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Secretari general Jordi Batllori i Nouvilas
Interventora Núria Josa i Arbonès

Excusa l’assistència: 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 desembre
de 2022

2023/A010101/449

2 Decrets corresponents al mes de desembre de 2022 2023/A010101/449
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3 Ratificació de les resolucions que ho requereixin

4 Informació de la Presidència

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ

5 Aprovació  inicial  de  les  bases  reguladores  de
subvencions en espècie a ajuntaments de fins a 20.000
habitants de les comarques gironines, finançades pel Pla
de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència  –  Next
Generation (Ordre TER/836/2022) – Noves Tecnologies

2023/X020201/113

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

6 Aprovació  inicial  de  les  bases  reguladores  de
subvencions als  ajuntaments  per  instal·lar  sistemes de
producció de calor amb biomassa i/o bioenergia i xarxes
de calor municipals - Medi Ambient

2022/X020100/11329

7 Aprovació  definitiva  de  la  Memòria  resum  dels  mapes
estratègics  de  soroll  de  la  xarxa  viària  local  de  la
Diputació de Girona, fase IV - Xarxa Viària

2022/K010401 /9311

8 Mocions d'urgència

9 Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

El senyor President, Miquel Noguer, pren la paraula i manifesta: Bon dia. Anem per
començar  aquesta  sessió  plenària.  Veig  que  hi  ha  alguns  dels  aquí  presents  que
comenceu a tenir neu que agafa als vostres municipis. També si teniu necessitat de
sortir perquè heu d’anar a atendre alguna cosa, la prioritat és la que és i,  per tant,
sense ja cap més comentari,  si  us convé per alguna cosa, doncs us aixequeu, us
absenteu i  entendrem tots que és per aquest  motiu.  Primer és atendre els veïns i
veïnes i,  per tant, així ho podem fer. Disculpo el senyor Masquef, que avui no ens
podrà acompanyar per motius personals i familiars. I també, doncs, encara que sigui
tard el dia del ple, però donar-vos a tots, que tingueu tots un molt bon any! I com que
és el primer ple de l’any, poder-ho dir.
Sense més, si us sembla, donarem compliment als diferents punts de l’ordre del dia.

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

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

2. Decrets corresponents al mes de desembre de 2022

S’informa dels decrets corresponents al mes de desembre de 2022, numerats del núm.
4196 al núm. 4616.

3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin
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No n’hi ha.

4. Informació de la Presidència

Assistència a actes representatius:
- A Lloret de Mar, a la presentació de la Capital de la Cultura Catalana 2023.
- A Barcelona,  a la  presentació de l’Acord de Col·laboració per a l’Impuls de

l’Atenció Integrada Social i Sanitària a Catalunya. 
- A  Madrid,  a  la  inauguració  de  l’Estand  de  Catalunya  de  FITUR,  ,  a  la

presentació de les inversions dels Fons Next Generation EU, a la reunió amb el
conseller d’empresa i a la presentació del Castell de Lloret. 

- A Girona,  a  la  Jornada  de  presentació  de  la  Fundació  Girona  Regió  del
Coneixement.

- A Girona, salutació al Wow! Startups by Santander. 

Visites:
- Amb els alcaldes i alcaldesses de: l’Escala, Serra de Daró, La Pera, Cistella,

Meranges, Vilablareix i La Tallada. 
- Entitats i particulars: 20. 
- Visita a l’Espai Cràter d’Olot i al Museu del Circ de Besalú. 
- Trobada  dels  presidents  de  les  Diputacions  de  Lleida  i  Tarragona  amb  el

president de la Fundació Futbol Club Barcelona. 

Reunions de treball: 
- Reunió  de  la  Comissió  Mixta  i  de  la  Comissió  de  Control  i  Seguiment  del

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
- Assemblea General Extraordinària de l’AGI. 
- Consell General del Consorci AOC.
- Juntes de Govern del Consorci d’Aigües de la Costa Brava. 
- Ple del Consorci d’Aigües de la Costa Brava. 
- Reunió  ordinària  del  Comitè  Executiu  de  la  Fundació  Auditori  Palau  de

Congressos de Girona. 
- Juntes de Govern.
- Junta de Portaveus.
- Mitjans de comunicació: entrevista amb La Vanguardia. 

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 16 de gener de 2023
és de 27 places, i no n'hi ha cap de vacant.

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ
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5. Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions en espècie a
ajuntaments  de  fins  a  20.000  habitants  de  les  comarques  gironines,
finançades  pel  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència  -  Next
Generation (Ordre TER/836/2022 - Noves Tecnologies

“Antecedents

Diputació  de  Girona,  en  l’exercici  de  les  seves  competències  pròpies  definides  a
l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, pretén resoldre
necessitats  dels  beneficiaries  relacionades  amb  les  noves  tecnologies  finançant
actuacions dirigides a la seva actualització i modernització informàtica.

Per  acord  del  27  d’abril  de  2021,  el  Consell  de  Ministres  va  aprovar  el  Pla  de
Recuperació, Transformació, i Resiliència (PRTR), aprovat així mateix per la Comissió
Europea al 16 de juny de 2021 i pel Consell de la Unió Europea el 13 de juliol de 2021,
que  dóna  accés  a  fons  europeus  per  impulsar  reformes  i  inversions  en  àmbits
prioritaris.  El  PRTR s’estructura en quatre eixos,  un dels quals és la transformació
digital,  que  xifra  com a  objectiu  estratègics  la  digitalització  i  modernització  de  les
administracions públiques, entre altres.

De conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de l’esmentada Llei 38/2003, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona,  s’han  elaborat  les  bases  reguladores  de  subvencions  en  espècies  de
Diputació  de  Girona  destinades  a  ajuntaments  de  fins  a  20.000 habitants  de  les
comarques gironines, finançades pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència-
Next Generation (Ordre TER/836/2022, reguladora de les subvencions destinades la
transformació digital i modernització de les entitats locals).

D’acord  amb els  antecedents exposats, la  Comissió Informativa  de Cultura,  Noves
tecnologies, Esports i Educació  hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti
l’acord següent:

Primer.  Aprovar  inicialment  les  bases específiques reguladores de subvencions  en
espècies de Diputació de Girona destinades a ajuntaments de fins a 20.000 habitants
de  les  comarques  gironines,  finançades  pel  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i
Resiliència-  Next  Generation  (Ordre  TER/836/2022,  reguladora  de les  subvencions
destinades  la  transformació  digital  i  modernització  de  les  entitats  locals).,  que  es
transcriuen literalment a continuació:

“Bases reguladores  de les subvencions en  espècies  de Diputació de  Girona
destinades a ajuntaments de fins a 20.000 habitants de les comarques gironines,
finançades pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència- Next Generation
(Ordre  TER/836/2022,  reguladora  de  les  subvencions  destinades  la
transformació digital i modernització de les entitats locals).

1. Definició de l’objecte. Aquestes bases tenen per objecte dotar els ajuntaments de
la  demarcació  de  Girona  de  menys  de  20.000  habitants  amb  maquinari  i
infraestructures digitals per al teletreball en un entorn col·laboratiu.
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En  totes  les  bases,  la  referència  a  «llocs  de  treballs»  es  fa  d’acord  amb  el  que
estableix el punt 5.4.3 de la base 5a.
1.1 Ajuntaments de menys de 5.000 habitants. Es dotarà un percentatge dels llocs
de treball administratius amb un ordinador portàtil, un monitor, i una llicència de dret
d’ús d’1 any de durada que permeti realitzar treball cooperatiu —correu al núvol, eines
ofimàtiques, i espai d’emmagatzemament al núvol—, i els serveis que es detallen:
a) Pla de migració al núvol dels llocs de treball administratius.
b) Formació per als responsables del suport informàtic i per als usuaris.
c) Instal·lació de la infraestructura.
També es lliuraran llicències addicionals que permetin tenir accés al  correu i  a les
eines ofimàtiques al núvol, amb un topall del 25 % de la quantitat de llocs de treball
equipats. Aquestes llicències són per a llocs de treball no-administratius, però als que
cal accés al correu.
El nombre de llocs de treball queda subjecte a allò que estableix la base 5a.
1.2  Ajuntaments  d’entre  5.000  i  20.000  habitants.  Se’ls  dotarà  amb  el  següent
maquinari per equipar una sala per fer-hi reunions en línia o teletreball:
a) 11 portàtils.
b) 1 pantalla de 55 polzades.
c) 1 projector.

2. Procediment de concessió de les subvencions.
El procediment de concessió de les subvencions és en règim de concurrència pública,
que  serà  no  competitiva  per  als  ajuntaments  d’entre  5.000  i  20.000  habitants,  i
competitiva  per  als  ajuntaments  de  menys  de  5.000 habitants.  En  aquest  cas,  es
compararan les sol·licituds que es presentin durant el període fixat a la convocatòria
aprovada per la Junta de Govern, i s’establirà una prelació d’acord amb els criteris de
valoració establerts en aquestes bases.
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir
altres subvencions en anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent. 

3.  Despeses  subvencionables,  període  d’execució,  i  obligacions  dels
beneficiaris.
Despeses subvencionables. No hi ha despeses subvencionables.
Obligacions dels beneficiaris. Els ajuntaments de menys de 5.000 habitants s’han de
comprometre  a  facilitar  les  tasques  de  migració  i  configuració,  i  assistir  a  les
formacions. El calendari de formació el fixarà Diputació de Girona.
Període d’execució. El calendari de prestació dels serveis s’acordarà amb Diputació de
Girona i, en tot cas, haurà d’estar conclòs abans del 15 d’agost de 2023.  És podran
establir terminis més llargs amb supeditació a l’allargament dels terminis de justificació
de la subvenció del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), Ordre
TER/836/2022.

4. Destinataris.
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els
ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la demarcació de Girona, segons la
revisió  de  padró  municipal  a  1  de  gener  de  2020.  Aquest  padró  regeix  en  totes
aquestes bases.
Per  obtenir  la  condició  de  beneficiari  de  les  subvencions,  els  sol·licitants  han  de
complir  els  requisits  i  les  condicions  generals  establertes  a  l’article  13  de  la  Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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5. Forma de determinar la quantia de les subvencions.
5.1  El  nombre  de  llocs  treball  que  es  dotaran  amb  maquinari  i  llicències  en  els
ajuntaments de menys de 5.000 habitants s’establirà de la següent manera:
1r) El nombre de llocs de treball es fixarà d’acord amb la documentació presentada i
els criteris fixats en aquesta base.
2n) S’aplicaran els següents topalls:
Menys de 1.000 habitants, 10 llocs de treball.
De 1.000 a 2.999 habitants, 25 llocs de treball.
De 3.000 a 4.999 habitants 40 llocs de treball.
3r) Les llicències de correu addicional no podran superar el 25 % dels llocs de treball
un cop aplicats els topalls.
Si el nombre de llocs de treball sobrepassa o no arriba al nombre d’unitats disponibles,
s’aplicarà el procediment establert més endavant.
1.2 En nombre d’unitats disponibles es fixarà a la convocatòria.
5.3 Modificació del nombre d’unitats disponibles. El nombre s’ajustarà als resultats de
les  licitacions,  i  poden  augmentar  en  un  10 %  en  funció  de  les  baixes  que  es
produeixin.
5.4 Ajust de les unitats disponibles.
5.4.1. Si el nombre de sol·licituds sobrepassa les unitats disponibles, es disminuiran
percentualment el nombre d’unitats destinades a cada ajuntament baixant els topalls.
El procediment serà:
a) Es baixen els topalls en 1 unitat, i s’aplica de més a menys habitants. Quan
s’assoleix l’equilibri, es para.
b) Si no s’assoleix l’equilibri, s’aplica una rebaixa d’un punt percentual (1 %)
al resultat d’aplicar els nous topalls. Per exemple: en la primera iteració, s’assignarà un
99 % dels ordinadors a cada ajuntament. S’arrodoneix. També se segueix l’ordre de
més a menys habitants.
c) Si no hi ha l’equilibri, es repeteix el bucle des de l’inici.
5.4.2. Si el nombre de sol·licituds  sobrepassa les unitats disponibles, s’augmentarà el
nombre d’ordinadors  que  es  donen  als  ajuntaments  de  més  de  5.000  habitants,  i
s’augmentaran els topalls. El procediment serà:
a) S’apuja en 1 el nombre d’ordinadors destinats a ajuntaments de més de
5.000  habitants,  començant  per  ordre  de  menys  a  més  habitants.  Si  s’assoleix
l’equilibri, es para.
b) Si s’assoleix l’equilibri, s’augmenta el topall dels ajuntaments de menys de
5.000 habitants. Si se sobrepassa l’equilibri, tenen prioritat els de menys habitants.
c) Si no hi ha equilibri, és repeteix el bucle.
5.4.3. El nombre de llocs de treball es fixarà seguint els criteris següents:
a) Han de ser llocs de treball administratiu del propi ajuntament. En queden
exclosos els dels ens dependents. 
b) Han d’estar equipats informàticament.
c) Poden estar destinats a electes si ja tenen equipament informàtic assignat.
d) Aquesta xifra ha de ser congruent amb la plantilla aprovada al pressupost
de 2022.
e) En cas d’incongruència, l’òrgan qualificador escollirà la xifra més baixa.
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6. Criteris de gradació dels possibles incompliments. 
Ajuntaments de menys de 5.000 habitants. No assistir a les formacions i/o no atendre
els consultors encarregats de donar suport es consideraran infraccions greus i poden
donar lloc a la reversió de la subvenció.

