fer el resum, una
mica  el  tancament,  m’agradaria  saber  el  posicionament.  No  m’ha  quedat  clar  el
posicionament de l’equip de Govern respecte a la moció presentada.
El senyor President, respon: El vot és en contra del Govern.
La senyora  Guillaumes,  diu:  És  que,  com que no ho ha manifestat,  ha  fet  tot  un
desplegament d’arguments,  però no...  [se senten veus de fons] D’acord, no,  no, ja
està.
El senyor President, diu: Sí, sí, detalli, detalli... [se senten veus de fons]
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, respon: El criteri que solem aplicar des
del Govern és que quan una política pública no s’implementa, si considerem que s’ha
d’implementar, hi votem a favor. Si tenim dubtes, ens abstenim. Si considerem que no
s’ha d’implementar, hi votem en contra. I el criteri que solem aplicar en els plenaris
com a Govern és que quan una política pública considerem que ja s’està implementant
des  de  la  corporació,  aleshores  votem  en  contra  d’aquella  moció.  Perquè,  si  no,
podríem tenir mocions per qualsevol de les actuacions que fa la Diputació. Gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Senyora Guillaumes.
La portaveu del grup de la CUP, senyora Guillaumes, intervé i diu: Gràcies, president.
Bé,  aniré  pas per  pas.  Primer  faré algun comentari  amb relació  al  que el  que ha
comentat el senyor Motas. Agrair-li el vot favorable a la moció, i m’agradaria comentar
diverses  coses.  De  fet,  li  he  de  dir  que  estem  gratament  sorpresos,  és  a  dir,  la
intervenció que ha fet ens sembla que és un exemple de bona governança: un alcalde
que adapta i fa accions per poder atendre les necessitats de la ciutadania, perquè ha
posat  diversos  casos  que  han  hagut  d’adaptar  normativa,  han  hagut  de  fer
modificacions  al  Pla  general...  És  a  dir,  davant  d’una  necessitat,  posem  tots  els
mecanismes  per  poder  atendre  la  necessitat  de  la  ciutadania.  A més,  en  la  seva
intervenció ha utilitzat o apuntat diverses vegades la paraula «necessitem des dels
ajuntaments».  «Necessitem»,  és  a  dir,  ell  mateix,  el  senyor  Motas  —si  l’equip  de
Govern l’ha sentit— ha argumentat perfectament que encara ara és una necessitat.
Després el portaveu de l’equip de Govern ara considera que les polítiques públiques
d’habitatge  s’estan  implementant.  Si  teniu  ocasió  d’escoltar  una  altra  vegada  la
intervenció del senyor Motas, penso que és molt rellevant perquè he repetit com sis
vegades  «els  ajuntaments  necessitem».  Per  tant,  a  mi  em  sembla  que  és  ben
interessant  sentir  la  veu d’un alcalde que estigui  dient  en aquesta  corporació  que
encara necessiten ajudes i necessiten que s’implementin polítiques públiques. Jo no
entraré en el tema de la Sareb, que ja s’ha comentat, no hi entraré perquè no era el
motiu  de la  moció;  aquí  no era  una esmena,  senzillament  està  relacionat  amb un
model que ara no hi entrarem. Per tant, agrair al senyor Motas el vot favorable a la
moció. I a més, això, insistir  que és interessant escoltar això, perquè ell  ha insistit
només en dues coses, en dos aspectes, a dos col·lectius poblacionals que justament
se’n veurien beneficiats del fet que la Diputació de Girona implementés un programa
específic  per a les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús,  que són els  joves que
tenen moltes dificultats per emancipar-se. Ens agradaria que les diputades i diputats
que actualment són equip de Govern parlin amb els joves i que els preguntin quines
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situacions d’accés a  l’habitatge tenen i  també a  les  persones grans,  com molt  bé
explicat amb un model que és el model Walden,  que s’ha implementat.  Això d’una
banda.  Passant  al  senyor  Fernández,  també  agrair-los  el  posicionament  a  favor
d’aquesta moció. Li he de dir que penso que gairebé de la manera que argumentava el
posicionament favorable, hi havia algun moment que em pensava que era un portaveu
de la CUP perquè,  diu:  «El  capitalisme només busca guanys.  La crisi  del  sistema
capitalista es va retroalimentant». No, no, amb això vostè i jo sempre hem tingut en
alguns  moments,  tenim alguns  punts  que  compartim  algunes  coses.  Llàstima que
després, a nivell pràctic, no acabi això de quallar. En tot cas, sí que els agraïm molt el
vot favorable i sobretot ens han agradat molt aquestes tres raons que han posat per
donar el vot favorable. Sobretot han insistit des del Partit Socialista en l’interès públic.
Penso que això és superimportant, que a aquestes propostes d’habitatges cooperatius
l’interès final és l’interès públic. Per tant, sí que agraïm aquesta aportació, perquè ens
ha  semblat  molt  interessant,  sobretot  la  part  final,  i  que  també  dona  pes  a  la
importància de poder  tirar  endavant  polítiques públiques com les que es proposen
aquí. I ara ja vaig al senyor Piñeira, que com a portaveu del grup d’Esquerra i de Junts,
ha comentat  que estava cent  per  cent  d’acord  amb totes  les  premisses que  hem
compartit.  Ens ha cridat l’atenció que, per exemple, comentés que com a equip de
Govern ells són grans defensors de la col·laboració, una mica com per justificar o per
mostrar-se  molt  a  prop d’aquestes iniciatives  de la  societat  civil  amb relació  a les
cooperatives d’habitatge. Han comentat com a equip de Govern que ells defensen o
col·laboren fermament amb la societat civil i l’Administració pública; és a dir, són grans
defensors  d’aquesta  col·laboració.  Bé,  nosaltres  aquí,  com  a  CUP-Amunt,  no  ho
acabem de  veure  clar.  És  a  dir,  la  col·laboració  o  el  model  que  defensen  vostès
prioritàriament és el model de col·laboració publicoprivada. I això a la vista està en els
pressupostos que habitualment es fan, en el qual,  cada any, els diners públics una
gran part se’n van cap als espais privats. Bé, això és un tema que se’n va una mica de
la  moció,  però  discrepem.  Discrepem que la  Diputació  de  Girona sigui  una  ferma
defensora  de  la  col·laboració  entre  la  societat  civil  organitzada  i  l’Administració;
discrepem. És una discrepància, eh? També ha fet esment a la Sareb i també no hi ha
volgut entrar. Comentava el senyor Piñeira, que ja es destinen, com a gran fita, 2,9
milions d’euros a habitatge, com si fos una gran consecució. És que nosaltres, com a
CUP-Amunt,  en volem més: el doble. És clar,  el doble. O sigui,  aquí està el tema.
Nosaltres, amb 2,9 milions, no considerem que n’hi hagi prou. Volem més recursos, i
sí, ja sabem què ens diran, els recursos són finits. Sí, el planeta també ho és, de finit, i
els recursos [...]. Nosaltres en volem més. Per això aquesta moció el que intenta és
obrir una mica el camí. Hi ha un camí obert a la Diputació des de fa uns anys, que és
el  camí  de  les  polítiques  públiques  amb  relació  a  l’habitatge,  i  aquest  camí  s’ha
d’enfortir i s’ha de dibuixar bé. I justament aquesta moció és una cosa molt concreta:
obrir un programa no amb subvencions i diners, un programa específic que donaria
prestància a la feina que es fa des de la Diputació, que se’n fa molta. No ho neguem,
se’n  fa  moltíssima. Però  el  que  estem  proposant  aquí  en  aquesta  moció  és  un
programa específic per a les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús. I també ens va
cridar l’atenció, perquè com a equip de Govern deien: «Bé, es pot aprofundir més».
Doncs li agafo les paraules, senyor Piñeira, és que volem això. Aquesta moció és per
aprofundir més. De polítiques públiques, se’n fan, es fa una bona feina, però en volem
més. No en tenim prou amb 2,9 milions d’euros destinats a habitatge. I de diners, n’hi
ha. Això ho hem dit, i a mi m’hauran sentit fora d’aquí, de la institució, que ho explico.
De diners, n’hi ha. El tema és com es reparteixen. Nosaltres el que volem és que si es
destinaven 2,9 milions d’euros, de cara als pressupostos de l’any 2023 siguin molts
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més milions d’euros, perquè les necessitats, i aquí els portaveus dels diferents partits,
no la  CUP-Amunt,  sinó  altres  grups polítics,  ho  han comentat.  Per  tant,  nosaltres
volem aprofundir més. Això era una proposta constructiva per aprofundir més, vistes
les necessitats. Nosaltres hem parlat també amb el territori i hem parlat amb persones
que  estan  iniciant  projectes.  I  de  la  mateixa  manera que  el  senyor  Motas  ha  dit:
«Ostres, els ajuntaments tenen dificultats», la gent que s’organitza a la societat civil
també té moltes dificultats per tirar endavant projectes vitals d’aquest estil. Per tant,
insistim, la moció anava en una línia d’aprofundir en les polítiques públiques. Sabíem
perfectament que s’havia fet  una jornada específica.  Tot  això ho havíem fet,  ja ho
sabíem, que hi havia això, només faltaria. Sabíem quin era el dibuix de les coses que
estan  fent,  però  volem  més  recursos  i  volem  que  aquest  tipus  d’alternatives
habitacionals tinguin el pes que ens pensem que han de tenir. I ja tanco, deixi’m dir-li,
senyor  Piñeira,  com a  portaveu del  grup polític,  que  vull  mostrar  l’astorament  i  la