7. Criteris de valoració. 
Automàtics exposats a la base 5.

8. Procediment de presentació de les sol·licituds.
Les sol·licituds  s’han  de presentar  pel  canal  electrònic  o  telemàtic  a  Diputació  de
Girona en el termini que estableixi la convocatòria. Si el dia d’acabament del termini de
presentació de sol·licituds coincideix en dissabte o festiu, llavors finalitzarà el següent
dia hàbil.
Cal  formular  les  sol·licituds  mitjançant  el  model  normalitzat  disponible  al  web  de
Diputació de Girona i que es fixarà a la convocatòria, acompanyat de la documentació
annexa següent:
 Certificat  del  secretari de  l'acord  íntegre  d'aprovació  definitiva  de  la
plantilla de personal de l'ajuntament, desglossada per places (exercici 2022).
Les  sol·licituds,  degudament  omplertes,  han  d’estar  signades  digitalment  per  la
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat. Es podran utilitzar els
sistemes  de  signatura  electrònica  acceptats  per  Diputació  de  Girona  i  que
s'especifiquen a la seu electrònica.
Els defectes en la sol·licitud s’han d’esmenar, previ requeriment amb advertència de
desistiment, en el termini de 10 dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest
termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que el peticionari desisteix de
la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució prèvia, d’acord amb els termes
previstos  a  la  legislació  de  procediment  administratiu,  i  s’arxivaran  les  actuacions
sense cap tràmit ulterior.
La inexactitud, falsedat, o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document
de o que acompanyi la sol·licitud deixaran sense efecte aquest tràmit des del moment
que  se’n  tingui  coneixement,  prèvia  audiència  del  peticionari  i,  en  conseqüència,
comportaran la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de revocació de la
subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

9. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds. 
Correspon  al  Servei  de  Noves  Tecnologies  de  Diputació  de  Girona  la  instrucció  i
ordenació del procediment per atorgar les subvencions.  Les actuacions d’instrucció
comprenen:
a) Comprovar  el  compliment  dels  requisits  per  accedir  a  la  condició  de
beneficiari.
b) La petició dels informes, la informació o l’assessorament que es considerin
necessaris, en cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la
proposta.
c) Avaluar  les  sol·licituds  d’acord  amb  els  criteris  establerts  en  aquestes
bases.
La Comissió  Avaluadora d’aquestes  subvencions  emetrà  un informe en  el  qual  es
concretin  els  resultats  de  l’avaluació  efectuada.  La comissió  estarà  integrada  pels
membres següents:
President: 
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El  president  de  la  Comissió  Informativa  de  Cultura,  Noves  Tecnologies,  Esports  i
Educació.
Vocals:
El diputat de Noves Tecnologies
El cap del Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació
Els  grups  polítics  de  Diputació  de  Girona  podran  designar  un  representant  a  la
Comissió Avaluadora amb veu, però sense vot.
El Servei de Noves Tecnologies, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió
Avaluadora,  formularà  la  proposta  de  resolució,  degudament  motivada,  la  qual  ha
d’expressar la llista de, així com la relació de peticionaris exclosos, amb indicació de la
causa de desestimació.

10. Procediment de resolució i notificació.
La  proposta  de  resolució  serà  sotmesa  a  consideració  de  la,  la  qual  resoldrà
definitivament l’atorgament, si escau en diversos actes. Es notificarà la resolució de
manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als peticionaris la sol·licitud dels
quals s’hagi desestimat.
La de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el termini màxim de, a
comptar  de  l’acabament  del  període  de  presentació  de  les  sol·licituds.  Un  cop
transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants han
d’entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

11. Forma d’acceptació.  Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el
termini 20 dies el  beneficiari  no  manifesta  el  contrari,  s’entendrà  que  accepta  la
subvenció,  així  com  les  condicions  generals  i  específiques  fixades  que  hi  siguin
d’aplicació.

12. Justificació
12.1.  Documentació  i  forma  de  justificar. Els  beneficiaris  han  de  presentar  la
justificació per via telemàtica acreditant la recepció del material signat per l’alcalde, i
per  a  ajuntaments  de  menys  de  5.000  habitants,  també  el  certificat  del  secretari
conforme s’han rebut els serveis i la formació detallats a la base 1. A la convocatòria
s’hi establiran els models normalitzats.
12.2. Termini. El termini per justificar l’acció subvencionada serà com a màxim el 31
d’agost  de  2023.  Si  el  dia  d’acabament  del  termini  per  presentar  la  justificació
coincideix en dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà al següent dia hàbil. Es pot
allargar el termini de justificació d’acord amb el que s’estableix a la base 3.
12.3. Requeriment de la justificació. Si un cop finalitzat el termini no s’ha presentat
la documentació justificativa, es requerirà al beneficiari que la presenti en el termini de
15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació formal,  amb advertència de
revocació.

13. Pagament.  No hi  ha pagament.  El  lliurament del  material  es farà a la  seu de
l’ajuntament i la prestació segons s’estableix a la base 3. 

14. Compatibilitat de subvencions.  Les subvencions objecte d’aquestes bases són
compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda.

15. Subcontractació. No s’escau.
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16. Reformulació de la sol·licitud. No s’escau.

17. Modificació de les subvencions. Els beneficiaris no podran demanar ni sol·licitar
cap canvi. 

18. Invalidesa, revocació i reintegrament. 
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest
cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar allò que ha rebut i de pagar l’interès de
demora corresponent, d’acord amb els supòsits següents:
a)  Els  que  recull  l’article  37  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de
subvencions. 
b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que s’estableixen en aquestes bases.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El  Servei  de  Noves  Tecnologies  tramitarà,  si  escau,  els  expedients  d’invalidesa,
revocació i  reintegrament de les subvencions concedides,  i  la  Junta de Govern de
Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents.

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

20. Protecció de dades. 
Les  dades  personals  que  els  sol·licitants  de  la  subvenció  comuniquin  durant  el
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran
tractades per la Diputació de Girona com a responsable del tractament, en el sentit de
l’article 4.8 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades). Els ens locals beneficiaris
tindran la consideració de responsables dels tractaments en el sentit de l’article 4.7 de
l’esmentat Reglament.
Com a encarregada del tractament la Diputació de Girona tractarà les dades en els
termes indicats a l’article 28 del Reglament general de protecció de dades i articles 28 i
33 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia  dels  drets  digitals.  La  legitimació  del  tractament  es  fonamentarà  en  el
compliment d’una missió d’interès públic (article 6.1  e del Reglament) i d’obligacions
legals (article 6.1 c).
En cas que la tramitació de la  sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres
persones a la  Diputació de Girona,  les  persones sol·licitants  hauran d’informar  les
persones afectades d’aquesta comunicació. 
Per a l’exercici  dels drets reconeguts al  Reglament general de protecció de dades
(accés a les dades,  portabilitat,  rectificació,  supressió,  sol·licitud de la  limitació del
tractament i oposició), la persona interessada es podrà adreçar en qualsevol moment a
Diputació  de  Girona.  La  informació  detallada  del  tractament,  incloent-hi  les  vies
d’exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a la seu electrònica
de Diputació de Girona.
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21. Verificació i control
Els comptes justificatius que compleixin els  requisits establerts  per  la  Diputació de
Girona s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció
concedida.  No  obstant  això,  els  beneficiaris  estan  obligats  a  sotmetre’s  a  les
actuacions de comprovació que pugui efectuar Diputació de Girona, i a qualsevol altra
actuació  de comprovació  i  control  financer  que puguin  dur  a  terme els  òrgans de
control  competents,  tant  nacionals  com  comunitaris,  així  com  a  aportar  tota  la
informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

22. Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris estan obligats a complir amb l’obligació establerta a l’article 4, punt 2,
de l’Ordre     TER/836/2022  , de 29 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores i
la convocatòria de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de
les administracions de les entitats locals.
Els  beneficiaris  també hauran de fer  constar  expressament  el  suport  econòmic de
Diputació  de  Girona  en  qualsevol  acte,  publicitat  o  difusió  en  relació  amb  les
actuacions  que  siguin  objecte  de  subvenció,  encara  que  l’actuació  ja  hagi  estat
realitzada. Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en
què, per aplicació del règim establert en el títol  IV de la Llei general de subvencions,
puguin correspondre, s’aplicaran les regles següents:
a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent  ha  de  requerir  el  beneficiari  perquè  adopti  les  mesures  de  difusió
establertes en un termini no superior a 15 dies, i l’ha d’advertir de manera expressa
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no
és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent pot
establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió del finançament públic
rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un
termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’acte corresponent, i se l’ha d’advertir
que l’incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

23. Altres obligacions del beneficiaris
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió de les subvencions.
b)  Justificar  el  compliment  dels  requisits  i  les  condicions,  i  també la realització  de
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la
subvenció. 
c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la justificació
de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i  ingressos o recursos
que financin les activitats subvencionades.
d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en
la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari. 
e)  Conservar  els  documents  justificatius  acreditatius,  inclosos  els  documents
electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
f) Reintegrar el material rebut, en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
g)  En  compliment  del  que  estableix  l’article  15.2  de  la  Llei  19/2014,  de  29  de
desembre, les persones jurídiques a les quals s’hagi concedit una subvenció per un
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import superior a 10.000 euros, o els seu equivalent en espècies, han de comunicar a
l’òrgan concedent, mitjançant una declaració responsable, la informació relativa a les
retribucions dels seus òrgans de direcció o administració.

24. Principis ètics i de conducta
Els  beneficiaris  d’ajuts  públics  han  d’adoptar  una  conducta  èticament  exemplar,
abstenir-se de realitzar,  fomentar,  proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta  i  posar  en  coneixement  dels  òrgans  competents  qualsevol  manifestació
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment.
Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis
d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut públic.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de
subvencions o ajuts, o en els processos derivats d’aquestes convocatòries.
En  particular,  els  beneficiaris  de  subvencions  o  ajuts  públics  assumeixen  les
obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de conflicte
d'interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirecta, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l’adjudicació de la subvenció o ajut.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials,
ni  per  a  ells  mateixos  ni  per  a  terceres  persones,  amb la  voluntat  d’incidir  en  un
procediment d’adjudicació de subvenció o ajut.
d)  Col·laborar  amb l’òrgan  competent  en les  actuacions  que aquest  realitzi  per  al
seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de
la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a les
finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
e) Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de transparència
imposa  als  adjudicataris  en  relació  amb  l’administració  o  les  administracions  de
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els
pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l’apartat quart
de l’article 3 de la Llei de transparència.
En cas d’incompliment dels principis ètics i  regles de conducta seran d’aplicació el
règim sancionador que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que
estableix l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics,  sens perjudici  d’altres
possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

25. Règim jurídic. El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:
a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
general de subvencions.
d)  El  Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals,  aprovat  pel  Decret
179/1995, de 13 de juny.
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
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f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
g) L’Ordre TER/836/2022
h) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte. 

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

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

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

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

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

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

El  senyor  President  manifesta  que  passaríem  als  assumptes  de  les  comissions
informatives. El primer punt i cinquè de l'ordre del dia és l'aprovació inicial de les bases
reguladores de subvencions en espècie als ajuntaments de fins a 20.000 habitants de
les comarques gironines, finançades pel Pla de recuperació, transformació i resiliència
Next Generation de noves tecnologies. Té la paraula el vicepresident, senyor Piñeira.

El vicepresident segon, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i presenta la proposta de
la Comissió que presideix: Moltíssimes gràcies, senyor president. Per intentar explicar
una mica aquestes bases —que són d'import important, estem parlant de 2,9 milions
d'euros—, l’Àrea de Noves Tecnologies bàsicament és una àrea no tant finançadora de
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projecte, sinó prestadora de serveis, com toca en casos d'economia d'escala i de know
how, com són les noves tecnologies. Tot i que cada any tenim una dotació econòmica
que destinem als ajuntaments per poder posar al dia el seu programari, maquinari i
xarxes, tot el que té a veure amb les eines TIC; malgrat això, és veritat que el gruix
dels ajuntaments de la demarcació tenen problemes importants per tenir  al  dia els
seus parcs informàtics, les seves xarxes, els seus programes,  les seves llicències,
etcètera. És veritat també que, en els darrers anys i degut a la pandèmia, els hàbits de
treball han canviat a l’Administració pública; per tant, cada vegada més es tendirà a
reunions virtuals, a teletreball, i també això obliga a fer una adaptació. I és veritat que
a vegades la informàtica, malgrat que és una eina bàsica de treball, queda sempre
com una de les últimes prioritats dels diferents ajuntaments. Per altra banda, en el
marc  d'una  convocatòria  que  hi  ha  hagut  dels  fons  Next  Generation,  del  Pla  de
recuperació,  transformació  i  resiliència,  les  diputacions  provincials  hem rebut  unes
aportacions  importants  de  diners,  i  hem  de  fer  actuacions  que  han  d'estar  fetes,
justificades, executades, pagades, etcètera, si no recordo malament, em sembla que
és a l'agost  d'enguany.  Per això,  el  que ens vam plantejar  és,  tenint  una mica en
compte tot aquest marc general, dotar d'aplicacions TIC els diferents ajuntaments de la
demarcació que permetin realitzar les tasques que necessita un municipi en aquest
àmbit pel que fa a disponibilitat de seguretat i d'usabilitat, i que són àmbits que estan
fora de l'abast  de la majoria de les entitats locals de la nostra demarcació, que la
realitat de municipis que tenim a la nostra demarcació és de municipis petits i mitjans,
de molts micropobles, on no tenen àrees de noves tecnologies pròpies, on no tenen
estructura de sistemes i tecnologies de la informació, on molts ni tan sols tenen un
informàtic  en  plantilla  i  com a  molt  tenen  alguna  empresa  que  els  presta  serveis
puntuals... Aquesta és la realitat del que tenim i, per tant, el projecte es basa en dues
actuacions per dotar de maquinari i programari els diferents ajuntaments per treballar
en un entorn col·laboratiu o bé també per teletreballar, responent a aquestes noves
necessitats i nous àmbits que han arribat a la societat en general i a l'Administració
pública  en  particular.  Tot  això,  poder-ho  fer  en  el  núvol,  amb  estàndards  de
disponibilitat i seguretat al màxim nivell. Cada vegada també —i ho estem veient— els
ajuntaments i els ens públics també són víctimes d'atacs i de fraus en aquest sentit i,
per tant, les eines i els elements de seguretat s'han de reforçar. El programari que
proposem és en dret d'ús, i el Pla aquest es fa càrrec del pagament el primer any. A
l'hora de decidir a qui ens dirigíem, vam decidir que el tall el posaríem en els municipis
de menys de 20.000 habitants, perquè es considerava que els municipis de 20.000
habitants  —que  ja  els  ajudem  també  en  noves  tecnologies  i  en  altres  àmbits—
primera,  tenien prou musculatura i  elements suficients per  poder-se solucionar ells
aquesta necessitat, i segona, que no és un tema menor, que els municipis de més de
20.000 habitants ja també reben la seva dotació a través dels fons Next Generation pel
que fa a eines TIC. Dintre d'aquest marc hem separat els municipis en funció de la
realitat  i  hem considerat  que  menys  de  5.000  habitants  és  una  realitat  i,  segona,
municipis de 5.000 a 20.000 habitants. En els municipis de menys de 5.000 habitants,
que són 187 ajuntaments, rebran un portàtil, una llicència de treball en grup al núvol i
també assessorament per a tot  el  que és la posada en marxa i  migració d'aquest
sistema. Pel  que fa als ajuntaments de 5.000 fins a 20.000 habitants,  que són 26
ajuntaments de la demarcació, per a cada ajuntament l'equipament serà d'una sala de
teletreball  o  bé per  a reunions virtuals,  que concretament  consta d'11 portàtils,  un
projector i una pantalla de televisió. L'import total del projecte —total que haurem de
comprar: les llicències, el programari, el maquinari i també tota aquesta part de suport i
assessorament i d'implementació del projecte— són aquests 2,9 milions d'euros, que
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pensem que ens permetrà fer una posada al dia molt, molt, molt important de les eines
TIC dels ens locals de la nostra demarcació. Fent els números molt a l'engròs, els
ajuntaments de menys de 5.000 habitants, d’aquests 2,9 milions d'euros s'emportaran
uns 2,5 milions, aproximadament, 2.555.311; els de més de 5.000 habitants, de 5 a 20,
que són aquests 26 que abans els comentava, 343.731.
Moltíssimes gràcies, senyor president.

El  senyor President,  diu:  Moltes gràcies,  senyor  Piñeira.  Alguna qüestió  en aquest
tema ? Sí, senyora Guillaumes.

La diputada senyora Marta Guillaumes, pren la paraula i diu: Gràcies, president. Bé,
com se'ns va comentar a comissions informatives i, de fet, el diputat Piñeira també ho
ha explicat a bastament, es tracta de l'aprovació d'unes bases que tenen per objecte
dotar els ajuntaments de la demarcació de Girona de menys de 20.000 habitants de
maquinari,  i  explícitament  en  diuen  «infraestructures  digitals  per  al  teletreball»,
específicament per al teletreball, en un entorn col·laboratiu. Això significa que per a
municipis de menys de 5.000 habitants —que a comarques gironines són uns 187
municipis— i per a municipis de 5.000 a 20.000 habitants —que són uns 26 municipis
— es presenten aquestes subvencions. Com deia el diputat Piñeira, amb 2,5 milions,
que és una quantitat bastant important, per a municipis de menys de 5.000 habitants, i
343.000  euros  per  a  municipis  entre  5.000  i  20.000  habitants.  Es  tracta  d'una
subvenció  relacionada  amb  aquest  pla,  el  Pla  de  recuperació  i  transformació  i
resiliència, aprovat per la Comissió Europea —cal recordar-ho— l'any 21, i també pel
Consell  de la Unió Europea el mateix juliol  del 21. I aquests plans donen accés a
aquests fons europeus famosos, que permeten obrir aquesta línia de subvencions que
es presenta avui al  ple de gener de la Diputació per impulsar aquestes reformes i
inversions en àmbits que en diuen ells «prioritaris». Volem recordar en aquest punt que
al juny d'aquell mateix any, el 21, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es
va reunir en aquell moment amb Ursula von der Leyen, que és la presidenta de la
Comissió Europea, amb motiu de l'aprovació d'aquest pla, en castellà seria el Plan de
recuperación, transformación y resiliencia español, i la Comissió Europea, en aquell
moment —i creiem que és important recordar-ho i incidir en això—, va aprovar aquest
pla per a l'Estat  espanyol de 69.500 milions d'euros en transferències directes.  En
aquell moment ja es va explicar que d’aquests fons que venien d'Europa, n’hi havia
una línia que era de subvenció directa, però que també hi havia una altra línia que es
podia ampliar fins a 140.000 milions d'euros que ja no seria de subvenció directa, sinó
que seria a crèdit  fins al  2026.  Ens sembla que és important:  de fet,  no sabem si
aquesta línia de subvencions està relacionada amb la transferència directa o amb
línies de crèdit; això és un tema que ens ha quedat el dubte. També a finals del 21,
Ursula von der Leyen va anunciar aquesta arribada d'aquests primers 10.000 milions
d'euros  cap  a  l'Estat  espanyol  per  desenvolupar  aquest  Pla  de  recuperació,
transformació i resiliència, i consta de quatre pilars: l'Espanya verda, l'Espanya digital
—que la subvenció està relacionada amb aquesta pota—, l’Espanya cohesionada i
inclusiva i l'Espanya sense escletxa de gènere. Dintre d'aquests quatre pilars d'aquests
plans, es van descriure deu polítiques palanca, i  una d'aquestes polítiques palanca
exactament  és  la  que  també  apareix  en  el  redactat  de  les  bases  d'aquestes
subvencions que es presenten avui a Ple, que diu, exactament, «una administració per
al segle XXI», que, evidentment, l'administració per al segle XXI defensen clarament
que  sigui  molt  digital,  tot  sigui  per  una  vida  plenament  digital.  A  comissions
informatives també vam tenir l'ocasió... se'ns va explicar que aquestes bases eren una
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gran oportunitat. De fet, és un concepte que s'utilitza sovint quan es parla de Next
Generation, s'utilitza la paraula  oportunitat. És un concepte molt utilitzat en aquestes
línies de subvencions, i el que ens preguntem nosaltres com a CUP-Amunt és per a
qui és aquesta gran oportunitat: per a la ciutadania, que és qui ha de rebre el resultat
d'aquestes  inversions?  O  per  a  les  grans  empreses  que  es  beneficien  d'aquest
desplegament, d'aquestes famoses polítiques palanca? En diuen palanca, tractor, es
van inventant nous conceptes, noves paraules, cada vegada, per distreure el personal.
És evident que —no ho neguem, evidentment— cal dotar els treballadors públics de
les millors eines de treball. De fet, el senyor Piñeira ho ha explicat, que hi ha unes
determinades necessitats del territori. D’això no en dubtem, s’ha de dotar de bones
eines als treballadors públics, però el dubte que se'ns planteja és si els municipis de
menys de 5.000 habitants o els municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants, la prioritat
ara mateix és de disposar d'alguns ordinadors més per treballar telemàticament o bé,
en  realitat,  el  que  necessiten  són  més  persones. Això  és  un  altre  tema que  ja  a
comissions informatives ho vam defensar. I quan diem «persones» estem parlant de
persones  físiques:  agutzils  als  municipis  —actualment  els  municipis  petits  tenen
necessitat d’agutzils—, arquitectes, tècnics específics... I això és una realitat evident i
que molts diputats i diputades que són aquí segurament en són conscients, d'això. El
tema de fons per a nosaltres és com i per què s'utilitzen aquests fons públics, i en
relació  amb  això  ens  agradaria  saber,  per  exemple,  si  des  dels  municipis  s'ha
evidenciat de forma clara aquesta necessitat. Però tenim més dubtes i són dubtes que
ja hem expressat en altres ocasions en aquest plenari. Aquests fons europeus Next
Generation  cal  dir  que  no  són  diners  que  cauen  del  cel,  ja  ho  hem dit  en  altres
ocasions,  i  pensem  que  d'això  n'hem  de  ser  molt  conscients  tots  plegats  i  totes
plegades. Molts d'aquests fons venen amb condicions en forma de crèdits —és el que
comentàvem  anteriorment,  i  que  no  s'explica  això—  i  que  es  carregarà  contra  la
majoria  social.  Aquests  crèdits  associats  a  la  majoria  dels  fons  Next  Generation
provocaran més endeutament per a les properes generacions i l'obligació de portar a
terme reformes estructurals per part de l'Estat espanyol —i això tampoc s'explica gaire
— en l’àmbit laboral i en el de pensions. I això és així, és un fet. I també cal insistir en
això, un altre tema, que és la gran transferència de capital d'aquestes d'aquests fons.
Tornant al context de les subvencions que es presenten avui,  aquests fons que es
presenten avui, o aquestes subvencions, es presenten per atendre les necessitats de
la  ciutadania,  en  teoria.  Nosaltres  tornem  a  incidir,  i  ho  vam  dir  a  comissions
informatives, que tenim alguns dubtes sobre si aquesta és la prioritat. L'altra qüestió,
també  important,  és  que  —i  ja  ho  vam  comentar  a  informatives—  el  programari
associat  a  aquest  tipus  de  subvencions  és  programari  privatiu.  A  comissions
informatives se'ns va explicar que aquest programari privatiu té una elevada rendibilitat
per als treballadors, que per experiència pròpia funciona més bé que el programari
lliure. La pregunta que ens fem nosaltres, i aprofitem aquesta ocasió i aquest altaveu
que tenim per explicar-ho— és si les condicions per implementar el programari lliure,
que ja es va fer a la Diputació, van ser les adequades, i des de l'Administració pública
s'ha dotat de prou eines perquè la implementació d'aquest programari lliure fos exitós.
Com a CUP-Amunt el que diem nosaltres és que sempre s'ha de començar per algun
lloc i que l'Administració pública, precisament, és un bon lloc per començar aquests
canvis i deixar de dependre de les grans corporacions tecnològiques. És clar, però,
que de moment no hi ha voluntat política per a aquest canvi; si no, s’hauria forçat a
insistir en aquests canvis cap al programari lliure. L'altra qüestió que ens crida l'atenció
d'aquesta línia de subvencions és el termini.  Es presenten les bases ara al  ple de
gener i  el període d'execució ha d'estar conclòs abans del 15 d'agost de 2023. Un
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termini  que ens sembla bastant curt,  perquè s'ha de licitar,  s’han de fer arribar els
ordinadors, s’ha de... Bé, creiem que és un període bastant curt. I acabem. Aquestes
bases de subvencions, que estan connectades amb els fons Next Generation i que,
com saben, això es connecta amb el gran Pacte Verd Europeu, l'objectiu d'aquestes
grans planificacions europees és el creixement. Sempre s'utilitza la paraula creixement
per  transformar;  la  gran  idea  de  transformació  d'Europa  és  créixer,  créixer  per
aconseguir una Europa amb una economia sostenible i una ciutat justa i pròspera, en
diuen. Vist com estan funcionant els fons Next Generation —i ens sembla que aquest
és un exemple clar, perquè es presenten al gener i ha d'estar executada ja a l'agost del
2023—, pensem que aquests fons, més que creixement, podríem estar parlant que
promouen l'acceleració de tot. Perquè la qüestió és fer-ho tot ràpid, sense temps per
pensar i repensar cap a on es destinen els recursos públics.
És per tot això que, com a CUP-Amunt, ens abstindrem en aquest punt. Gràcies.

El senyor President, manifesta: Moltes gràcies. Sí... Sí, sí, endavant, endavant.

El diputat senyor Juli Fernández, pren la paraula i diu: Gràcies, president. Bé, el nostre
grup,  com  ja  va  dir  a  les  comissions,  hi  votarem  a  favor.  També  voldria  fer  la
intervenció per intentar posar en context aquestes bases, no? Jo crec que la diputada
de la CUP s'ha equivocat, perquè els 140.000 milions d'euros és la suma de les dues
partides: ajudes directes i indirectes, i  les indirectes, que són 70.000, sí que van a
crèdit, però aquestes no són les que... van directament a [...]. Per tant, les 140.000
globals és la suma dels dos escenaris, i no van totes a crèdit, hi va només la meitat. I
d'aquesta  meitat  encara  no  ha  disposat  res  el  Govern  central,  repartit  a  les
administracions públiques, evidentment.  Jo podria arribar a compartir que és veritat
que segurament que molts ajuntaments també tenim mancances de recursos humans,
però aquest no és el tema. En tot cas, això va per a un altre dia, perquè segurament
que tots  estarem d'acord  que les  administracions  públiques  o  avancem cap a  ser
eficients tecnològicament, o no avancem. Si volem reclamar respostes immediates als
ciutadans; si volem reclamar que quan fan una instància, curtet i ràpidament; si volem
reclamar elements de participació, d'informació... Tot això o es fa amb tecnologia o no
es fa. Per tant, jo crec que aquest paquet d'ajudes, tot el que vingui per aquesta línia
és benvingut. I, evidentment, a vegades s'aprofita en aquesta sala per intentar fer una
esmena  a  tot,  no?  Ha  vingut  a  dir  que  aquests  fons  Next  Generation  tot  el  que
impliquen és un creixement desorbitat.  Bé, jo respecto el seu discurs, evidentment,
però jo crec que això no va per aquesta via. Precisament, aquest tipus de fons són una
gran oportunitat per transformar no només l'economia del país, sinó inclús la relació
entre  els  ciutadans  i  les  administracions  públiques,  que  crec  que  és  l'eix.  I  la
modernització, perquè he dit abans que a l’Administració pública, o caminem cap a
l'eficiència tecnològica i les ciutats intel·ligents o no hi ha futur. A partir d'aquí, per tant,
el nostre grup, evidentment donarà el vot positiu. El fet que sigui tan curt el termini
també té un efecte. Aquestes ajudes que ha donat Europa —no només a Espanya,
però a Espanya moltes— estan condicionades a la temporalitat, perquè les regles de
despesa que la Unió Europea ha flexibilitzat també té un termini acotat. No pensem
que això que tenim ara de la suspensió de les regles fiscals serà per a tota la vida. Jo
crec que a partir del 2024 o 25 segurament començaran a dir «escolta, això ja s'ha
acabat»  i,  per  tant,  tornem  a  reconduir  la  situació,  perquè  no  pot  ser  que  les
administracions  creixin de forma indefinida,  amb endeutament  i  amb més despesa
corrent. Per tant,  caldrà aplicar elements que ens permetin que les finances també
siguin, diguéssim, sostenibles en el temps. Per tant, acabo dient que el nostre grup hi
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donarà suport; he volgut fer aquesta intervenció per intentar posar en context aquesta
línia de subvencions. Gràcies, senyor president.

El senyor President, diu: Moltíssimes gràcies. Té la paraula el senyor Piñeira.