perplexitat que un equip de Govern de Junts i d’Esquerra hi voti en contra. Vostè ha fet
tot un al·legat de quan l’equip de Govern vota a favor, quan vota en contra... Però a
veure, és una proposta per millorar les polítiques públiques. Estic astorada i perplexa
que un equip de Govern com vostès, que alguns membres d’aquest equip diuen que
volen transformar democràticament i socialment el país. No ho sé. No ho acabem de
veure, perquè una proposta absolutament concreta de millora és positiva, que ajudaria
molts  joves  que  es  volen  emancipar,  molta  gent  gran,  que  també volen  construir
projectes  vitals  compartits.  Doncs  no.  No,  perquè  ja  ho  fem.  Home,  no.  Aquest
argument és un argument de P3. «No, és que ja ho fem.» No, home, no. Però, què
estem proposant? Estem proposant un programa i una dotació econòmica. Per què?
Perquè hi ha iniciatives que s’estan produint arreu del país i que ja fa anys que es
produeixen, que necessiten fons econòmics concrets, hi ha sistemes d’avals en els
quals els ajuntaments han participat. Nosaltres, si això hagués tirat endavant, podríem
haver fet propostes en aquest sentit. És a dir, de models, ja n’hi ha. Si no, que vagin a
visitar Barcelona i veuran com l’Administració pública està col·laborant en aquest sentit
amb  diversos  elements  i  diverses  maneres  de  dotar  econòmicament  aquests
programes per tal  que hi  hagi uns fons específics,  que hi  hagi  un sistema d’avals
col·laboratius  que  facin  possible  que  aquesta  gent  que  volen  iniciar  projectes
d’habitatge cooperatiu ho tinguin més fàcil i, per tant, puguin iniciar aquest projecte.
Això no ens hem inventat res, la CUP-Amunt. Ja existeix. Estem fent, com sempre
fem, d’altaveu de qüestions que estan passant al territori i només donem la veu. És a
dir, aquí no hi hauria d’haver la CUP-Amunt parlant, hi hauria d’haver Sostre Cívic, hi
hauria  d’haver  La Dinamo...,  un  seguit  de  gent  que s’han organitzat.  Senzillament
donem la veu a aquestes iniciatives i pensem que l’Administració pública hauria de ser
flexible i s’hauria d’adaptar als temps i posar totes les eines disponibles per poder tirar
endavant aquests projectes. Hi insisteixo, i per tancar, com a CUP-Amunt, astorament i
perplexitat, i pràcticament en la línia de la indignació, per una cosa que ha de revertir
en el benefici de la majoria no es tiri endavant, però en canvi ningú qüestioni... Perquè
el senyor Piñeira deia: «És que els recursos de la Diputació són limitats». Sí, però hi
ha determinades persones i determinats col·lectius o entitats privades que ningú es
qüestiona que els en donin. Posarem un exemple, l’any passat es van dedicar més de
200.000 euros, més de 200.000 euros, per desenvolupar un projecte de circ. Ja hem
estudiat els comptes del 2021 i hi ha una persona determinada, privada, que se li han
atorgat més de 200.000 euros. Ara, l’equip de Govern que em digui a mi a la cara que
això no es pot qüestionar i, en canvi, una política pública: «Ui, hi ha pegues, perquè
això ja ho fem». Home, sincerament, no ho sé, si volen explicar a la ciutadania que la
Diputació de Girona no qüestiona que a un privat se li donin 200.000 euros i, en canvi,
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quan es volen implementar polítiques públiques d’habitatge i incorporar nous camins,
es  posin  pegues perquè  «ja  ho  fem,  perquè  els  recursos  de  la  Diputació  són
limitats...». Hi ha persones privades que això no se’ls diu i se’ls donen diners sense
qüestionar-los quin seria el rendiment d’aquests diners públics. Sincerament, com a
portaveu  del  grup  CUP-Amunt,  em  sento  absolutament  perplexa  d’aquest  tipus
d’arguments i que després no es qüestionin els diners públics que van anant cap a
persones privades. Sincerament, crec que hem de fer, han de fer alguna reflexió sobre
aquest aspecte. Gràcies.
El  senyor  President,  intervé i  manifesta: Molt  bé,  moltes gràcies.  Jo estic  perplex,
també. I  deixi-m’ho dir,  i  molest,  si  m’ho permet,  que quan a vostè no li  votin una
moció, tracti la gent de P3. Per aquest camí no, eh? Per aquest camí, no. Aquí podem
discrepar.  Em preocupa molt  que digui que el senyor Fernández i el  senyor Motas
també siguin portaveus de la CUP, perquè en tot cas no sé si haurem de parlar de
pressupostos, si s’han radicalitzat tant. Espero que no sigui així, eh? Posem una nota
d’humor també, perquè, és clar, al final que vostè tracti de P3... Vostè és professora de
secundària, eh? Però que vostè tracti de P3 la gent que no pensa com vostè, ja per si
sol la desqualifica. Perquè vostè pot discrepar sobre el que nosaltres podem votar.
Nosaltres votarem «no» a aquesta moció. Ho ha dit el portaveu i ha explicat el perquè.
Però que ens tracti vostè de P3 perquè diem «no» a una moció seva no pot ser i
espero que sigui l’última vegada. D’acord? Senyor Piñeira.
El  portaveu del  Govern,  senyor  Albert  Piñeira,  respon: Moltíssimes gràcies,  senyor
president, il·lustre diputada senyora Guillaumes. També aprofundirem en una de les
coses que ha dit el president, però diverses qüestions. Primera, sí, jo he parlat que
som defensors de la col·laboració amb la societat civil organitzada. Sí, sí, i ho reitero.
Miri,  per  exemple,  vostè,  els  diners  del  Dipsalut  on  van  a  parar,  per  exemple,
majoritàriament  a  ens  públics  i  entitats  del  tercer  sector.  Per  posar  un  exemple.
Segona  qüestió.  Vostè  deia:  que  es  qüestionin...  Tot  es  pot  qüestionar  a  la  vida.
Evidentment,  tot  es  pot  qüestionar.  Vostè  ens  posava  l’exemple  del  circ.  Ho  ha
plantejat  que com que és una iniciativa privada,  no ho portem en aquests termes,
perquè una cooperativa és una iniciativa privada. I un museu del circ també és una
iniciativa privada. Les dues són una iniciativa privada. Per tant, aquí el debat no està
en si és una iniciativa privada o no és una iniciativa privada. El debat està en: aquesta
iniciativa privada és per fer què. Perquè, si no, semblarà que una persona és per fer-se
una cosa per a ell i no és ben bé així. Per tant, en aquest sentit, penso que això també
ho hem de tenir en compte per posar el focus en el lloc que és important. Tercera
qüestió  que  li  volia  comentar:  vostè  parteix  de  l’apriorisme  que  no  escoltava  la
intervenció del senyor Motas. Li asseguro que l’escolto atentament. Li asseguro que
quan vostè parla també l’escolto atentament.  I  si  repassa les meves intervencions,
quan em toca el torn de rèplica, jo diria que una altra cosa no, però estic bastant atent i
intento respondre totes les qüestions que vostè planteja. Li asseguro que estic atent,
eh? Però com deia el president, penso que no s’ha d'utilitzar el terme «un argument de
P3». Tot és qüestionable. Tots els arguments són legítims. Els nostres arguments com
a Govern seran millors o pitjors, però penso que hem de partir des del respecte, en el
sentit  de  no  desqualificar  els  arguments  dels  altres.  Jo  m’intento  expressar  amb
respecte, almenys ho intento. I intento argumentar les coses i intento estar atent quan
es parla, intento respondre i intento ser respectuós. I em sembla que no m’ha sentit
mai dir que els seus arguments són infantiloides. No ho he dit mai, ni ho penso, eh?
Després també hi ha una altra cosa, parlant d’escoltar. Vostè ha dit que els gairebé 2,9
milions d’euros són una gran consecució.  Jo, l’expressió «gran consecució»,  ni  tan
sols «consecució», no l’he feta servir en cap moment de la meva intervenció. El que he
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dit és que es va crear en el seu dia un servei d’habitatge, tenint en compte que no és
una competència nostra,  però que com que és una necessitat,  moltes  vegades la
Diputació, com els ajuntaments, igual que els ens locals, fan coses que depassen una
mica  el  seu  estricte  àmbit  competencial. Els  ens  locals  som  la  trinxera  de
l’Administració i, per tant, moltes vegades fem coses que depassen una mica el nostre
àmbit  competencial.  I  ja  li  he  dit  que  tant  de  bo  se n’hi  poguessin  destinar  més.
Evidentment, vostè ens ha dit que els recursos són finits i això és una obvietat. Això no
cal que l’hi  digui  jo,  que els recursos són finits.  És una obvietat  i,  evidentment,  el
pressupost  s’avalua  globalment.  Per  tant,  veurem  en  el  debat  pressupostari  com
s’acaben articulant les diferents peticions dels diferents grups polítics. I  vostè deia:
«Els ajuntaments necessiten, som l’ajuntament d’ajuntaments». Sí, sí, però és que si
un ajuntament vol impulsar, o si es vol impulsar, una cooperativa d’habitatge en cessió
d’ús,  la Diputació ja té mecanismes per poder ajudar en tots els àmbits —i els he
detallat— amb com s’ha de fer la licitació, amb com s’ha de desenvolupar el projecte,
amb dotar-ho de recursos econòmics, amb l’estudi de viabilitat, amb la modificació del
planejament, amb l’assessorament als tècnics, etc.  Incidim en els tres àmbits en què
podem actuar, que és la dotació de recursos, la formació i l’assessorament. Nosaltres
som una administració que acompanyem els ajuntaments quan volen fer projectes. Els
podem acompanyar de dues maneres: amb la part de l’assessorament i del know how
de la casa. Per entendre’ns, per intentar que aquests projectes siguin viables, amb
l’aportació de recursos per fer possible aquella determinada política pública. O, en el
cas que ens ocupa, ho fem des dels dos àmbits, tant el de l’assessorament com el de
destinar-hi recursos. Vostè parteix de l’apriorisme —que no compartim des del Govern
— que no es fa res en aquest àmbit. No és veritat. Aquest programa entenem que ja hi
és i, per tant, si un ajuntament demà vol tirar endavant una cooperativa d’habitatge en
cessió d’ús, la Diputació ja estarà i col·laborarà en aquest projecte, tant amb recursos
com amb assessorament,  com hem fet amb molts altres exemples que li  he posat
abans.  Perquè  sí,  som  l’ajuntament  d’ajuntaments.  Moltíssimes  gràcies,  il·lustre
diputada.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Sí, breument, si us plau.
La portaveu del grup de la CUP, senyora Guillaumes, diu: Gràcies, president. Bé, crec
que sí que havia de fer una intervenció per tancar. Insistir en l’agraïment als grups
polítics que han donat suport a aquesta moció. I sí que... dues coses: una primera
referent al tema aquest, no sé per què ara s’han enganxat amb el tema de l’argument
de P3. Sincerament, penso que amb tot el respecte, senyor president, però em sembla
que utilitzar només aquest argument petitonet, petitonet, petitonet, molt concret, és la
manera de distreure la distracció. La distracció és una gran eina que tenen molts grups
polítics, distreure la gent. És a dir, ara els mitjans de comunicació que estan escoltant
aquest  plenari  s’hauran  quedat  amb això,  amb  aquesta  distracció,  quan  nosaltres
estem parlant  d’un tema molt,  molt,  molt  seriós, que és l'emergència en l’àmbit  de
l’habitatge. Per tant, demano també serietat en aquest sentit. I també deixi’m-li dir que
això, aquest comentari d’«espero que sigui la darrera vegada». Ostres, ha quedat com
una mica estrany, eh?, «Espero que sigui la darrera vegada».
Això era un dels aspectes. I l’altre, que el senyor Piñeira comentava, que ha insistit en
això dels recursos. Jo hi insisteixo, els recursos són finits i estic d’acord amb vostè,
però insistim que el repartiment d’aquests recursos... I aquí vinc, com a CUP-Amunt ja
hem  entès  el  missatge.  El  missatge  l’entenem,  l’entenem.  Continuarem  fent  les
mateixes coses de sempre, com sempre. Repartiment de recursos: una part pública,
farem subvencions, i una línia de subvencions, i una gran part, que anirà per a la part
privada. Segueix com sempre, subvencionant grans festivals, grans macroprojectes.
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Hem entès el  missatge de dificultats per implementar realment polítiques públiques
que serveixin per a la majoria de la gent. Gràcies.
El senyor President, pren la paraula i respon: Moltes gràcies. Sí que espero que sigui
l’última vegada, l’hi reitero i l’hi repeteixo, perquè si jo li hagués dit a vostè que la seva
intervenció és d’una nena de P3, probablement vostè avui faria un discurs totalment
diferent al meu. Jo només li he dit que no ens sembla just. Si jo li hagués dit a vostè
que la seva intervenció sembla d’una persona de P3 o d’una nena de P3, vostè hauria
dit molt més del que li he dit jo. Jo li he dit que no cal faltar a ningú. No cal faltar a
ningú precisament per un debat polític que voten en contra del que vostè pensa. El
pensament és lliure i tothom pot opinar lliurement. O és que la CUP imposa? Jo entenc
que no, la CUP fa una proposta que avui es vota. I vostè qui li vota en contra el tracta
de P3 i qui li vota a favor, de cupaire.  Bé, molt bé, doncs vagi fent camí, vostè, vagi
fent camí, vostè. Vagi fent camí perquè li he dit que l’última vegada, perquè jo si li
hagués fet aquesta intervenció a vostè i li hagués dit que vostè és una persona de P3
o les  seves propostes  de P3,  vostè m’hauria  contestat  molt  diferent  del  que li  he
contestat jo. I jo no li vull faltar a vostè, però tampoc vull que vostè em falti a mi. Vostè
expressi lliurement el que vulgui, però vostè no falti a ningú i entès que això que diu
que és una petita cosa... Vostè ara diu que és un moment de distracció. No, no, jo no
distrec, ni distrec a ningú. El tema de l’habitatge és prou important. Ara, que vostè pel
mig es permeti el luxe de faltar a la gent, doncs penso que no és tolerable. I com a
president de la corporació que haig de regir perquè el ple funcioni amb normalitat i
amb respecte,  vostè l’ha perdut.  Per tant,  li  haig de fer  notar  que vostè en aquell
moment l’ha perdut i jo procuraré no perdre’l mai. Però si el perdés algun dia, segur
que vostè m’ho anotaria. Em diria: «Escolti, president», o «escolti» aquest diputat o
aquesta diputada, no? Bé, doncs, escolti, jo li he dit el mateix. L’hi he dit sense faltar i li
he dit el que penso, perquè en tot cas és així. Nosaltres podem discrepar. L’habitatge
és absolutament important. Miri, li vull recordar una cosa. Cinc o sis anys enrere no hi
havia partida d'habitatge en aquesta Diputació, perquè l’habitatge, primera (o set o vuit
anys enrere), que no era un tema de competència, però sí que era una necessitat dels
ajuntaments. I jo recordo que el primer pressupost, quan jo era diputat d’Hisenda o
d’Economia, el que ara fa la senyora Maria Àngels Planas, es va posar una primera
partida  en el  primer  pressupost  que no arribava a cent  mil.  Em sembla  que eren
95.000 euros.  El  senyor  Fernández em diu  que sí  amb el  cap,  se’n  deu recordar
perfectament,  95.000  euros.  Aquí,  en  el  seu  escó,  hi  havia  el  senyor  Salellas,
representava la CUP. 95.000 euros varen començar. Llavors es va anar implementant
això  fins  a  arribar  a  gairebé aquests  tres  milions  d'euros.  Perquè una  cosa és  el
pressupost inicial, que em sembla que aquest any 2022 era de 2,8 milions, 2 milions,
700 i escaig, i que em sembla que hi ha hagut suplements de crèdit pel mig i, per tant,
segurament  que  deu  haver  arribat  als  tres  milions  d’euros,  de  90.000,  d’una
competència que no és dels ajuntaments, que no és de les corporacions locals. Però
vull recordar que aquesta és una corporació local, la qual l’habitatge tampoc és la seva
competència. La nostra és de donar suport als ajuntaments i, per tant, el que el senyor
Piñeira li ha explicat, perquè el senyor Ayats, que n’és el responsable, el que estan
fent a l’Àrea d'Habitatge és donar suport als ajuntaments amb compra, arranjament
d’habitatges, cooperatives, habitatges d’ús... Totes aquestes modalitats que es puguin
fer.  Per tant,  no és que quedi  perplexa.  Vostè deu quedar  perplexa perquè es fa?
Doncs no.  Nosaltres el  que estem dient  és...  I  això ho hem demostrat,  quan amb
habitatge hem hagut de suplementar,  ho hem fet.  Per tant,  sí  que hem posat  més
diners  a  Habitatge  del  pressupost  inicial,  gairebé  cada  any,  per  sufragar  quines
necessitats? Les que els ajuntaments tenen en cada un. Hi haurà ajuntaments que
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hauran de fer habitatges per a joves, hi haurà ajuntaments que han de fer habitatges
per a gent gran, i hi haurà ajuntaments que hauran de fer habitatges per a famílies.
Nosaltres això ens és indiferent perquè cada ajuntament és el que ha de jutjar per a
què demana l’ajut.  La  Diputació  no pot  dividir  per  a  gent  jove o  per  a  gent  gran.
L’Ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Guíxols,  com  ha  dit  el  senyor  Motas,  dirà  quina
necessitat té el  meu ajuntament? Doncs aquest tipus d’habitatge i demanarà per a
aquest tipus d’habitatge. I nosaltres no entrarem a valorar si Sant Feliu de Guíxols el
necessiten  o  no,  perquè  precisament  la  població  ha  votat  els  seus  representants
públics, que són el govern d’aquella ciutat o d’aquella població, d’aquella vila o d’aquell
poble, precisament perquè desenvolupi les polítiques que consideren que han de fer. I
a l’ajuntament, què fem? Donem suport a aquests ajuntaments. I això ho fem amb
totes les necessitats que puguin tenir, i l’habitatge, també. Bé, doncs, aquesta és la
qüestió. Si nosaltres, i el que li ha dit el senyor Piñeira, és a dir, demanem la creació
d’un  programa de  promoció  de  les  cooperatives.  Nosaltres  aquest  programa ja  el
tenim. En tot cas, si al llarg de l’any les peticions que es fan són necessàries de dotar
aquesta o de sobredotar aquesta partida i es pot fer. Ho hem fet sempre. No és que
diguem que ho farem, és que ho hem fet sempre. Aquest any, el senyor Ayats li podria
explicar la dotació que hem posat de més a Habitatge. Per tant, per què? Perquè hi
havia unes necessitats. Encara avui han passat precisament coses d’Habitatge a la
Junta de Govern d’aquest matí. Bé, doncs això ho continuarem fent i nosaltres votem
en contra de la moció no perquè no estem d’acord a crear un programa, és que aquest
programa  ja  està  creat.  En  tot  cas,  estem  d’acord  a  dotar-lo  sempre  que  sigui
necessari. 
Per tant, procedim a la votació de la moció. Vots a favor de la moció? Entenc que en
són 7; abstencions, entenc que no n’hi ha cap; vots en contra de la moció, entenc que
en aquest moment, perquè s’ha hagut d'absentar el senyor Dulsat, en són 17.