El vicepresident segon, senyor Piñeira, respon: Moltíssimes gràcies, senyor president.
Il·lustre diputada, senyora Guillaumes, ja li admeto que segurament la Unió Europea té
moltes mancances, eh? Segurament, però, la Unió Europea té un gran avantatge, que
és que qui li parla no és el president de la Comissió Europea, i amb això ja hi tenim
molt de guanyat i, per tant, en aquest sentit, jo intentaré aterrar el debat una mica, que
estem al Ple de la Diputació de Girona. Perquè, si no, és clar, vostè em parla de les
bases, dels terminis, de la concepció dels fons Next Generation i de com es finança, si
es finança a crèdit o no. Volia aclarir això del crèdit, però ja ho ha fet també l'il·lustre
diputat  senyor Fernández i,  per tant,  intentaré aterrar  una mica, si  se'm permet,  el
debat, que som a la Diputació de Girona parlant dels ajuntaments de la demarcació de
Girona, i no parlant de res més. Allò altre, em sembla molt legítima la seva reflexió,
però jo no la hi podré canviar. Si de cas, li ha de dir a la senyora Von der Leyen si pot
accedir-hi. Jo no hi tinc accés; per tant, jo en això tampoc no la podré ajudar. Diverses
consideracions, per tant, al respecte. Sí, he fet servir la paraula oportunitat; per què he
fet servir la paraula  oportunitat? Perquè pensem que és una oportunitat per als ens
locals. En primer lloc, per facilitar la vida i la metodologia de treball i les eines de treball
als treballadors de les diferents corporacions públiques dels diferents servidors públics.
També perquè pensem que si fem això, millorarem el servei que acabem prestant a la
ciutadania, que no oblidem mai,  sempre és el destinatari final  de qualsevol política
pública,  de  qualsevol  acció  pública,  de  qualsevol  corporació  local.  Pensem  que
guanyarem en eficiència i en eficàcia, en modernització i agilitat, i per tant en aquest
sentit per això he fet servir la paraula  oportunitat. Pensem també que hem d'ajudar
especialment els municipis petits, perquè abans hi feia alguna referència. La realitat de
la nostra demarcació és que tenim un gruix de municipis petits i mitjans que —reitero,
eh?— la majoria no tenen àrea de noves tecnologies. La majoria, la immensa majoria,
pensi que ens dirigim a més de 200 ajuntaments de la demarcació dels 221 que som,
doncs d'aquests,  la  majoria  no tenen àrea de noves tecnologies.  Molts ni  tan sols
tenen un tècnic informàtic, ni a jornada completa i a vegades ni a jornada parcial, i per
tant el gruix dels ajuntaments el que acaben havent de fer és contractar uns serveis
externs,  un informàtic del poble o del poble del costat  —perdonin que ho posi tan
simple, però és que aquesta és la realitat, eh?— que els presten una mica de suport,
acompanyament, assessorament. Moltes vegades ni tan sols tenen la capacitat per fer
les licitacions, perquè no tenen algú que tingui la preparació tècnica per poder fer les
bases, ni tan sols per licitar i externalitzar aquest servei i tenir-ho ordenat. I, per tant,
una mica la feina que fem des de l'Àrea de Noves Tecnologies, que intentem fer amb el
diputat Xargay i amb el cap de servei i amb tot l'equip, és prestar aquest servei que,
reitero, moltes vegades no és tant de posar recursos, sinó que nosaltres som sobretot
més una àrea prestadora de serveis que destina recursos, i els facilitem molta part del
programari. Per exemple, tots els ajuntaments que necessiten un padró d'habitants,
per entendre'ns, doncs nosaltres els intentem facilitar l'eina; els ajuntaments que tenen
un  web,  els  intentem  facilitar  el  web;  els  intentem  facilitar  un  registre  d’entrada  i
sortida,  etcètera.  Això  ho  podríem anar  estenent...  Ara  també,  fins  i  tot  ara,  més
recentment, un programa de gestió dels cementiris municipals. Podríem anar estenent.
Per tant, creiem que sí que des de la Diputació hem d'intentar ajudar els municipis
petits.  Per  treballar  es  necessiten  eines,  però  si  volem  treballar  diferent,  també
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necessitem  eines  diferents:  treballar  en  entorns  col·laboratius,  teletreball,  reunions
virtuals, etcètera, és una cosa que ens ha vingut des de fa... Ara aquests conceptes els
tenim molt  interioritzats, però fa uns quants anys això ni  existia,  ni  se'n parlava.  Li
explicaré una anècdota, si vol, d'aquesta casa. Jo fa uns quants anys que també en la
legislatura 2011-2015 em va correspondre ser diputat  de Noves Tecnologies i  vaig
plantejar si era possible tenir un entorn o un espai per fer algunes reunions virtuals.
Home, ben bé de vegades,  per  fer  segons quines reunions no cal  que s'hagin de
desplaçar no sé quants diputats, no sé quantes persones del conjunt de la demarcació
per venir a Girona per fer una reunió de mitja hora. Com que jo venia de la punta de
més  lluny,  probablement  era  encara  més  sensible,  o  preveia  més  aquestes
necessitats. I no me'n vaig sortir, perquè aquests conceptes de teletreball, treballar en
entorns  col·laboratius,  treball  en  xarxa  són  recents.  Ara,  per  treballar  amb  noves
metodologies de treball, necessitem noves eines, i bona part dels ajuntaments de la
demarcació no estan preparats. Com tampoc no estan preparats molts ajuntaments de
la demarcació per fer front a determinats reptes de seguretat: però si amb prou feines
tenen un informàtic, a vegades que els hi va ja unes hores a la setmana, que és un
contractat extern, no? Molts no tenen les llicències al dia, la renovació de les llicències;
molts es descarreguen els programes que ves a saber d'on han sortit, etcètera. Això és
la realitat  del  que tenim i,  per  tant,  en aquest  sentit,  pensem que tot  el  que sigui
avançar amb les eines TIC, doncs és positiu. Com es finança la Unió Europea? Jo no
hi entraré, en aquest debat, però més que res perquè penso que, en aquest sentit, la
meva opinió i  la del Govern de la Diputació és bastant irrellevant i,  per tant,  no hi
entraré. La tecnologia ens ajuda? Sí, la tecnologia ens ajuda. Fins i tot... vostè parlava
d'acceleració,  creixement,  etcètera,  i  també  a  vegades,  de  desenvolupament
sostenible. Perquè estem en el plenari i  fa uns quants anys en aquest plenari  tots
veníem amb una pila de papers així i ara n'hi veig pocs, de papers, en aquesta sala.
També ens ajuda, a vegades, amb la relació amb el ciutadà i amb l'agilitat. En comptes
d'haver d'enviar una notificació que tardarà tres o quatre dies a arribar, ho podem fer
de manera instantània; però per a això necessitem eines. Programari lliure, que hi ha
fet una referència i li vaig respondre també a això a la comissió informativa. El fet que
apostem no per programari lliure respon bàsicament a dues qüestions, principalment.
La  primera,  en  aquesta  casa  hem  introduït  molts  canvis  en  l'àmbit  de  les  noves
tecnologies,  però  com  li  va  explicar  el  nostre  cap  de  servei  l'experiència  amb  el
programari lliure no ha funcionat i,  com que no ha funcionat, l'hem revertida. Altres
transformacions les hem pogut tirar endavant, però li haig de dir que l'experiència en
aquesta casa amb el programari lliure no ha funcionat i,  com que no ha funcionat,
l'hem hagut  de revertir.  Quan a vegades s’intenta fer  implementar  un canvi  o una
transformació, si no funciona, hi ha dues opcions: empecinarse, que es diu en castellà,
que no sé com seria la traducció en català, i  persistir en allò, en la idea, o, si no,
rectificar, que rectificar tampoc passa res, a vegades a la vida rectificar també és de
savis. Per tant,  partim d'una experiència pròpia que amb el programari lliure no ha
funcionat i l'hem revertit. I la segona cosa és que com que estem en una administració
pública  i,  per  tant,  tenim  uns  requeriments  de  licitacions  públiques  i  una  llei  de
contractes que diu el  que diu, per poder complir  amb els terminis i  poder disposar
d'aquests diners que al  final  aniran a parar als ajuntaments,  l'única alternativa que
tenim és  recórrer  a  compres agregades,  centrals  de compres,  etcètera.  Perquè si
nosaltres, a les altures de l'any que estem, hem de tirar endavant un procés de licitació
que per a aquests imports estaríem parlant d'un procés harmonitzat amb publicació al
DOUE, amb els terminis que són molt més llargs, etcètera, evidentment no arribarem a
temps.  Em sembla  que més o  menys  li  he  respost  totes  les  coses que  vostè  ha
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plantejat.  Una  darrera  reflexió:  la  valoració  de  les  necessitats  de  personal.
Evidentment,  correspon  als  ens  locals  i  ens  portaria  un  debat  molt  més  ampli  de
quines són les competències dels ens locals, el finançament dels ens locals, com han
d'estar, com ha de ser la dotació financera per als nostres ajuntaments, etcètera. Però
és que, reitero, nosaltres el que hem intentat és, partint del marc que li deia al principi,
de quina és la situació que tenim a la demarcació, que creiem que hi ha necessitat,
ens surt aquesta oportunitat de poder disposar d'aquests diners per millorar les eines
TIC dels nostres ajuntaments de la demarcació, que aniran en benefici també dels
treballadors i, en últim terme, dels ciutadans, que són el destinatari final. El que farà la
Diputació, òbviament, és sí, aprofitar-ho, perquè si no ho féssim, vostè seria la primera
i molts altres diputats d'aquesta corporació, que tindrien tot el dret de venir al senyor
Xargay i al president a dir-nos: «Com és que havent-hi la possibilitat de fer una volta
de rosca una mica important pel que fa a les noves tecnologies i  a l'administració
electrònica de la nostra demarcació, no ho hem aprofitat». Moltíssimes gràcies, senyor
president.

El senyor President, intervé i diu: Moltes gràcies. Sí? Ho escurcem una mica...

La diputada senyora Guillaumes, manifesta: Gràcies, president. Només una pregunta.
Com que s'ha insistit molt aquesta necessitat del territori, només ens agradaria saber
si hi ha un informe que justifiqui aquesta necessitat. És a dir, surt d'alguna necessitat
en forma d'informe. Això, gràcies.

El senyor President, respon: Sí...

El  vicepresident  senyor  Piñeira,  pren  la  paraula  i  manifesta:  Sorgeix  de  dues
qüestions. La primera, nosaltres vam estudiar diferents escenaris a què seria més útil
destinar aquests diners, que això ho vam explicar a la comissió informativa i, per tant,
vam arribar a la conclusió tots plegats que el que més necessitàvem era destinar-ho a
això.
Segona,  quan  vostè  diu  «les  necessitats  dels  ajuntaments»;  les  necessitats  dels
ajuntaments  les  sabem  de  moltes  maneres.  Per  exemple,  el  senyor  Xargay  i  un
servidor mateix ens reunim amb molts dels ajuntaments que ens demanen reunions
per a l'àmbit de les noves tecnologies, i en tenim pràcticament cada setmana. I, per
tant, bé, cada vegada que fem una reunió amb algun ens local no fem un informe; és a
dir, tenim canals molt directes moltes vegades per saber què vol la ciutadania, però en
tenim cada setmana, és a dir,  ara en tenim una per dir  alguna cosa, perquè hi  ha
administracions  locals  que  et  necessiten,  tenen  necessitats  d’administracions
supramunicipals  en  matèria,  per  exemple,  del  gestor  d'expedients,  per  posar  un
exemple recent que ens vindrà. Això és constant cada setmana i, per tant, intentem
anar veient les necessitats del territori i si podem solucionar-les de manera agregada,
perquè bàsicament  la  nostra àrea,  sobretot  el  que fa,  tot  i  que tenim una línia de
subvencions cada any que serveix  per  anar  canviant  cada any alguns ordinadors,
comprant algunes llicències que no siguin pirates, posant al dia el tema de xarxes, de
wifi,  etcètera.  Sí,  sí;  a  part  d'això,  sobretot  nosaltres  som una  àrea  que  intentem
resoldre els problemes dels ajuntaments de manera agregada, perquè sobretot el que
nosaltres podem aportar és una estructura de personal que els ajuntaments no tenen,
un know how que els ajuntaments no tenen i economies d'escala.
Moltes gràcies, senyor president.
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El  senyor  President,  manifesta:  Bé,  moltes  gràcies.  Penso que ha quedat  clara  la
posició. Els diners són per al que són, no són per a una altra cosa, i en tot cas la
Diputació hem de fer una bona inversió per als diners que reben amb el concepte que
els rebem i  per a qui han d'anar destinats, que són els ajuntaments de menys de
20.000 habitants. I en tot cas, la modernització de la digitalització de l'Administració
pública penso que és cabdal. Tenim el termini que tenim, és veritat, és un termini molt
curt, però en tot cas hem de procurar complir-ho precisament per poder ajudar els
ajuntaments i poder rebre aquests fons. En tot cas, entenc que són 25 vots a favor i
una abstenció i quedaria aprovat aquest punt.

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

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

6. Aprovació  inicial  de  les  bases  reguladores  de  subvencions  als
ajuntaments per instal·lar sistemes de producció de calor amb biomassa
i/o bioenergia i xarxes de calor municipals - Medi Ambient

“El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2020-2023 incorpora l’eix
estratègic “Sostenibilitat urbana, lluita contra el canvi climàtic i foment de l'economia
verda”, amb els objectius de disminuir la demanda de recursos naturals dels municipis
de  comarques  gironines,  amb especial  atenció  a  l’energia  i  l'aigua  i  disminuir  les
emissions de gasos d'efecte hivernacle,  promoure l’ocupació  en sectors emergents
d'eficiència energètica, energies renovables, mobilitat sostenible i prevenció de residus
i incentivar l'economia verda com a motor de la recuperació econòmica amb capacitat
de generar ocupació socialment equitativa i ambientalment responsable. 

Aquest eix es concreta, entre altres, amb la línia d’instal·lació de calderes i i xarxes de
calor  amb  biomassa  en  edificis  públics,  la  qual  es desenvolupa  mitjançant  una
convocatòria en concurrència pública de subvencions en la modalitat oberta.

La  Diputació  de  Girona,  en  exercici  de  la  seva  competència  d’assistència  als
ajuntaments, és coordinador territorial del Pacte d’Alcaldes per l’Energia Sostenible i el
Clima,  i  dóna  suport  als  ajuntaments  signataris  del  Pacte  per  a  que  executin  les
actuacions per reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.

Aquestes  bases tenen per  finalitat  subvencionar  inversions  per  a la  instal·lació  de
sistemes de producció amb biomassa (calderes) i/o bioenergia i microxarxes i xarxes
de calor  municipal  contemplades en els  Plans d’Acció  per  a l’Energia  Sostenible  i
Clima (PAESC) aprovats pels ajuntaments.