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, 17 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 presenten els grups JuntsxCat, ERC, CUP i IdS per l'aprovació
del manifest de l'Acord Social per l'Amnistia i l'Autodeterminació

El senyor President comenta que passaríem a la següent moció, que és una moció
que presenten els  grups de Junts per  Catalunya,  Esquerra Republicana,  la  CUP i
Independents per la Selva per a l’aprovació del Manifest de l’acord social per l’amnistia
i l’autodeterminació. Senyor secretari, si vol llegir la proposta d’acord. La de la CUP,
perdoni, és que no l’he llegit perquè són dos punts que els he llegit jo mateix. Segueixi.

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

“ANTECEDENTS I MOTIUS

En la darrera dècada, la societat catalana ha protagonitzat un llarg procés democràtic,
amb  una  mobilització  persistent  i  singular,  per  decidir  lliure  i  pacíficament  el  seu
present i el seu futur. De les primeres consultes populars, a la manifestació contra la
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sentència de l’Estatut, passant per la consulta del 9N i fins a arribar al referèndum de
l’1-O, brutalment reprimit per l’Estat, i la vaga general del 3 d’octubre.

Aquest  octubre  farà  cinc  anys  de l’inici  d’un  canvi  de  cicle  marcat  per  una  llarga
repressió que encara no ha acabat. La seva continuïtat –avui, ara i aquí– és un fet que
va des de la pervivència de l’exili fins a les més de 800 persones amb causa judicial
encara oberta. Arran d’aquells fets, més de 2.562 persones han estat investigades i les
estimacions més acurades estimen en més de 4.500 les persones afectades, comptant
les  1.066  persones  ferides  l’1-O.  Per  contra,  cap  responsable  d’aquella  violència
policial ha estat condemnat sinó tot el contrari: tots han estat ascendits, guardonats i
condecorats.

Malgrat  tot,  rere  cinc  anys  complexes  i  difícils  i  encara  sota  l’actual  context  de
bloqueig,  volem  palesar  que  durant  tot  aquest  temps  el  posicionament  clarament
majoritari  de  la  societat  catalana  ha  estat  clar  i  inequívoc,  de  forma continuada  i
ininterrompuda, davant la dinàmica repressiva viscuda i respecte a la necessitat d’un
marc democràtic de resolució del conflicte. I és això què volem posar en valor: entre el
70% i el 80% de la societat s’ha posicionat, ahir i avui, contra la repressió i a favor
d’una sortida democràtica.

També en aquests cinc anys, els més destacats organismes internacionals de defensa
dels drets humans, múltiples instàncies judicials europees i fins al Consell d’Europa
han  constatat  l’anomalia  democràtica  que  vivim.  L’excepcionalitat  jurídica,  penal,
penitenciària i policial viscuda ens situa com una excepció. El catàleg desplegat ha
estat tristament extens –de la guerra bruta a cada inhabilitació, de l’aplicació del 155 a
recórrer  a  tipus  penals  especials  (sedició,  rebel·lió,  terrorisme),  de  les  multes
milionàries a la presó, fins a arribar a l’espionatge cibernètic massiu. Tot plegat, mentre
la  suspensió  de  lleis  catalanes,  la  prohibició  de  debatre  en  seu  parlamentària
qüestions com la monarquia o l’autodeterminació o la ingerència judicial en el model
educatiu configuren l’altra cara d’una mateixa moneda.

En temps convulsos, la regressió, la involució i la degradació democràtica ens afecta a
totes i tots. Amb el retrovisor panoràmic del temps viscut i els llums llargs que cerquen
una resolució democràtica, avui insistim en que les bases de qualsevol sortida passen
per la fi de la repressió i la construcció d’un marc democràtic de resolució. Difícilment
hi haurà alternativa democràtica si no es resolen les conseqüències del conflicte ni
s’aborden les arrels del mateix.

Per tot l’anteriorment exposat, els grups JuntsxCat, ERC, CUP i IdS proposen al Ple de
la Diputació de Girona l’adopció del següent acord:

La  Diputació  de  Girona,  atès  l’impuls  civil  que  promou un  ampli  Acord  Social  per
l’Amnistia i l’Autodeterminació, expressa el seu suport a:

- L’amnistia, entesa com la necessitat d’una solució col·lectiva i integral per a totes les
persones exiliades, encausades i represaliades.
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-  L’autodeterminació,  entesa com la necessitat  d’un marc de resolució democràtica
basat en el respecte a l’exercici de la lliure determinació de la societat catalana.

I perquè quedi constància, als efectes oportuns, s’acorda també donar trasllat de la
present resolució a l’Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació.”

El  senyor  President,  manifesta: I  li  donem  trasllat.  Vinga,  alguna  qüestió,  senyor
Motas, senyora Saladich? No? Vostè sí, senyora Guillaumes.
La  portaveu  del  grup  de  la  CUP,  senyora  Marta  Guillaumes,  intervé  i  manifesta:
Gràcies, president. Bé, en primer lloc, en la nostra intervenció volíem agrair i celebrar
que a aquesta moció que es va presentar inicialment com a CUP-Amunt, s’hi hagin
adherit Esquerra, Junts i Independents per la Selva. I sí que ens agradaria... De fet, el
text  expositiu  ja  ho  expressa  una  mica,  la  necessitat  que  després  d’un  procés
democràtic, no és un procés que es va iniciar fa cinc anys, sinó que és un procés que
ve de molt lluny, també. Però especialment s’ha fet més cru des de l’1 d'octubre, en
què va suposar un canvi de cicle marcat per una llarga repressió des de l’1 d'octubre
del 2017. No entrarem, potser, a la lectura extensa del que diuen els antecedents i
motius, perquè entenem que ha estat revisada per tots els diputats i diputades, però sí
que ens agradaria comentar o compartir la necessitat de tirar endavant accions com la
que... De fet, aquesta proposta és una proposta que ve de la societat civil, també. És
aquest acord social per l’amnistia i l’autodeterminació que elevem aquí a la Diputació. I
sí que ens agradaria insistir en dos aspectes de la necessitat de l’amnistia, d’aquest
procés d’amnistia i l’autodeterminació, com a CUP-Amunt, i l’amnistia, sobretot de les
persones represaliades. I aquí és on volíem donar més força a això, al fenomen, al fet
de la repressió, perquè sí que pensem que encara és un fet i que de repressió, una
part de la societat catalana, l’ha patida. I de fet, tot va començar, com recordareu, amb
els dotze representants del Parlament, els nostres polítics, que van ser condemnades
per exercir el dret a votar i manifestar-se. És a dir, tot el període més cruent de la
repressió es va iniciar llavors. Perquè si anem enrere, aniríem als Jocs Olímpics de
Barcelona 92, quan va haver-hi tota una ràtzia contra militants independentistes, però
no entraré tan enllà. També nou persones, nou representants polítics nostres, van ser
obligats a marxar a l’exili. Després hi ha com una llarga llista, ho dic perquè penso que
és important que les persones que ens estiguin escoltant vegin la necessitat d’aquesta
amnistia. El president Torra, si recordeu, va ser perseguit per la Junta Electoral, també
el diputat Pau Juvillà. Tamara Carrasco, una militant, també va ser condemnada més
d’un any sense poder sortir del seu poble. 1.083 persones van ser ateses de l’1 al 4
d'octubre  de  2017,  quan  va  haver-hi  tot  el  procés  de  l’1  d’octubre.  Més  de  300
persones van ser ateses també en les protestes de l’any 2019, les protestes per la
sentència. En tot aquest procés, des de l’1 d’octubre hi ha hagut més de 70 periodistes
ferits durant aquestes protestes; 25 persones ferides el 18 de desembre de 2019, la
vaga  convocada  a  Barcelona.  També,  des  de  desembre  de  2017,  més  de  300
persones han estat detingudes per motius polítics. Això és com que dono arguments
per  justificar  la  necessitat  d’aquesta  amnistia,  aquests  fets  que  s’han  esdevingut.
També en els dos darrers anys, s’han tancat 144 pàgines web, 18 persones han estat
investigades per webs tancades, 18 docents també han estat investigats per falses
acusacions...  Pel  mateix  referèndum  de  l’1  d’octubre,  74  persones  han  estat
investigades. Els bombers també han estat reprimits. Una desena de bombers van ser
perseguits per donar suport a l’1 d’octubre, al referèndum de l’1 d’octubre. Des del
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món municipalista també hi ha hagut 712 alcaldes investigats i aniríem fent. I per anar
al concret, en l’àmbit gironí, per exemple, tenim una jove militant, la Carla Costa, una
gironina que fa tres anys que té una causa judicial oberta. Li demanen dos anys i sis
mesos de presó i una responsabilitat civil de 34.152 euros, per exemple, acusada de
talls a l’AVE de Girona. O, sense anar més lluny, aquest mateix dijous 20 d’octubre, a
Ricard Llorente, un jove que s’ha de presentar a judici, li demanen 8 anys i mig de
presó per  participar  en una manifestació  contra Vox en un dels  episodis,  en  unes
manifestacions que es van produir ara fa uns anys. Per tant, d’alguna manera també
volíem aprofitar aquesta intervenció per insistir  en la necessitat d’aquesta amnistia.
Que hi ha hagut repressió és un fet. Ens sembla que és incontestable, és un fet. Hem
donat  dades  referent  a  la  necessitat  de  l’amnistia.  I  pel  que  fa  al  segon  punt,  a
l’autodeterminació,  sí  que nosaltres volíem fer  avinent  que com a CUP hem donat
sobradament la nostra opinió sobre aquest fet, sobre l’autodeterminació dels pobles. I
sense anar més lluny, aquest juliol el nostre representant, l’Albert Botran, en el debat
de política general, també va insistir en això, en el fet de reconèixer aquest legítim
exercici del dret a l’autodeterminació. Per tant, sí que pensem que és important insistir
en això, i ens sembla que aquesta proposta de la moció d’adhesió a aquest manifest
va en aquesta línia de treballar perquè l’autodeterminació sigui el que ha de ser. És un
fet que no ha de ser considerat un delicte, perquè decidir no hauria de ser un delicte.
Tampoc un referèndum hauria de ser un delicte. I l’autodeterminació tampoc. Tot i que
no és el que ha passat darrerament. Gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Casellas.
El president del grup del PSC, senyor Pere Casellas, intervé i manifesta: Sí. Gràcies,
president. És evident, sabut, conegut, que el Grup Socialista votarà que no a aquesta
moció  i  no  descobriré  res.  Jo  avui  podria  intentar  contestar  fil  per  randa  sobre
qüestions  relatives  al  compliment  de  la  llei.  Podria  anar-me’n  endarrere  a
determinades aprovacions en determinats dies al Parlament de Catalunya, etc. Miri, jo
tota la meva empatia, i l’empatia de tot el Partit dels Socialistes, amb relació a la gent
que ha patit, sense anar més enllà, a la presó [...]. Entre altres coses, fa 24 anys que
soc advocat, i el company encara en fa més, i estic cansat de passejar-me per les
presons i considero que és la pitjor cosa del món, fins i tot per a alguns dels meus
clients. Però més enllà de valorar aquesta proposta que nosaltres no compartim en
absolut el plantejament que es fa en l’exposició de motius per moltes coses. Quan ens
parla del 80 %, nosaltres creiem que estem en 50 %. Creiem que hem de resoldre,
especialment,  un  conflicte  que  és  entre  catalans.  I  primer  l’hem de resoldre  entre
catalans, aquest és un punt greu, i després resoldrem el que convingui amb l’Estat.
Però fa deu anys que això  ha començat  i  estem gairebé allà  mateix,  havent  anat
endarrere amb dolor, amb patiment... No ho estem fent bé i, per tant, hem de resoldre
aquest  conflicte.  Sí  que em xoca,  i  no voldria  polemitzar  perquè ens hem allargat
moltíssim en l’altra moció, però sí que em xoca la unanimitat del Govern i dels grups
d’aquesta Diputació amb l’exposició que ens fa la il·lustre diputada de la CUP. Estic
segur que comparteixen gran part del que ha dit, però alguna cosa m’agradaria pensar
que no comparteixen, perquè si no difícilment podrem superar aquest conflicte entre
catalans,  entre  catalans.  Quant  a  l’autodeterminació  i  l’amnistia,  miri,  d’amnistia,
nosaltres pensem que és necessari parlar d’indults. És necessari reformar el delicte de
sedició,  com tants altres delictes del Codi penal,  que està manifestament antiquat,
aquest codi, amb altres coses que els podria posar exemples i que no venen al cas en
una qüestió política. Però aquest és el camí i crec que és el camí que hem de treballar.
I el camí que ha servit, doncs, d’entrada, per anar solucionant puntualment algunes de
les qüestions.  Quant  a l’autodeterminació  i  l’amnistia  en si  mateixes considerades,
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només se’n parla a la part dispositiva. Jo ara tornar a fer una teorització del que és
l’amnistia  i  l’autodeterminació  crec  que  no  ve  al  cas  perquè  tots  sabem  el  que
signifiquen, els que ens ho esteu proposant i els que hi estem en contra. I crec que no
és bo perdre el temps a teoritzar sobre figures que entenem, des del nostre punt de
vista,  inaplicables.  Per  tant,  des  d’una  voluntat  d’arribar  a  acords,  i  de  superar  el
conflicte que hi  ha entre catalans en aquest  país,  nosaltres votarem que no,  però
encoratjant-nos tots plegats a superar aquesta situació.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Casellas. Senyor Piñeira.
El portaveu del grup del Govern, senyor Albert Piñeira, intervé i manifesta: Moltíssimes
gràcies, senyor president. Vostè, diputada senyora Guillaumes. Ara, això la vida... Veig
que les coses a vegades són efímeres, perquè ara suposo que ja no són cupaires en