Tant el contingut com la tramitació de les bases reguladores de subvencions de la
Diputació  de Girona  als  ajuntaments  la  instal·lació  de sistemes de  producció  amb
biomassa (calderes) i/o bioenergia i xarxes de calor municipal que es transcriuen en
aquest  informe s’ajusten als  requeriments de la  Llei  38/2003,  de 17 de novembre,
general de subvencions (LGS), a l’RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
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Reglament  de  l’LGS,  i  a  l’Ordenança  general  de  subvencions  de  la  Diputació  de
Girona.

L’òrgan  competent  per  aprovar  les  bases  esmentades  és  el  Ple  de  la  Diputació,
d’acord amb l’article 124 del ROAS.

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

Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions de la
Diputació de Girona als Ajuntaments per instal·lar sistemes de producció de calor amb
biomassa i/o bioenergia i xarxa de calor municipals, que es transcriuen literalment a
continuació:

“BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA ALS
AJUNTAMENTS PER INSTAL·LAR SISTEMES DE PRODUCCIÓ DE CALOR AMB
BIOMASSA i/o BIOENERGIA I XARXES DE CALOR MUNICIPALS

1. Definició de l’objecte

Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la
concessió de subvencions del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona per al
finançament  d’instal·lacions  de  sistemes  de  producció  de  calor  amb  biomassa  i
bioenergia  i  xarxes  de  calor  municipals  planificades  prèviament  en  plans  d’acció
d’energia sostenible i clima (PAESC)1, aprovats.
1 

Excepcionalment, per a la convocatòria de 2023 s’acceptaran accions previstes en els PAES ja aprovats que feien 

una previsió d’accions fins al 2020. Excepcionalment per a la convocatòria de 2023, s’acceptaran accions previstes 

en els PAESC en fase de redacció per al conjunt de municipis de les comarques gironines, a través del Pla de Serveis 

d'Assistència als Ajuntaments per a la Transició Energètica i l'Acció Climàtica de la Diputació de Girona.

Les subvencions es defineixen en tres línies:

Línia 1. 
1.1  Execució  d’inversions  per  instal·lar  calderes  de  biomassa  forestal  en  forma
d’estella o crear o ampliar microxarxes de calor, de potències menors o iguals a 70
kW,  per  millorar  l’eficiència  energètica  d’edificis  i  la  reducció  d’emissions  de  CO2

d’origen fòssil. 
1.2  Execució  d’inversions  per  instal·lar  calderes  de  biogàs  o  crear  o  ampliar
microxarxes de calor que funcionin amb biogàs al 100 %, de potències menors o iguals
a 70 kW, per millorar l’eficiència energètica d’edificis i la reducció d’emissions de CO2

d’origen fòssil. 
S’accepten solucions mixtes que contemplin la línia 1.1  i 1.2.
Per als dos casos, en aquest tipus de contractes, una empresa ha de gestionar de
manera integral la instal·lació, l’ha de mantenir i dur a terme les mesures necessàries
per aconseguir un estalvi i control energètic.

Línia 2. 
2.1  Execució  d’inversions  per  instal·lar  calderes  de  biomassa  forestal  en  forma
d’estella, crear o ampliar xarxes o microxarxes de calor, de potències majors a 70 kW,
que  utilitzin  biomassa  per  millorar  l’eficiència  energètica  d’edificis  i  la  reducció
d’emissions de CO2 d’origen fòssil. 
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2.2  Execució  d’inversions  per  instal·lar  calderes  de  biogàs  o  crear  o  ampliar
microxarxes de calor que funcionin amb biogàs al 100%, de potències majors  a 70
kW,  per  millorar  l’eficiència  energètica  d’edificis  i  la  reducció  d’emissions  de  CO2

d’origen fòssil.
S’accepten solucions mixtes que contemplin la línia 2.1 i 2.2 o línia 1.
Per a tots els casos, en aquest tipus de contractes, una empresa ha de gestionar de
manera integral la instal·lació, l’ha de mantenir i dur a terme les mesures necessàries
per aconseguir un estalvi i control energètic.
En cas que la  Diputació de Girona ho determini,  en ambdues línies els  criteris de
puntuació dels projectes presentats s’utilitzaran per seleccionar els projectes que la
Diputació de Girona podrà presentar de forma agrupada pels municipis a les properes
convocatòries de la convocatòria d’IDAE de «Proyectos singulares en economia baja
en carbono» o convocatòries similars.

Línia 3
Optimització  i  reforma de  calderes  de  biomassa.  Millora  del  telecontrol,  millora  de
sectoritzacions,  regulacions,  augment  de dipòsits  d’inèrcia,  reformes d’hidràuliques,
sitges,  bombes,  electrovàlvules  i  altres  elements  mecànics  o  de  telecontrol  que
permetin augmentar el rendiment de les calderes i del sistema i reduir el consum de la
font d’energia.
Per a aquests casos, cal que la caldera disposi  d’un sistema de manteniment i  de
gestió energètica integral.

2. Procediment de concessió 

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

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

3. Despeses subvencionables i període d’execució

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

Les  accions  hauran  d’estar  directament  dirigides  a  l’execució  d’accions  en
instal·lacions  per  a  l’aprofitament  tèrmic  de  biomassa  o  biogàs.  En  concret,  es
considera despesa subvencionable els conceptes que es detallen a continuació:

En el cas de calderes i xarxes municipals públiques de biomassa:
a) Els costos associats al muntatge, transport i instal·lació dels equips.
b) Sistema d’emmagatzematge de la biomassa.
c) Sistema d’alimentació de la caldera.
d)  Sistema  de  producció  de  calor  amb  biomassa  (equips  productors  tèrmics  i
accessoris).
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e) Sistema hidràulic (vàlvules, colzes, bombes, canonades, etc.) associat a la caldera
de biomassa i  a la xarxa de distribució tèrmica i  que no formi part  del sistema de
calefacció intern de l’edifici.
f) Sistemes elèctric, de control i de monitoratge.
g) Obra civil associada als conceptes esmentats en els apartats a) a f) anteriors.
h) Direcció d’obra.

En  el  cas  de  xarxes  o  microxarxes  municipals  publico-privades  els  conceptes
subvencionables seran els mateixos esmentats de a) a h) dels punts anteriors tenint en
compte que només se subvencionaran els elements de titularitat municipal de la xarxa
o microxarxa.

En el cas de calderes i xarxes municipals públiques de bioenergia
a) Els costos associats al muntatge, transport i instal·lació dels equips.
b) Sistema de canalització del gas de l’origen fins al punt de generació tèrmica.
c) Sistema de producció de calor amb biogàs (caldera i accessoris). En el cas que la

xarxa  funcioni  amb  motor  elèctric  amb  recuperació  tèrmica,  tan  sols  se
subvencionarà el cost complementari associat a la unitat de recuperació tèrmica del
motor (recuperació de calor de camises del motor i gasos de combustió).

d) Sistema hidràulic (vàlvules, colzes, bombes, canonades, etc.) associat a la unitat de
generació tèrmica i a la xarxa de distribució tèrmica i que no formi part del sistema
de calefacció intern de l’edifici.

e) Sistemes elèctric, de control i de monitoratge.
f) Obra civil associada als conceptes esmentats en els apartats a) a d) anteriors.
g) Direcció d’obra.
En  el  cas  de  xarxes  o  microxarxes  municipals  publico-privades  els  conceptes
subvencionables seran els mateixos esmentats de a) a g) dels punts anteriors tenint en
compte que només se subvencionaran els elements de titularitat municipal de la xarxa
o microxarxa.

Les calderes d’estella o de biogàs hauran de tenir una eficiència energètica mínima del
90 % i han de ser automàtiques.

Per a la línia 3

Es consideren subvencionables:
a) Sistemes de telecontrol
b) Comptadors d’energia
c) Treballs i equips (electrovàlvules, bescanviadors, tubs, sitges etc.) relacionats

amb la modificació  que permetin augmentar el  rendiment  de les calderes  o
optimitzar l’ús del sistema per reduir el consum de biomassa o del combustible
fòssil de suport. S’accepten també treballs de modificació del circuit secundari
(aigües  avall  del  primari)  per  optimitzar  el  sistema  tèrmic  en  conjunt  i  de
contrapartida el bon funcionament del circuit primari.

Per a les línies 1 i 2
Les calderes hauran de ser d’estella forestal procedent de la gestió forestal sostenible i
amb la mínima petjada de carboni en el seu transport. Es podran acceptar altres tipus
de  biomassa  d’origen  agrícola  sempre  que  se’n  garanteixi  la  qualitat  i  la  mínima
petjada de carboni en el seu transport. S’exclouen les calderes de pèl·let.
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Per als casos on no hi hagi equip de producció tèrmica nou, però sí ampliació de xarxa
de distribució tèrmica, la potència tèrmica que es tindrà en compte serà la suma de
potències tèrmiques de les diferents unitats de transferència en les unitats terminals de
cadascun dels edificis on es produeix l’ampliació de la xarxa.

Es contempla l’opció d’utilitzar  una caldera de biogàs al 100% o bé un motor amb
aprofitament tèrmic si la xarxa o instal·lació està lligada a una planta de producció de
biogàs. 

El biogàs ha de procedir d’una planta local de digestió anaeròbia de matèria orgànica o
bé  d’una  planta  de  gasificació  on  el  gas  de  síntesi  procedeixi  de  biomassa  amb
acreditada gestió  forestal  i  sostenible,  i  en que es garanteixi  la mínima petjada de
carboni  en el  seu transport.  La subvenció  en aquest  cas concret,  no contempla la
producció del biogàs en origen, sinó la seva distribució i el seu aprofitament energètic
tèrmic per a xarxes municipals. 

Es consideren despeses subvencionables les que, de manera indubtable, responen a
la naturalesa de l’objecte d’aquestes bases. 

Despeses no subvencionables:
a) Els equips i accessoris que formin part del sistema de calefacció intern de l’edifici

(radiadors, canonades, vàlvules, etc.).
b) La redacció de projectes, estudis o documents tècnics.
c) En general, les inversions que, un cop analitzades, no resultin adequades des del

punt de vista tècnic o les que tinguin un període d’amortització en termes d’estalvi
que superi la seva vida útil (25 anys).

d) En el cas de xarxes que funcionin amb biogàs, no són subvencionables equips ni
material relacionat amb la planta de digestió anaeròbia/gasificació on es produeix el
biogàs en origen. Pel que fa al motor elèctric de biogàs, tan sols és subvencionable
la part complementària que impliqui la recuperació tèrmica.

No  es  consideren  subvencionables  els  imports  satisfets  en  concepte  d’IVA  quan
tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de
l’ens sol·licitant de la subvenció.

Període d’execució:
Seran subvencionables les actuacions que es realitzin dins del període que estableixi
la convocatòria de subvencions.

Condicions d’execució:
En  les  actuacions  inventariables  el  període  durant  el  qual  el  beneficiari  haurà  de
destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la subvenció, no pot ser inferior
a 5 anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic ni a 2 anys per a la resta de
béns (art. 31.4 de l’LGS).

4. Destinataris
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Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els
ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades de municipis de la província
de Girona signataris del Pacte d’alcaldies per al clima i l’energia.

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

5. Forma de determinar la quantia de les subvencions

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

La quantia de cada subvenció depèn de la valoració que es faci de les sol·licituds.
Cada sol·licitud s’avaluarà d’acord amb els criteris establerts a la base 7 i, atesa la
qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta
en la  convocatòria,  es determinarà  l’import  de la  subvenció  a  atorgar,  així  com el
percentatge que representa sobre el pressupost de l’activitat o el projecte. 

Per a cadascuna de les línies es fixen els imports màxims següents:

Línia 1: per a calderes o xarxes de calor de menys de 70 kW, l’import màxim de la
subvenció serà de 30.000 euros.

Línia 2: per a calderes o xarxes de calor  de més de 70 kW, l’import  màxim de la
subvenció serà de 70.000 euros.

Línia  3: per  a  l’optimització  de calderes  o xarxes de calor,   l’import  màxim de la
subvenció serà de 10.000 euros.

Les despeses per fer les actuacions són considerades per defecte com a inversió. En
cas que el sol·licitant tingui previst executar la despesa mitjançant contracte de servei/
subministrament, cal que ho especifiqui en la sol·licitud.

El càlcul de la subvenció es farà sobre la base dels conceptes desglossats de cada
acció que corresponguin al que especifica la base 3.

En  cas  de  manca  de  dotació  pressupostària  per  tal  de  poder  assolir  els  imports
sol·licitats es podrà reduir l’import màxim de subvenció per a què el període de retorn
de la inversió no sigui inferior a 5 anys.

La Diputació de Girona podrà atorgar un import menor del que s’hagi sol·licitat o del
màxim  atorgable  d’acord  amb  la  puntuació  obtinguda,  segons  sigui  el  cas,  amb
l’objectiu de repartir a parts iguals el pressupost disponible entre accions que tinguin la
mateixa puntuació. 

El percentatge de finançament correspondrà, com a màxim, al 75 % de les despeses
elegibles.
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En el cas que el repartiment del pressupost disponible entre accions amb la mateixa
puntuació representi una disminució de l’import per atorgar que doni com a resultat
menys del 50 % del màxim atorgable o demanat, segons sigui el cas, es podrà no
atendre  les  accions  que  es  considerin  tècnicament  menys  rellevants  després
d’analitzar-ne els efectes directes de reducció d’emissions en relació amb la inversió.

En tot cas, les subvencions s’entenen fixades en el percentatge màxim establert en la
resolució de la concessió a l’efecte del pagament de les quantitats justificades.

6. Criteris de gradació dels possibles incompliments

Sempre que es compleixi  la finalitat  de la subvenció, una desviació pressupostària
inferior al 10 % entre el pressupost acceptat que va servir de base per valorar-ne la
concessió i el cost final justificat no comportaran la reducció de la subvenció atorgada.
A partir d’aquest límit, es minorarà proporcionalment la subvenció aplicant sobre la
quantitat concedida el mateix percentatge de desviació. En aquest segon cas, l’òrgan
competent ha d’adoptar l’acord corresponent sense que sigui necessari fer cap tràmit
previ.