la bancada d’aquí, eh? Això ha canviat en un moment com un mitjó. Dit això, diferents
qüestions. La primera, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció. La segona, anem
als dos punts. Hi ha hagut repressió. Això ho ha dit en passat, i en present també
podem dir-ho. Hi ha hagut i hi ha repressió. I cal que s’acabi. Vostè ha posat molts
exemples, els compartim i no cal que vagi tan lluny, eh? En aquest mateix plenari, dels
que estem aquí  reunits,  ha tingut  i  té  gent  que té obertes diligències per  aquesta
qüestió.  Em  veig  en  aquesta  bancada  d’aquí.  O  jo  mateix,  com  a  aquest  humil
portaveu que li parla. I d’altres, però en qualsevol cas, vull dir, per posats a anar a
buscar exemples, en trobarà molts. Nosaltres empatitzem amb tots, empatitzem també
amb els  exemples  del  món local,  que nosaltres,  per  tant,  també som l’ajuntament
d’ajuntaments,  i  empatitzem  amb  totes  les  persones  exiliades,  encausades,
represaliades, que una part de la societat catalana l’ha patida i la continua patint. I, per
tant,  en  aquest  sentit,  compartim  tots  els  exemples  que  ha  posat  i,  fins  i  tot,  hi
afegeixo, com a addició, que no cal anar a buscar exemples tan lluny. I per què hi ha
hagut repressió? Perquè una part molt important de la societat catalana defensa el dret
a decidir i l’exercici del dret d'autodeterminació. L’il·lustre diputat senyor Casellas deia:
«No creiem que som el 80, som el 50-50». Bé, en això segurament no ens posaríem
d'acord. Abans li  haig de dir  que li  agraeixo l’exercici  d’empatia. També, en aquest
sentit,  penso que el  to amb aquestes exposicions i  la manera de dir  les coses és
important  i,  per  tant,  en  nom  del  Govern  li  agraeixo  aquesta  empatia  del  Grup
Socialista. Penso que és positiva i que no és menor i, per tant, ho vull posar en valor.
El compliment de la llei és un principi general que molts podem compartir. També li he
de dir que el compliment de la llei no és el tot en política, perquè, si no, evidentment —
vostè, que és jurista— no tindríem polítics. Tindríem uns juristes que es dedicarien
estrictament, com si fossin enginyers, a fer les coses i, per tant, el compliment de la llei
no és el tot. Però sí que hi ha una qüestió que em sembla més rellevant. Deia: «No, és
que nosaltres no creiem que sigui el 80 o el 50-50»; altres pensaran que és el 60-30,
altres pensaran que és el 80-20, altres pensaran que és el 90-10 i altres que és el 95-
5. Però el que està clar és que hem de resoldre aquest conflicte, perquè el conflicte
per si sol no desapareixerà i no marxarà. I mentre hi hagi una part molt important de la
societat  catalana  que  vulgui  exercir  el  dret  d’autodeterminació  i  defensi  el  dret  a
decidir, això no s’esborrarà com un mitjó. I la posició del Govern en aquest sentit és
que per saber si som el 80-20 o el 50-50 o el 99-1, la manera és comptar-se. Perquè,
si no, vostè pensarà que som el 50-50. Jo potser pensaré que som el 70-30 o el 80-20.
I  si  li  demanem a una persona de Vox,  es pensarà que som el  99-1.  I  llavors  la
pregunta és, com ens comptem? Però el que està clar és que ens hem de comptar
perquè, si no, el conflicte no desapareixerà. I estem en una societat on cada vegada
que hi ha hagut un intent per comptar-se, això no s’ha acceptat. Ho hem vist amb el 9-
N, en el seu dia, quan hi havia el president Mas. Ho hem vist l’1 d’octubre, en el seu
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dia, quan hi havia el president Puigdemont. I veiem que en societats molt properes a la
nostra, no cal que ens n’anem a 10.000 quilòmetres, moltes vegades es compten i
s’intenten  comptar.  I  ara  fins  i  tot  s’estan  qüestionant  una  altra  cosa,  que  és  dir:
«Escolti», com que dèiem que el compliment de la llei i l’estat de dret no ho és tot,
diuen: «bé, escolti, i si l’altre govern no hi està d'acord? Jo igualment aquest principi
bàsic polític tinc dret a exercir-lo o no tinc dret a exercir-lo?». Perdonin que vagi tan
ràpid amb els arguments, però és que si no ens allargaríem molt i penso que aquí
tampoc hem d’entrar en un debat de filosofia política, perquè no acabaríem mai, però
aquest fet està en qüestió a uns quants centenars de quilòmetres d’aquí. Per tant, en
definitiva, la fi de la repressió és un pas necessari, però no és un pas suficient. En
aquest sentit, aquest pas jo penso que hi ha de ser i és un pas necessari, però no és
un pas suficient.  No  entraré  gaire  en el  tema dels  indults  o  de les  reformes dels
delictes. Bé, les reformes dels delictes sempre són per si pel que passi a futur. Amb
l’altre aspecte hi ha una part que penso que no és menor, que és que un implica una
assumpció de culpa; i l’altre, hi ha gent que considerem que no et pots sentir culpable
d’una cosa de què no hauries de tenir sentiment de culpa. Però després, en el segon
punt,  el  dret  d’autodeterminació,  penso que sí,  que alguna solució política s’ha de
trobar i que podem estar aquí discutint del 70-30 al 50-50. Però això, en democràcia,
les urnes mai no són el problema, sinó que són la solució i, per tant, algun dia, algun
dia,  aquesta  societat  s’haurà  de  comptar.  Mentre  que  cada  vegada  que  s’intenti
comptar, la resposta sempre sigui que no ens podem comptar, que la resposta sigui la
repressió en comptar-se i que la resposta sigui que no es pot reformar cap llei ni res,
aleshores aquesta societat no avançarà i el conflicte hi continuarà sent. I dit això, i
acabo,  senyor  president,  permetin-me  també  que  agraeixi,  perquè  penso  que  en
aquesta Diputació, almenys sí que es fa una cosa, que és que quan es parlen i es fan
debats d’aquest tema per part de tots els grups, i ho agraeixo com a Govern, el to és
important. I en aquest sentit penso que aquí mantenim un to adequat i serè, que també
li  cal  en  el  nostre debat  polític  a la  societat  catalana.  Moltíssimes gràcies,  senyor
president.
El senyor President, intervé i diu: Moltes gràcies. Molt breu, perquè ja hem passat el
torn d’intervencions de tothom i, per tant, com que era una moció conjunta, hi havia un
dret que tothom pogués explicar la seva, però... Doncs passem a la votació. Si vol fer
un petit matís, vostè també el pot fer. Doncs vinga, 15 segons.
El portaveu del grup del PSC, senyor Pere Casellas, manifesta: Quan el grup socialista
apunta la sedició exclusivament en dret penal i en sancionador tributari, encara que la
norma sigui més nova es pot aplicar la norma més favorable a la persona perjudicada. 
El senyor President, respon: Molt bé, moltes gràcies. 
El senyor Casellas, afegeix:  Perdoneu és això professional. [se senten veus de fons]
Penal i tribunal. I el penal també.
El senyor Piñeira, diu: Doncs 15 segons, president.
El senyor President, respon: 15 segons, senyora Guillaumes. Vinga.
La portaveu del grup de la CUP, senyora Guillaumes, manifesta: Gràcies, president.
Bé, només dues coses. Una, agafem les paraules que ha dit el senyor Casellas de la
voluntat de trobar l’acord. Esperem que això es tradueixi en alguna cosa tangible. I
també entenc que, en la línia del que deia el senyor Piñeira, la voluntat de moltes
catalanes i catalans ja l’hem manifestada. En tot cas, agafem aquesta voluntat. I la
segona, que està relacionada amb la primera, sí que ens agradaria aprofitar aquest
espai que tenim ara, perquè sí que és veritat, com diu el senyor Piñeira, que el to amb
el qual han defensat el seu posicionament és molt correcte, però sí que ens agradaria
que  des  d’aquí  a  la  Diputació  transmetessin  a  la  seva  portaveu  al  Parlament,  la
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senyora  Alícia  Romero,  la  inquietud,  o  diguéssim,  la  sorpresa,  quan  el  divendres
passat  al  Parlament,  quan  estava  fent  unes  manifestacions,  va  comentar  que  a
Catalunya  no  hi  havia  hagut  repressió.  Això  ens  va  deixar  una  mica  astorats.  La
senyora Alícia Romero, aquest divendres davant del faristol, va dir que és un estat de
dret, que l’Estat espanyol és un estat de dret. Això ho diuen molt sovint: estat de dret i
democràcia plena. Senzillament, si li poden fer arribar que estat de dret i que no hi ha
hagut repressió no creiem que les dades que hem aportat no abonen aquesta idea. I
gràcies.
El senyor President, diu: Gràcies. Aquí debatem les coses d’aquí. Per tant, en tot cas,
senyor Piñeira.
El  portaveu  del  Govern,  senyor  Piñeira,  respon: Doncs  també  molt  breu,  amb
retroactivitat  o  sense,  en  els  llocs  que  tinguin  possibilitat  de  fer-ho  del  seu  grup,
intentin impulsar-ho i facin-ho, i penso que això també ens ajudarà molt. I em sembla
que me n’han sobrat cinc, senyor president.
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies. Passem a la votació. Vots en contra de
la moció, entenc que són els 4 del Grup Socialista. No sé si hi ha alguna abstenció.
No? Per tant, entendria que són 20 vots favorables, 4 vots en contra i cap abstenció.
Quedaria, en aquest cas, aprovada aquesta moció.

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 20 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Candidatura  Unitat
Popular, Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 4 vots en contra
del  Grup  Polític  Grup  Socialista  de  la  Diputació  de  Girona.  No  s'han  produït
abstencions. 

18. Mocions d'urgència

No n’hi ha.

19. Precs i preguntes

E senyor President comenta: No sé si hi ha algun prec o alguna pregunta per part
d’algú? Sí, senyora Guillaumes.
La portaveu del grup de la CUP, senyora Marta Guillaumes, intervé i diu: Seran dues
preguntes. No recordo com procedim...
El senyor President, diu: Sempre procedim que vostè faci les dues.
La senyora Guillaumes, continua: La primera té relació amb un fet que va succeir ahir.
Ahir era el Dia Internacional per l’Erradicació de la Pobresa i, justament ahir, la Taula
del Tercer Sector va fer un comunicat, va emetre un comunicat en el qual publicava els
resultats de la pobresa a Catalunya, que exactament ara estem rondant els 2 milions
de persones. Per tant, un de cada quatre catalans. Torno, i ja ho hem dit en un altre
ple. Un de cada quatre catalans està en situació de pobresa. D’aquests 2 milions, n’hi
ha uns 700.000 que estan en situació de pobresa severa, 700.000, que no són pocs,
que vol dir que no poden ni comprar aliments ni pagar factures de llum, de gas i de
lloguer. Justament avui que parlàvem d'aquesta moció de l’habitatge. Bé, doncs, els
fets són els fets. Un de cada quatre catalans i catalanes està en situació de pobresa.
També  aquesta  entitat  del  tercer  sector,  aquesta  Taula  del  Tercer  Sector,  es  va
posicionar clarament a favor de la renda bàsica universal. De fet, aquí, sobre aquesta
qüestió de la renda bàsica universal, ja es va portar una moció al setembre del 2020,
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que es va aprovar per majoria, una moció impulsada per la CUP. I en aquesta moció
justament hi havia una sèrie d’acords. El que volíem demanar és... Bé, hem fet una
mica de revisió de com s’estaven implementant les mocions aprovades anteriorment i
ens ha sorprès que, per exemple, en un dels punts d’acord d’aquesta moció per a la
renda bàsica s’explicitava que la Diputació s’adheriria al Manifest per la renda bàsica
universal  i  de  moment  encara  no  ho  hem  sabut  veure.  No  sé  si  és  que  s’està
gestionant o va quedar aturat. Ens agradaria saber el motiu pel qual, com a Diputació
de Girona, no hi ha l’adhesió a aquest Manifest per la renda bàsica universal. I també
relacionat amb això, posteriorment es va crear l’Oficina del Pla pilot de la renda bàsica
el juny del 2021, quan ja s’havia format el Govern, i sí que ens agradaria saber si dins
de la Diputació hi havia un vincle, hi havia alguna connexió amb aquesta oficina. Si
s’havia treballat d’alguna manera amb aquesta oficina que està treballant amb el Pla
pilot. I relacionat amb això, de fet és una pregunta amb subpreguntes, diguéssim, és:
donada aquesta situació que ahir es va fer molt evident, les dades de l’Idescat i de la
Taula del Tercer Sector, ens agradaria saber si des de l’equip de Govern de Junts i
d’Esquerra això,  aquest  tema que és crucial,  s’estan fent  accions o hi  ha algunes
mesures de cara als pressupostos del 2023, algun pla de contingència, perquè estem
parlant d’una situació greu. Perquè ens sembla que el 25 %, 26 % pràcticament, de la
població en situació de pobresa ens hauria de fer repensar els pressupostos públics.
Aquesta és la primera part  de la pregunta i  la segona pregunta té a veure amb el
Consorci de la Costa Brava. Com saben, a Girona, Salt i Sarrià darrerament els seus
ajuntaments han aprovat la municipalització de l’aigua i, per tant, ara s’ha passat d’una
empresa privada, AGISSA, a CATSA, que és aquesta empresa pública nova. Es va
obrir un procés d’al·legacions i en aquest procés d’al·legacions diversos grups polítics i
alguna persona a nivell privat han fet algun plantejament relacionat amb això, en el
sentit que la proposta de preus per al 2023 dels tres municipis és un 14,6 % més cara
que un  estudi  de  preus que  es  va fer  el  2013.  Però  cosa que  no semblaria  que
passaria amb la venda que fan els tres consistoris al Consorci d’Aigües de la Costa
Brava. És a dir, aquí hi ha un tema que no acabem de veure clar que està relacionat,
probablement, pensem, amb el conveni que hi ha entre l’Ajuntament de Girona i el
Consorci de la Costa Brava. La pregunta concreta és, aquest conveni que hi ha és
antic  i  us  volem preguntar  si,  donat  el  context  actual,  quins  passos  s’han  fet  per
actualitzar  aquest  conveni,  perquè  és  un  conveni  molt  antic  i  entenem  que  s’ha
d'actualitzar tot això. Només era això. La pregunta concreta era aquesta, si ja s’ha fet
passos per a la renovació del conveni.
El senyor President, pren la paraula i respon: Sí, sí. Moltes gràcies. Bé, és evident que
més enllà de si l’adhesió al manifest, que això ara no li puc contestar... Les accions, el
més important és si  fem accions, i  aquesta casa fa accions des de fa molts anys.
Recordo que a la crisi del 2008 endavant es va fer aquest programa de salut, crisi, etc.
S’hi  han posat  diners.  Va començar  amb 1 milió,  després 1 milió  i  mig,  2 milions
anuals, precisament, i després es va reconvertir, en comptes de Salut i Crisi, es deia
Benestar  i  Comunitat,  junt  amb  els  ajuntaments,  per  erradicar  les  necessitats  de
pobresa que en aquell moment hi havia. Primer eren els àmbits dels aliments. Llavors
va ser en l’àmbit de l’habitatge i no només des d’habitatge. Perquè miri, llavors potser
no hi hem pensat, però a la gent no només és el programa que fa la Diputació a través
d’Habitatge  per  a  la  compra,  per  a  l’arranjament  d’habitatges,  per  part  dels
ajuntaments,  cooperatives,  etc.,  sinó  que  també  en  aquest  programa  hi  havia
precisament ajudes per a habitatge, que els ajuntaments i els consells comarcals, a
través de qui  tenien els  serveis  socials,  era competència municipal  o competència
comarcal, es podia ajudar. Per tant, amb l’erradicació d’aquesta pobresa, a aquesta
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casa hi hem estat sempre al costat, al costat de les necessitats que tenia via la nostra
sortida,  que  és  via  els  ajuntaments,  via  qui  té  les  competències.  Aquí,  quan  una
persona té una problemàtica, no truca a la Diputació, que no ho ha de fer, truca al seu
ajuntament. Per tant, sempre aquests diners han anat focalitzats i sempre ho hem fet
d’acord amb una comissió que hi havia als ajuntaments i  als consells comarcals a
través dels seus tècnics de serveis socials,  a fi  i  efecte de poder destinar aquests
diners. I els hem incrementat sempre, aquests diners. I recordo que això va començar
amb un milió d'euros, després un milió i mig, després dos. I llavors hem fet suplements
de crèdit, diversos, en el darrer temps. Per tant, si vostè em diu: «Escolti, accions». Fa
molts d’anys que en aquesta casa fem accions compartides amb els ajuntaments i els
consells  comarcals,  d’acord  amb  qui  té  la  competència  de  serveis  socials  per  a
l’erradicació de la pobresa en les seves diferents vessants. També hem estat  amb
Càritas. També estem a La Sopa i derivats de La Sopa. Vull dir, coses similars que hi
ha  en  diferents  indrets  de  la  demarcació,  precisament  per  poder  ajudar  aquelles
persones que, a més, no tenen sostre o que, a més, tenen necessitat no només de
tenir aliments, sinó que ja el tinguin cuinat i que se’l puguin menjar allà, que es puguin
dutxar  allà...  Tot  això  a  aquesta casa no hem escatimat  mai  recursos;  al  contrari,
sempre hi hem posat tot allò que feia falta i, inclús en algun cas, per ajudar, arreglar o
arranjar aquesta sèrie d’equipaments. En el Centre de Distribució d’Aliments, a través
de Càritas, hi hem estat sempre. Per tant, la dada d’ahir és una dada preocupant. Estic
d’acord amb vostè i, per tant, nosaltres, aquests programes el que ens diuen és que
aquests programes no es podran deixar de fer; al contrari, potser en algun cas si hi ha
més  necessitats,  haurem  de  fer-ho.  Però  aquesta  casa  sempre  que  hi  ha  una
necessitat,  i  he  dit  que  és  una  urgència  o  una  emergència,  i  això  també és  una
emergència,  com  deia  abans  vostè,  que  ha  dit  en  el  punt  de  les  emergències