En cas que no s’hagi executat la totalitat de l’activitat o el projecte que va motivar la
subvenció, i sempre que s’acrediti  una actuació inequívoca del beneficiari cap a la
satisfacció  dels  compromisos,  la  pèrdua  del  dret  de  cobrament  afectarà  la  part
proporcional de la subvenció. En aquests casos l’òrgan competent, prèvia tramitació
del  procediment  previst  a  l’Ordenança general  de subvencions  de la  Diputació  de
Girona, minorarà l’import de la subvenció. Quan sigui el mateix beneficiari qui demani
la  minoració  de  l’import  de  la  subvenció,  l’òrgan  competent  ha  d’adoptar  l’acord
corresponent sense cap més tràmit. 

En cas d’incompliment del termini de presentació de justificants, sempre que s’hagi
complert la finalitat de la subvenció i que la despesa hagi estat executada dins del
període d’execució, s’aplicarà una reducció del 5 % de la subvenció atorgada, excepte
que es tracti d’un supòsit de pèrdua del dret de cobrament o de reintegrament de la
subvenció. En aquest darrer cas l’òrgan competent declararà la pèrdua del dret de
cobrament de la subvenció i, en cas que la subvenció ja s’hagi abonat totalment o
parcialment, se seguirà el procediment de reintegrament previst a l’Ordenança general
de subvencions de la Diputació de Girona.

En cas d’incompliment del termini d’execució, sempre que s’hagi complert la finalitat
de la subvenció, s’aplicarà una reducció del 10 % de la subvenció atorgada, excepte
que es tracti d’un supòsit de pèrdua del dret de cobrament o de reintegrament de la
subvenció. En aquest darrer cas l’òrgan competent declararà la pèrdua del dret de
cobrament de la subvenció i, en cas que la subvenció ja s’hagi abonat totalment o
parcialment, se seguirà el procediment de reintegrament previst a l’Ordenança general
de subvencions de la Diputació de Girona.

7. Criteris de valoració

Es valoraran les accions presentades seguint els criteris de valoració que es detallen
més avall i el resultat serà la suma dels punts dels diferents criteris.
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Criteri de dimensió dels municipis Nombre de punts
Municipis de menys de 1.000 habitants
Municipis de 1.001 a 5.000 habitants
Municipis de 5.001 a 10.000 habitants
Municipis de més de 10.001 habitants

2
1,5
1
0,5

Criteris de gestió i sostenibilitat Nombre de punts
Municipi que disposi d’un sistema en funcionament de comptabilitat
i seguiment energètic municipal que inclogui l’energia tèrmica

1

Utilització  de  biomassa  forestal  procedent  de  la  gestió  forestal
sostenible o d’actuacions de prevenció d’incendis en l’àmbit local

1

Utilització  de biogàs procedent  de la  codigestió  anaeròbia  on es
tracta  FORM municipal,  fangs  d’EDAR municipals  i/o  dejeccions
ramaderes

1

Criteris tècnics ambientals i econòmics Puntuació màxima
Període d’amortització  de les inversions (Es donarà la  puntuació
màxima a la sol·licitud que tingui un període d’amortització en anys
més baix, i a la resta, una puntuació proporcional segons la fórmula
següent:  període  mínim  presentat  x  3  /  període  de  la  sol·licitud
analitzada.)

3

Emissions anuals estalviades (Es donarà la puntuació màxima a la
sol·licitud que tingui una major reducció d’emissions, i  a la resta,
una puntuació proporcional segons la fórmula següent: emissions
estalviades  de  la  sol·licitud  analitzada  x  4  /  màximes  emissions
estalviades presentades.**) 

4

**En  cas  que  hi  hagi  grans  instal·lacions  que  descompensin  la  proporció,  se’ls
assignaran 4 punts i es prendran com a màximes les següents.

Per  tal  d’assolir  un  impacte  més  gran  sobre  el  territori  rebran  dos  punts
complementaris les sol·licituds dels municipis que no hagin percebut cap subvenció del
Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona per a la instal·lació de calderes o
xarxes de biomassa forestal durant els 2 anys anteriors al de la convocatòria. Per la
mateixa raó, en el cas de les línies 1 i 2, a les sol·licituds per a les instal·lacions que
tinguin un període d’amortització menor a 5 anys, se’ls restaran 2 punts.
Les sol·licituds se seleccionaran seguint l’ordre de més a menys puntuació, de manera
que les  que tinguin  menys puntuació  podrien no ser  ateses en cas  de manca de
disponibilitat pressupostària.

Els ajuts s’atorgaran en funció de la puntuació i amb ordre decreixent, començant pel
de  la  puntuació  més alta  i  atorgant  a  cada  expedient  el  percentatge  d’ajut  que  li
correspon segons la puntuació obtinguda. El percentatge d’ajut serà el següent:

Rang de puntuació obtinguda Percentatge  aplicat  a  l’import  màxim
subvencionable

>8 punts 100 %
6-8 punts 85 %
<6 punts 70 %
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El  percentatge  resultant  respecte  a  la  despesa  elegible  serà  el  resultat  d’aplicar
aquests percentatges als imports màxims per a cada línia i serà definit en la resolució.
En  cas  que  l’aplicació  d’aquests  percentatges  no  exhaureixi  la  dotació  disponible,
l’import disponible s’atorgarà primer a la sol·licitud amb més puntuació i després a la
resta de sol·licituds amb ordre decreixent fins a exhaurir la dotació disponible. En tot
cas, la repartició es farà fins a assolir,  com a molt,  els imports i  percentatges que
aquestes bases estableixen com a màxims per a cada línia. 

Les sol·licituds no ateses per manca de pressupost podran quedar en llista d’espera
per  al  cas  que  hi  hagi  renúncies  que  alliberin  prou  crèdit  com  per  atorgar  les
subvencions o es pugui ampliar la dotació de la convocatòria en resolucions ulteriors.
Aquesta  llista  serà  vigent  fins  al  31  de  desembre  de  l’any  d’aprovació  de  cada
convocatòria.

8. Procediment de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar pel canal electrònic o telemàtic a la Diputació en el
termini que estableixi la convocatòria.
Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud per convocatòria i línia. En cas
que es presenti més d’una sol·licitud per línia, es tindrà en compte la darrera entrada
dins del termini i es consideraran desistides les anteriors.

En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en
dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent.

Les  sol·licituds,  degudament  emplenades,  han  d’estar  signades  digitalment  per  la
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat. Es podran utilitzar els
sistemes  de  signatura  electrònica  acceptats  per  la  Diputació  de  Girona,  que
s’especifiquen a la Seu electrònica.

Cal formular les sol·licituds mitjançant  el  model normalitzat disponible al web de la
Diputació de Girona, acompanyat de la documentació annexa següent:

a)  El  projecte  executiu  o  avantprojecte  signat  per  un  tècnic  facultatiu  competent.
S’adjunten  els  annexos  I  i  II  com a referència  de continguts  i  de  desglossat  dels
amidaments i pressupost respectivament. En el cas de xarxes publico-privades caldrà
que es pressupostin de manera desglossada els elements de la xarxa de titularitat
municipal (Caldera, sitja, edificacions, xarxa i escomesa, si s’escau).

b) Una taula amb la llista d’imports amb l’IVA desglossat, consums i conceptes de les
factures de subministrament energètic per a calefacció dels últims tres anys, així com
de  les  partides  de  manteniment  si  s’escau,  certificada  pel  secretari-interventor.
Aquesta taula s’ha de lliurar també en format de full de càlcul editable.

c)  Si  s’escau,  el  certificat  de  la  titularitat  i/o  gestió  municipal  dels  béns  i  serveis
municipals en els quals s’instal·larà la caldera. 

d) L’informe o autorització del Departament d’Ensenyament necessari per al canvi de
sistema  de  calefacció,  en  cas  que  aquest  es  realitzi  en  un  edifici  de  la  seva
competència (Escoles, llars d’infants, etc.).
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En cas de sol·licituds on es faci constar la vinculació del subministrament d’estella a
actuacions de prevenció d’incendis i/o gestió forestal sostenible:

e)  Declaració  responsable  que s’utilitzarà  biomassa forestal  local  amb certificat  de
gestió forestal sostenible, que acredita la utilització de biomassa procedent de la gestió
forestal sostenible de boscos de l’àmbit local per a la producció d’energia de biomassa,
o biomassa provinent d’actuacions de prevenció d’incendis. La declaració responsable
ha de constar directament en la sol·licitud de subvenció.

En cas de sol·licituds on es faci constar que el municipi compta amb un sistema de
comptabilitat energètica tèrmica:

f)  Declaració  responsable  on  consti  que  el  municipi  compta  amb  un  sistema  de
comptabilitat  energètica  amb  seguiment  del  consums  tèrmics  dels  edificis.  La
declaració responsable ha de constar directament en la sol·licitud de subvenció.

En cas  de sol·licituds  on es  faci  constar  que l’origen  del  biogàs  utilitzat  prové de
digestió anaeròbia de matèria orgànica:

g)  Declaració  responsable  on consti  que el  biogàs utilitzat  procedeix  de codigestió
anaeròbia on la matèria orgànica utilitzada és FORM municipal, fangs d’EDAR o bé
dejeccions  ramaderes.  La declaració  responsable  ha de constar  directament  en la
sol·licitud de subvenció.
La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com
a màxim, excepte la  taula de dades de consums energètics,  que haurà de ser en
format de full de càlcul editable. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats,
memòries i fotografies, poden formar un únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran
contenidors d’arxius o fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats
de compressió tipus Zip o RAR. 

Els  defectes  de  la  sol·licitud  s’han  d’esmenar,  després  del  requeriment  i  amb
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació. Si
transcorregut  aquest  termini  no  s’han  fet  les  esmenes  oportunes,  s’entén  que  la
persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució
prèvia, d’acord amb els termes previstos a la legislació de procediment administratiu, i
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document
que acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què
es  coneguin,  prèvia  audiència  de  la  persona  interessada,  i,  en  conseqüència,
comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de revocació de la
subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

9. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds

La  instrucció  i  l’ordenació  de  l’expedient  per  atorgar  les  subvencions  previstes  en
aquestes bases corresponen al Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona.

Les actuacions d’instrucció comprenen:
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 La  comprovació  del  compliment  dels  requisits  per  accedir  a  la  condició  de
beneficiari establerts en aquestes bases.

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

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

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

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

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

Presidència: 
El diputat de Medi Ambient

Vocals: 
El cap del Servei de Medi Ambient o el tècnic/a en qui delegui
Un tècnic/a del Servei de Medi Ambient
Un  tècnic/a  designat  per  la  direcció  dels  Serveis  Territorials  de  la  Generalitat  de
Catalunya amb competències en matèria d’energia

Actuarà  com a  secretària  de  la  comissió  avaluadora  la  secretària  de  la  Comissió
Informativa de Territori i Sostenibilitat.

La Comissió es considerarà vàlidament constituïda amb la presència mínima de la
presidència i dos vocals, un dels quals actuarà com a secretari.

Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar una persona representant
a la Comissió Avaluadora, la qual hi serà amb veu i sense vot.

10. Procediment de resolució i notificació

La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, la qual
resoldrà definitivament (si escau, en diversos actes), l’atorgament de les subvencions. 

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

D’acord amb l’article 63 del RLGS, l’òrgan concedent ha de comunicar aquesta opció a
l’interessat per tal que accedeixi a la proposta de subvenció en el termini improrrogable
de 15 dies. Una vegada l’interessat  hagi acceptat la proposta, l’òrgan administratiu
dictarà l’acte de concessió i el notificarà. 

Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat.

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

En cas d’ampliació del crèdit de la convocatòria, la Junta de Govern podrà resoldre
concedir les sol·licituds que hagin quedat en llista d’espera per ordre de puntuació fins
a esgotar el nou crèdit aprovat.

11. Forma d’acceptació

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

12. Justificació

12.1. Documentació i forma de justificar

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

a) En  el  cas  de  subvencions  d’import  igual  o  superior  a  60.000  €,  caldrà
d’adjuntar-hi  les  factures  justificatives  de  la  despesa  d’inversió o  despesa
tipificada com a serveis energètics.

b) Contracte,  quan  sigui  el  cas,  amb  empreses  o  microempreses  de  serveis
energètics o contracte de concessió o equivalent, en el qual es defineixi el cost
de la inversió realitzada, el període de durada del contracte i la tipologia i cost
de les quotes d’aquest. En cas que sigui oportú, el contracte haurà d’incloure el
certificat  de  gestió  forestal  sostenible  que  acredita  la  utilització  de  boscos
sostenibles per a la producció d’energia de biomassa o bé l’origen del biogàs.

c) En el cas d’ampliacions de xarxes o d’optimitzacions de calderes, caldrà facilitar
el contracte, que podrà ser un contracte d’obres, però també caldrà fer constar
que la instal·lació primària disposa de contracte de manteniment de la caldera
de biomassa i contractes de subministrament d’estella, d’acord amb el punt h),
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si s’escau (ja sigui un contracte en format conjunt amb l’empresa de serveis
energètics o contractes separats).

d) Una memòria explicativa de les actuacions fetes i  els  resultats obtinguts.  La
memòria  ha  de  contenir,  com  a  mínim,  un  recull  fotogràfic  de  l’actuació
subvencionada, la potència tèrmica instal·lada, la marca i model de la caldera
finalment instal·lada i el nombre d’edificis calefactats.

e) Justificació  documental  de  l’obligació  de  difusió  i  publicitat  de  la  subvenció,
d’acord  amb  el  que  estableix  la  base  21:  un  exemplar  o  còpia  de  tots  els
materials de difusió o publicitat de les accions realitzades i una fotografia del
cartell/panell informatiu exposat a la sala de calderes o l’edifici.

f) El certificat final d’obra signat pel tècnic competent o, en cas de contracte de
serveis energètics, un certificat del secretari de l’ajuntament conforme es posa
en marxa el servei de calefacció amb biomassa/biogàs.

g) En  cas  de  subvencions  per  a  inversions  vinculades  a  la  gestió  forestal
sostenible  o  a  la  prevenció  d’incendis,  una  còpia  del  contracte  de
subministrament d’estella forestal en què consti que es disposa de certificat de
gestió forestal sostenible i de qualitat (granulometria i humitat), que inclogui la
penalització  per  les  emissions  de  CO2 en  el  transport,  o  bé  una  còpia  del
contracte  amb empreses o  microempreses  de  serveis  energètics  en  què  es
defineixin  les  condicions  esmentades.  Aquest  contracte no serà necessari  si
aquesta  informació  ja  consta  en  el  contracte  fet  amb  l’empresa  de  serveis
energètics quan aquesta subministri la biomassa.

h) En cas de concessions, certificat de secretaria de la inscripció de l’objecte de
les inversions subvencionades en el catàleg de béns municipals.