climatològiques que podien comportar catàstrofes, doncs aquest cas també és una
catàstrofe. Com li passa a una família. Una riera s’ho pot emportar tot, però quan tu no
tens sostre, no cal que se t’emportin res perquè estàs fora. Per tant, en tot cas, en això
hi hem estat sempre. Per tant, d’accions, n’hi ha hagut, n’hi ha i n’hi haurà les que
facin falta per ajudar la ciutadania, a través dels ajuntaments o consells comarcals
d’acord amb qui tingui les competències, que és on primer va el ciutadà. Per tant, des
d’aquest punt de vista és això. Això del manifest li contestaré perquè, en tot cas, el que
m’importa de la moció és el que ha dit vostè: accions, què fan... D’acord, a veure. Jo,
primer,  molt  ràpidament...  Nosaltres no comprem aigua a ningú.  El  Consorci  de la
Costa Brava no compra aigua a ningú, no ho fa ara ni fa 25 anys. El Consorci de la
Costa Brava el que fa és a Aigües de Girona els paga el que és potabilitzar l’aigua, que
ve del  Pasteral,  que quedi  clar.  És a dir,  Aigües de Girona,  Salt  i  Sarrià  tenen la
concessió d’uns hectòmetres cúbics i el Consorci de la Costa Brava té la concessió
d’uns altres hectòmetres cúbics. Per tant, no és que els tingui tots el Consorci de la
Costa Brava i alguns en comprin o els tingui tots Aigües de Girona i ens els comprin.
No, nosaltres tenim el cabal que ens toca i ells tenen el cabal que els toca. El que
passa és que on es potabilitza és un espai en què hi ha una part que és Aigües de
Girona, Salt i Sarrià i una part que és del Consorci de la Costa Brava. Llavors aquí hi
ha  economia  d’escala,  qui  ho  gestiona,  això?  Si  m’equivoco,  corregeixi’m.  Qui  ho
gestiona, això? I si no, secretari, vostè també. Qui ho gestiona, això? Doncs, en aquest
cas, hi ha hagut un acord que durant 25 anys ho ha gestionat Aigües de Girona, Salt i
Sarrià. Però gestionen l’aigua, és a dir, la potabilitzen. L’aigua arriba del Pasteral, allà
es clora, etc., i llavors la seva va la seva xarxa i la nostra va a la nostra xarxa i això val
x.  I  al  Consorci  la  Costa  Brava  se  li  fa  la  factura  i  puntualment  la  paguem.  No
comprem, eh? M’ha entès bé? No comprem. Llavors, aquests 25 anys han passat,
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cert. I ara diem: «Escolti, com ho hem de fer, això?». I ara estem en aquest interí. Com
ho hem de fer, això? Però mentrestant hem acordat que seguim de la mateixa manera.
Aigües de Girona, Salt i Sarrià continuen prestant el servei de potabilització, i els hi
paguem.  Ara,  mentrestant,  aquí  estem  discutint  que  l’ACA ens  ha  d’acabar  de
traspassar una part  de les instal·lacions,  una part  de les canonades i  queden uns
romanents d’unes obres fetes durant un temps. Estem fent això. I llavors arribarà el
moment  en  què  tota  la  canonada  aquesta  ja  no  hi  haurà  res  de  l’ACA,  serà  del
Consorci. Tot això serà de Girona i la part de la planta de potabilitzadora, per dir-ho
d’alguna  manera,  hi  haurà  una  part  que  serà  de  Girona  i  una  part  que  serà  del
Consorci de la Costa Brava. I llavors hem de veure si potabilitzarem cadascú la seva o
continuarem compartint  uns o altres aquest  servei.  Si,  per  economia d’escala,  ens
dona millor fer-ho conjunt, ho continuarem fent conjunt, que ho farà el Consorci i ho
cobrarà  Girona,  Salt,  Sarrià;  o  ho  farà  Girona,  Salt  i  Sarrià  i  ens  ho  cobrarà  el
Consorci. En tot cas, no ens cobren més del que toca, de les despeses que toca, del
cabal. És a dir, nosaltres no paguem aigua, paguem el cabal al servei. Nosaltres no
paguem aigua, paguem servei.
Això és així. Com que el concepte, d’entrada, era erroni, si em permet l’expressió,
posats en el context, és clar, això valdrà el que valdrà. El que sí que marca el Consorci
és el preu que tots els membres del Consorci, com que el Consorci només dona aigua
en alta, no dona aigua en baixa. Per tant, el que fa el Consorci és aprovar en el seu
plenari una tarifa d’aigua en alta, per a tots els ajuntaments la mateixa. Evidentment,
els ajuntaments consorciats al Consorci, tant si és Sant Feliu de Guíxols, com Tossa,
com Roses, com Portbou o com el Port de la Selva, és igual. I nosaltres en el preu de
l’aigua de Girona, Salt  i  Sarrià,  i  qui  donen el  servei,  no ens hi  posem. No ens hi
posem perquè és el seu preu. I en el preu de baixa de cada municipi tampoc ens hi
posem. El que sí ens hi posem és que nosaltres uniformem al preu de l’alta, uniformem
al preu de l’alta. Res més que això. I nosaltres paguem a Girona, Salt i Sarrià el cost
de l’aigua que ens arriba i que ens toca del Pasteral, el preu del tractament. I quan ens
la donen tractada, comptem els hectòmetres cúbics i ens diuen: «Això val tant». Fan la
factura,  paguem i  punt.  Per  tant,  crec que el  concepte  és diferent  i  m’ha agradat
puntualitzar-lo i, per tant, en aquest cas és així. Crec que he contestat la pregunta.
Digui.
La diputada senyora Guillaumes, diu: No ho he entès bé. La pregunta concreta era si
s’han fet passos ja per renovar el conveni.
El senyor President, respon: Sí, ja li he contestat que sí. O sigui, li estic dient dues
coses: una primera, en aquest moment l’ACA ha d’acabar de regularitzar la situació de
la canonada que va des de Montfullà fins a Platja d'Aro, perquè ens entenguem. Allà
encara hi ha una part que és d’ells. Això s’ha d’acabar de pagar. Hi ha una liquidació
aquí, que hi ha un contenciós administratiu. I tant, s’ha de resoldre això i tardarà el que
tardarà.  I  llavors l’ACA també va fer  unes inversions,  que n’hem costejat  una part
nosaltres i una part l’ACA, amb una subvenció europea de no sé quants anys fa, una
part  de Montfullà,  que això també ens ho ha d’acabar de traspassar el  Consorci  i
l’Ajuntament de Girona. Mentre això està així, que estem en aquest procés de traspàs,
continua  prestant  el  servei  Aigües  de  Girona,  Salt  i  Sarrià.  Ens  continua  prestant
aquest servei de potabilitzar l’aigua i nosaltres continuarem pagant aquest servei,  i
estem redactant un conveni en aquest sentit.
La senyora Guillaumes, intervé: [parcialment inaudible]
El  senyor  President,  continua  amb  la  seva  intervenció:  Sí,  però,  en  tot  cas,  qui
substitueixi AGISSA continuarà prestant el servei? Sí, clar. Sí, sí, sí, sí, sí, però sí, sí,
però, però, però. Sí, però escolti, hi ha una cosa ben clara, perquè es tanqui AGISSA
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la gent de Salt, Sarrià i tots tindran aigua a l’aixeta cada dia. Ja està. Doncs la gent de
la Costa Brava també. No ho sabem, perquè això és una qüestió que tècnicament
s’està  fent.  Per  tant,  ja  fa  temps  que  s’està  prestant,  però  sí,  sí,  això  està  en
negociació constant. Ara la primera cosa que haurem de fer és que quan l’ACA faci el
traspàs de la seva totalitat, de les inversions fetes i dels equipaments fets i que s’hagi
de liquidar. Però ja dic que a una hi ha un contenciós pel mig i que, per tant, això
tardarà el  que tardarà, i  això no està posat per nosaltres. Per tant,  això s’acabarà
d’arreglar. Però bé, escolti’m, tothom tindrà aigua, tothom s’està traspassant. Es manté
aquest servei del tractament de l’aigua, es continua fent, es continua pagant el cost
d’aquest  tractament  de  l’aigua,  és  a  dir,  el  cabal.  Escolti,  nosaltres  entenem  que
Girona,  Salt  i  Sarrià,  en aquest cas,  no hi  ha de fer  cap negoci,  però tampoc cap
pèrdua.  Quant  val  el  cabal  és el  que cobren.  Escolti,  no? Doncs això val  tant  per
hectòmetre cúbic, nosaltres paguem, com no pot ser d’altra manera. Això també ho
podríem fer nosaltres i fer el tractament ells a la inversa, però això quan estigui arranjat
del tot ja ho puntualitzem, però en aquest cas està fent i nosaltres haurem de pagar a
qui sigui qui faci el servei, m’entén? Aquí en aquest cas, això dependrà que Aigües de
Girona, Salt i  Sarrià qui decideixin que presta el servei. Aquest no és el problema.
D'acord?

Moltes gràcies. S’aixeca la sessió fins a la propera del mes de novembre, que serà
una sessió ordinària i una sessió extraordinària.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 14:00 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

80

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


		2022-11-24T12:05:33+0100
	firmadoc
	Jordi Batllori Nouvilas - DNI 40283807C (TCAT)


		2022-11-24T14:04:39+0100
	firmadoc
	Miquel Noguer Planas - DNI 77906524G (TCAT)