Es podran utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de 
Girona, que s’especifiquen a la Seu electrònica.
La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com
a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies,
poden formar un únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors d’arxius o
fitxers, ja sigui en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus Zip
o RAR.
Altrament, i d’acord amb el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023, els beneficiaris
han d’aportar la informació relativa als indicadors de les línies de subvenció a les quals
concorren.  Aquesta informació es presenta de forma telemàtica mitjançant el formulari
web  accessible  a  la  web  de  Medi  Ambient  de  la  Diputació  de  Girona
(http://www.ddgi.cat/web/nivell/228/s-0/medi-ambient)  o  a  l’enllaç  següent:
https://arcg.is/19nj5O.
La informació continguda al formulari és la següent:

 Dades generals
 Comarca
 Municipi
 Ubicació

Línia 1 - Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa o biogàs o crear o
ampliar  microxarxes de calor,  de potències  menors o iguals  a 70 kW, per  millorar
l’eficiència energètica d’edificis i la reducció d’emissions de CO2 d’origen fòssil:

 Import subvencionat
 Cost total de l’actuació
 Producció anual d’energia renovable (kWh)
 Reducció en l’emissió de tones de CO2 anuals
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 Quantitat d’estella consumida anualment (t)
 Percentatge d’estella de procedència local (%)
 Superfície forestal gestionada per l’obtenció d’estella (ha)
 Estalvi econòmic anual (€)

Línia 2 - Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa o biogàs, crear o
ampliar  xarxes o microxarxes de calor,  de potències majors a 70 kW, que utilitzin
biomassa per millorar l’eficiència energètica d’edificis i la reducció d’emissions de CO2

d’origen fòssil:
 Import subvencionat
 Cost total de l’actuació
 Producció anual d’energia renovable (kWh)
 Reducció en l’emissió de tones de CO2 anuals
 Quantitat d’estella consumida anualment (t)
 Percentatge d’estella de procedència local (%)
 Superfície forestal gestionada per l’obtenció d’estella (ha)
 Estalvi econòmic anual (€)

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

Caldrà fer constar en el compte justificatiu, com a mínim, l’import de la subvenció a
través de factures,  i  la  resta de la despesa subvencionable  haurà de figurar en el
contracte.

En  el  cas  que  els  documents  presentats  com  a  justificació  fossin  incorrectes  o
incomplets, es comunicaria a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o de
completar-los en el termini de 15 dies hàbils.

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

En cas que el cost justificat correctament sigui inferior a la despesa mínima a justificar,
s’aplicaran els criteris de gradació previstos a la base 6. 

Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
la base 14 superin la despesa efectiva.

Una  vegada  examinada  la  documentació  justificativa,  amb les  comprovacions  que
calguin, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els
elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de
la despesa subvencionable.

12.2 Termini

El termini per executar els treballs i justificar les accions subvencionades és el que
defineixi la convocatòria.
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En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en
dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent.

La convocatòria podrà determinar un període d’execució de les actuacions que sigui
plurianual.

En termes generals no es prorrogaran els terminis per executar i justificar les accions,
excepte en casos degudament justificats per causa aliena al beneficiari. En aquests
casos els beneficiaris podran sol·licitar una pròrroga del termini per executar i justificar
les accions, fins a un mes abans que acabi el termini fixat, per un termini màxim igual a
la meitat del que tingui establert. 
En el  cas de les subvencions vinculades a procediments de contractació agregada
tramitats  per  la  Diputació,  l’òrgan  competent  per  aprovar  la  convocatòria  podrà
modificar  d’ofici  el  termini  de  justificació  per  allargar-lo  en  cas  que  els  tràmits  de
licitació es demorin per causes alienes als beneficiaris.

12.3 Requeriment de la justificació

Si  un  cop  finalitzat  el  termini  no  s’ha  presentat  la  documentació  justificativa,  es
requerirà el beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de 15 dies hàbils, a
comptar de l’endemà de la notificació formal, i se l’advertirà que en cas que no ho faci
es revocarà la subvenció.

13. Pagament 

El  pagament  de  la  subvenció  es  tramitarà  previ  informe  favorable  de  la  persona
responsable del centre gestor.

La convocatòria podrà establir el pagament de bestretes de les subvencions; en cas
que ho faci, l’acceptació expressa de la subvenció es considerarà com a sol·licitud de
pagament  anticipat  i  tindrà  els  mateixos  efectes;  en  cas  contrari,  el  pagament
s’efectuarà un cop s’hagi presentat la documentació justificativa.

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

14. Compatibilitat de subvencions 

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

15. Subcontractació 

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

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

17. Modificació de les subvencions

Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris podran sol·licitar
un únic canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada per causes justificades i
sempre que el nou objecte tingui igual o superior puntuació que l’original i no suposi un
canvi  de  capítol  de  despesa,  o  sol·licitar  la  modificació  del  pressupost  o  del
percentatge de finançament, per causes justificades. Els canvis de destinació podran
ser sol·licitats fins a un mes abans del termini de la justificació de la subvenció.

La subvenció es modificarà d'ofici en els casos previstos en l'ordenança general de
subvencions i, en tot cas:

a) En  cas  que  el  beneficiari  no  justifiqui  correctament  tot  l’import  que  s’ha  de
justificar, segons el que estableixi l’acord de resolució.

b) En cas que el beneficiari presenti un compte justificatiu per un import inferior al
que s'ha de justificar.

En ambdós casos es procedirà a modificar l'import de la subvenció, per ajustar-lo al
que efectivament hagi estat justificat correctament.

18. Invalidesa, revocació i reintegrament

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

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

b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que s’estableixen en aquestes bases.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

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

19. Prohibició de contractació amb persones vinculades

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

20. Protecció de dades

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

21. Verificació i control

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

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

22. Obligació de difusió i publicitat

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

Caldrà,  com a mínim, fer  constar la  subvenció  mitjançant  una notícia inserida a la
pàgina web municipal i instal·lar en un punt visible de la instal·lació (sala de calderes,
interior dels edificis connectats a la xarxa o zona propera visible) un cartell o panell
informatiu (preferentment de material  durable)  de mida mínima DIN A3,  on es faci
constar expressament:

- La inversió
- La generació anual d’energia renovable 
- Si s’escau, l’estalvi anual d’energia
- Les emissions anuals estalviades
- El consum d’estella procedent de la gestió forestal sostenible, si s’escau
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- El suport econòmic de la Diputació de Girona

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

a)  Si  encara  és  possible  el  compliment  de  l’obligació  en  els  termes  establerts,
l’òrgan concedent ha de requerir  el beneficiari  per què adopti les mesures de
difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, i l’ha d’advertir de manera
expressa  que  aquest  incompliment  pot  comportar  la  pèrdua  del  dret  de
cobrament de la subvenció o el seu reintegrament, segons el cas.

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

23. Altres obligacions del beneficiaris

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

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

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

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

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

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

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

24. Principis ètics i de conducta

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

Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:
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a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut
públic.

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

de subvencions o ajuts, o en els processos derivats d’aquestes convocatòries.

En  particular,  els  beneficiaris  de  subvencions  o  ajuts  públics  assumeixen  les
obligacions següents:

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

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

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

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

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

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

25. Règim jurídic

El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

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

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

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

subjecte. 

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

27. Vigència

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

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

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

Annex I. Contingut de referència de projectes i avantprojectes
1 Introducció i objectius
1.1 Dades bàsiques del promotor
1.2 Equip tècnic del projecte
1.3 Antecedents
1.4 Objectius
1.5 Contingut i abast
1.6 Normativa d’aplicació
2 Informació general
2.1 Emplaçament i informació urbanística
2.2 Estimació de les càrregues tèrmiques dels edificis que s’han de calefactar
2.3 Característiques  tècniques de les  instal·lacions  existents (potència,  circuits  i

control actual)
2.4 Característiques tècniques de les instal·lacions futures que s’han de calefactar

(si s’escau)
2.5 Ocupació i horari de funcionament de les instal·lacions que s’han de calefactar
2.6 Consum energètic previst de les dependències que s’han de calefactar

2.6.1. Consums energètics de les dependències dels últims tres anys 
2.6.2. Estimació  i  justificació  de  consums  energètics  d’instal·lacions  o

ampliacions futures
2.6.3. Consums tèrmics previstos amb biomassa 
3 Descripció del projecte
3.1 Descripció  general  del  projecte  i  de  la  solució  adoptada.  Descripció  de  la

proposta per fases del projecte, si s’escau
3.2 Generadors de calor. Dimensionament i característiques
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3.3 Combustible, sistema d’alimentació i sistema d’emmagatzematge
3.3.1 Característiques de la biomassa que s’utilitzarà
3.3.2 Demanda de biomassa prevista
3.3.3 Sistema d’emmagatzematge previst, autonomia
3.3.4 Sistema d’alimentació de biomassa

3.4 Sala/es de calderes de biomassa
3.5 Sistemes hidràulics. Xarxa i connexió amb sales tècniques existents
3.6 Sistema de control. Descripció del sistema de control 
4 Dades energètiques i ambientals
4.1 Consums energètics i emissions estalviades 
5 Dades econòmiques
5.1 Inversió. Pressupost desglossat per capítols 
5.2 Estalvis econòmics previstos en combustible fòssil
5.3 Anàlisi de viabilitat i vida útil de la instal·lació

5.3.1 Paràmetres financers emprats
5.3.2 Flux de caixa de projecte

6 Calendari d’execució
7 Conclusions

En el cas d’ampliacions de xarxes en què s’aprofiti  la caldera existent,  es presenti
només una mesura d’optimització de xarxa o bé el combustible sigui 100 % biogàs
caldrà entregar un document tècnic equivalent.

Annex  II.  Amidaments  i  pressupost  detallat  i  separat  per  capítols  i
subcapítols 
1 Condicionament de les sales de caldera i, quan sigui el cas, construcció de la

sitja
2 Xarxa de calor i abastament de serveis
3 Instal·lació de caldera de biomassa o biogàs i elements complementaris

a) Instal·lació de caldera de biomassa i elements complementaris
b) Sistema d’alimentació d’estella i ompliment de la sitja, quan sigui el cas
c) Equip generador de calor
d) Xemeneia i components hidràulics
e) Instal·lació elèctrica i de control
f) Instal·lació de protecció contra incendis

4 Instal·lació i connexió a la sala de calderes dels diferents edificis existents
5 Seguretat i salut
6 Direcció d’obra
PLÀNOLS 
1. Plànol de situació i paràmetres urbanístics
2. Emplaçament
3. Recorregut de canonades (amb indicació del diàmetre de trams i la distància de

recorreguts)
4. Sitja, si és el cas, i sala de calderes. Planta. 
5. Sitja, si és el cas, i sala de calderes. Alçat. 
6. Esquema dels hidràulics de la sala de calderes de biomassa i interconnexions amb

sales  de  calderes  existents  (amb  indicació  del  diàmetre,  els  materials  i  els
aïllaments)

7. Esquema de control
8. Planta. Instal·lacions de la sala de calderes
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9. Accés del vehicle de descàrrega
10. Incendis. Justificació de les mesures de protecció contra incendis””

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

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

El senyor President, pren la paraula i manifesta que passaríem al següent, ja des de la
Comissió de Territori i Sostenibilitat, que és l'aprovació inicial de les bases reguladores
de subvencions als ajuntaments per instal·lar els sistemes de producció de calor amb
biomassa i/o bioenergia i xarxes de calor municipals. Té la paraula el diputat senyor
Amat.

El diputat delegat de Medi Ambient, senyor Lluís Amat, pren la paraula i diu: Moltes
gràcies,  president.  Bon  dia  a  tothom.  Bé,  el  Pla  estratègic  de  subvencions  de  la
Diputació incorpora un eix  estratègic  que diu «Sostenibilitat  urbana,  lluita  contra el
canvi  climàtic  i  foment  de  l'economia  verda».  Un  dels  objectius,  entre  molts,  és
disminuir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, promoure l'ocupació de sectors
emergents d'eficiència energètica, energies renovables, incentivar l'economia verda...
I, per tant, aquestes bases, de fet, el que tenen per finalitat és subvencionar una part
d'aquest eix,  que és la inversió per a la instal·lació de sistemes de producció amb
biomassa i/o bioenergia i microxarxes i xarxes de calor, a partir d'allò que s'ha inclòs
en els PAES que hem anat treballant amb els diferents ajuntaments. Aleshores, el que
proposem avui és les tres línies. Les dues primeres ja hi eren: la línia 1 ens parla d'una
[...]  de  subvenció  d'executar  inversions  per  a  instal·lació  de calderes  de biomassa
forestal menors o iguals a 70 quilowatts o execució d'inversions per instal·lar calderes
de biogàs també menors iguals de 70 quilowatts. Això seria la línia 1, que ja existia; la
línia 2 ens parla del mateix, d'execució d'inversions per instal·lar calderes de biomassa
forestal  de potències majors de 70 quilowatts i  d'inversions a instal·lar calderes de
biogàs majors de 70 quilowatts. Fins aquí és el mateix que havia existit fins ara. Obrim
o proposem obrir  una línia 3, pensant en aquelles calderes que fa molts anys que
funcionen, que amb els anys que fa han millorat moltes qüestions tècniques, i la idea
és  ajudar  als  ajuntaments,  als  municipis  que  tenen  aquest  tipus  de  calderes  per
optimitzar-les i que es puguin reformar aquestes calderes. I en aquests casos, caldria
que la caldera tingui un sistema de manteniment, però la idea és ajudar a optimitzar
aquestes calderes amb totes les qüestions tècniques que permetin augmentar el seu
rendiment  i  reduir  el  consum  d'aquesta  font  d'energia.  Aquesta  és  la  línia  3  que
proposem. Tota la resta és igual. I l'altra part que proposem per aprovar són els criteris
de  gradació  dels  possibles  incompliments.  La  conjuntura  actual  fa  que  els  preus
oscil·len molt, la provisió d'instal·lacions, d'eines, de material de vegades trontolla i,
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aleshores, sempre que, evidentment, no hi hagi cap sobrefinançament i sempre que es
compleixi la finalitat de la subvenció, proposem que quan la desviació pressupostària
aprovada sigui inferior al 10 %, no es perdi la subvenció com es perdia ara. És a dir,
s'ha executat, s'ha fet i aleshores que es pugui mantenir la totalitat de la subvenció i el
municipi no el perdi. I després, per altra banda, també proposàvem que en cas que el
termini de presentació del justificant, sempre que s'hagi fet la inversió i l'actuació, la
reducció anterior o més tard sigui només del 5 % perquè s'ha fet la instal·lació, i en el
cas  d'incompliment  del  termini  d'execució,  sempre  que  s'hagi  fet,  la  finalitat  de  la
subvenció s'aplicaria una reducció del 10 %. A grans trets, perquè tota la resta és igual
i ja en vam parlar a la comissió informativa, serien els punts que incorporem nous i que
proposem incorporar.

El  senyor President,  diu Moltes gràcies,  senyor Amat.  Alguna qüestió? Sí,  senyora
Guillaumes.

La diputada senyora Marta Guillaumes, pren la paraula i diu: Gràcies, president. Bé,
intervenim en aquest punt bàsicament per compartir que celebrem especialment que
s'hagi  inclòs  la  tercera  línia,  perquè  moltes  vegades  ha  passat  que  des  de
l'Administració pública s'obren línies de subvenció per implementar infraestructures i
sovint no passa, o sigui, que en paral·lel a això s'implementin línies de subvenció per
reparar i mantenir aquestes infraestructures, que és el gran tema que ens ha passat
històricament en aquest país.  Per tant,  d'entrada això,  vull  comentar que celebrem
especialment no només la línia, sinó que s'hagi inclòs la línia 3, que és la que té per
motiu obrir aquesta línia per reparar i mantenir aquestes infraestructures, en aquest
cas de calderes i xarxes de calor. Gràcies.

El  senyor  President,  manifesta: Moltes gràcies.  Entenc,  per  tant,  que s'aprova per
unanimitat

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

7. Aprovació  definitiva  de  la  Memòria  resum  dels  mapes  estratègics  de
soroll de la xarxa viària local de la Diputació de Girona, fase IV - Xarxa
Viària

“El Ple de la Diputació de Girona, de 18 d’octubre de 2022, va aprovar inicialment la
memòria resum dels mapes estratègics de soroll de la xarxa viària local de la Diputació
de Girona, fase IV.

El secretari general de la Diputació de Girona, en data 21 de desembre de 2022, va
certificar  que durant  el  període d’informació  pública  no hi  ha hagut  cap entrada al
Registre General de la Diputació de cap escrit d’al·legacions o reclamacions a l’acord.

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:

- Indicadors i mètodes per avaluar els nivells de soroll ambiental.
- Elaboració de la cartografia a partir dels indicadors comuns a la UE.
- 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  9  de  gener  de  2023,  ha  informat
favorablement sobre l’aprovació definitiva de la memòria resum dels mapes estratègics
de soroll de la xarxa viària local de la Diputació de Girona, fase IV.
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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.

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 definitivament la memòria resum dels mapes estratègics de soroll de
la xarxa viària local de la Diputació de Girona, fase IV.

Segon. Publicar  l’acord  d’aprovació  definitiva  de  la  memòria resum  dels  mapes
estratègics de soroll  de la xarxa viària  local  de la  Diputació de Girona,  fase IV,  al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler
d’anuncis de la corporació.

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  següent  punt,  que  és  l'aprovació
definitiva de la memòria de resum dels mapes estratègics de soroll de la xarxa viària
local de la Diputació de Girona. Té la paraula el diputat senyor Jordi Xargay.

El diputat delegat de Xarxa Viària, senyor Jordi Xargay, pren la paraula i manifesta: Sí,
moltes  gràcies,  president.  Bé,  com  saben  vostès  es  va  aprovar  inicialment  el  18
d'octubre aquesta memòria d'aquest mapa de sorolls. No hi ha hagut al·legacions i, per
tant, doncs, obeint una normativa europea que diu que totes 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, també de tots els grans eixos viaris
on el trànsit sobrepassi els 300.000 vehicles a l'any i dels grans eixos ferroviaris on el
trànsit sobrepassi els 30.000 trens a l'any i dels aeroports i dels ports. En el cas que
ens afecta a la Diputació de Girona, voldria dir que tots aquells trams de carretera de
la nostra xarxa viària  que sobrepassin els  8.200 vehicles al  dia estan sotmesos a
aquesta normativa. Després de l'estudi que s'ha fet a tota la xarxa viària, hem detectat
quatre trams de la nostra xarxa que serien objecte d'aplicar-hi aquests criteris, que són
la GI-8566,  que és l'entrada des de Castelló  d'Empúries,  que són uns 400 metres
aproximadament, que aquí tenim una IMD de 8.577 vehicles al dia; la GIV-5332, que
és la que va des del polígon de Montfullà fins a la rotonda de l'Espai Gironès, són uns
565  metres  i  aquí  tenim  un  flux  de  12.195  vehicles;  la  GIV-6211,  que  va  de  la
intersecció de la rotonda fins a la zona del far de l'Empordà, que són uns 250 metres,
són 10.455 vehicles diaris, i la carretera que va de Castell d'Aro a Sant Pol, aquesta és
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tot el tram, que són 2 quilòmetres 200, amb una IMD de 10.155. Per tant, aquests
serien els quatre llocs on aplicaríem aquest mapa de sorolls.

El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Xargay. Senyora Guillaumes.

La diputada senyora Marta Guillaumes, pren la paraula: Gràcies, president. Bé, com
s'ha comentat, el Ple de la Diputació de Girona ja va aprovar el 18 d'octubre del 22
inicialment aquesta memòria de resum. Nosaltres, com a CUP-Amunt, òbviament ens
hi vam mostrar favorables, perquè és una mesura que evidentment no és que des de
Catalunya s'hagi incentivat, sinó que això ve de la Unió Europea. És una obligació de
la Unió Europea i  en aquell  moment ja  ens vam mostrar  a favor d'aquests mapes
estratègics de soroll per diversos motius: òbviament per l'ambiental i de salut pública, i
també perquè és més necessari  que mai,  sobretot en un ens com la Diputació de
Girona, que, de fet, promou a bastament l'increment de xarxa viària constantment; per
tant, més que mai és necessari tenir un mapa o algun document que ens controli o que
permeti  regular  quins  són  els  trànsits  que  hi  ha  en  les  diferents  carreteres  de  la
Diputació o que són responsabilitat de la Diputació de Girona. Com es diu també en la
base de subvencions, aquests mapes estratègics de soroll contenen informació sobre
els nivells sonors i sobre la població exposada a determinats intervals d'aquests nivells
de soroll.  Com molt  bé ha explicat el diputat Xargay, per una banda hi ha aquests
mapes, que són referents als grans nuclis de població de més de 100.000 habitants, i
després hi ha els mapes de soroll que estan relacionats amb les grans infraestructures
viàries, i aquest és el motiu d’aquests mapes, estan relacionats amb aquesta segona
pota. Com deia, això prové d'una directiva europea, la 2000/249, sobre avaluació i
gestió del soroll ambiental. Com deia, ja vam mostrar el nostre vot favorable, però no
podem  deixar  d'expressar  el  nostre  vot  crític;  és  a  dir,  és  un  sí  crític.  I  per  què
considerem que sigui  un sí  crític? Doncs per diverses raons,  una de les quals  és
perquè no és gens inusual que la mateixa Administració pública,  en aquest  cas la
catalana, a voltes vulneri normes legals, marcs legals, especialment els ambientals. En
tenim moltes mostres, sobre això. Cal recordar que, de moment, per exemple, a l'Estat
espanyol,  l'estat  en  el  qual  encara  estem  inclosos,  és  un  dels  estats  que  més
incompleix la normativa ambiental de la Unió Europea. I això és un fet, és demostrable.
L'altra qüestió que també ens fa posicionar-nos en un sí crític és com lliga aquesta
voluntat  de  millorar  i  recuperar  la  qualitat  acústica  amb  l'impuls  de  grans
infraestructures viàries, com és el cas de la variant de Vilafant, la polèmica variant de
Vilafant, i de la qual el Govern de la Diputació de Girona n'és ferm defensor. De fet, no
lliga... és que no lliga, eh? Per una banda, s'implementen aquests mapes estratègics
de sorolls i per l'altra és com una política sectorial, és el gran, el gran sino d'aquestes
polítiques  públiques  d'aquest  país.  Són  polítiques  sectorials  de  medi  ambient  i
polítiques sectorials en xarxa viària que no es connecten mai entre elles. Així estem en
aquest país, fent encara aquestes, com deia, polítiques sectorials que no es relacionen
ni per casualitat entre elles. Per això fem un sí crític. Això és el que ens preocupa i el
que pot passar, per exemple, amb aquests mapes estratègics de sorolls: que s'aprovin,
s'implementin, i després aquests mapes no vinguin relacionats o no afectin la política
sobre mobilitat en aquest país. Per tant, que es millori, i per això hi votem a favor, ens
sembla importantíssim que es millori el coneixement de la realitat acústica del territori i
que, per tant, això pot generar un benestar a la ciutadania, però que, per contra, no
s'avanci en l'aplicació per corregir o suprimir les polítiques sectorials que més impactes
negatius causen respecte a la qualitat acústica, com és, per exemple, la construcció o
ampliació de grans carreteres,  com dèiem Vilafant  o l'ampliació de la  carretera de
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Siurana. Per tant, fixin-se que aquí tenim una gran contradicció. Per una banda, hi ha
una política sectorial que fa i que elabora mapes de soroll acústics i que determina la
qualitat, però per l'altra anem seguint amb una política pública que fa el mateix diputat
Xargay; ho explicava, que a l'IMD de diverses carreteres de les comarques gironines
sigui  molt  superior  a  8.000  vehicles  diaris.  És  clar,  el  plantejament  que  fem  és:
aquestes són quatre carreteres, però és que quan es faci la variant de Vilafant i moltes
altres propostes  de carreteres  i  de  variants que estan previstes  al  territori,  aquest
mapa de carreteres s'haurà d'ampliar  i  força perquè la  tendència de les polítiques
públiques,  no només de comarques gironines sinó del país,  és créixer i  créixer en
ciment i asfalt. D'aquí ve el nostre sí crític, eh? Estem d'acord que es facin aquests
mapes de soroll, però en gran desacord que hi hagi una desconnexió absoluta de les
polítiques ambientals amb les polítiques de mobilitat a Catalunya. A part, i acabo, som
uns grans especialistes a fer diagnòstics, informes i lleis. Som un dels països que té
una de les lleis de canvi climàtic més avançades d'Europa, la Llei 16/2017. Lleis molt
avançades,  algunes,  per  cert,  tombades  pel  Tribunal  Constitucional.  Però  són poc
d'actuar  sobre  el  terreny per  avançar  en la  protecció  del  territori  i  la  salut  de les
persones, la vida i el clima. I això, pensem, ens hauria de fer reflexionar i canviar el
rumb de les polítiques públiques i per això el nostre sí és un sí crític. Gràcies.

El senyor President, diu: Gràcies. Senyor Xargay.

El diputat senyor Xargay, manifesta: Jo, si em permet, president, només petit apunt
respecte al que deia la diputada. A veure jo amb el que deia vostè, doncs l'Estat, les
normatives de l'Estat, des de la Diputació o de la Generalitat, lògicament no hi podem
entrar i no hi entrarem. Però sí que li vull dir és que, fixi’s, vostè parlava del mapa de
sorolls que avui aprovem definitivament i el comparava amb el tema de la variant de
Vilafant, que són coses ben diferents. Però si es fixa bé, hi ha dues coses que els
relaciona molt estretament, que és la IMD i la seguretat. És a dir, la Unió Europea ens
diu a través d'aquesta llei que en tots els punts de la xarxa viària on hi hagi una IMD
superior als 8.219 vehicles al dia, cal fer aquest mapa i aplicar aquestes mesures. La
Diputació el que fa és quan la IMD d'una carretera passa d'un determinat nombre de
vehicles, té l'obligació, per viabilitat i per seguretat, d'augmentar les dimensions i de
millorar  aquella  carretera.  I  és  el  que ens  passa amb la  carretera  de  Vilafant.  La
carretera de Vilafant en aquests moments és una carretera amb una IMD de quatre
metres i mig i, en canvi, hi passen 3.000 vehicles al dia. I per tant, escolti, l'obligació
com a responsable de la xarxa és posar aquesta carretera al dia amb les mesures que
li toquen i amb la seguretat que li pertoca.

El senyor President, diu: Sí, sí, digui, digui, però breument.

La diputada senyora  Guillaumes,  manifesta: A vegades no soc  gaire  breu.  Home,
evidentment no estem d'acord amb la resposta. Vostè diu: «Tenim l'obligatorietat quan
la  IMD  d'una  carretera  supera...»,  és  en  la  resposta  a  aquest  problema  on  no
coincidim.  I  evidentment  en aquest  plenari  ja  a bastament  ha sortit:  la  resposta  a
aquest problema per nosaltres no és fer carreteres més grosses i més amples, sinó
implementar polítiques públiques que portin a disminuir el trànsit en un vehicle privat i
no col·lectiu. Aquesta és la diferència entre vostès i nosaltres. Només és això. Gràcies.

El diputat senyor Xargay,  respon: Sí,  però el  diputat de Xarxa Viària el  que ha de
gestionar és que hi hagi bones carreteres, hi hagi seguretat a les carreteres.
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El  senyor  President,  intervé i  manifesta:  Molt  bé,  vinga,  tanquem-ho.  Vostè  ha dit
moltes coses, però n'hi ha alguna que s'ha de matisar, eh? Vostè ha dit: «La Diputació
promou que a les carreteres hi  hagi més trànsit».  La Diputació no promou res.  Ni
donem  subvencions  per  a  cotxes,  ni  fem  publicitat  per  a  aquest  tema.  Per  tant,
permeti’m,  és a dir,  més enllà  del  debat,  nosaltres no promovem que hi  hagi  més
trànsit; nosaltres no ho promovem. I vostè ha dit: «Aquí hi ha temes sectorials que són
Xarxa Viària i una altra sectorial que Medi Ambient que van per separat». No, això no
és cert. Quan nosaltres, almenys quan nosaltres plantegem una carretera, nosaltres
mirem els dos temes: el  tema de xarxa viària i  seguretat i  el  tema mediambiental,
perquè nosaltres no fem ampliacions més enllà del necessari o del que la legislació diu
per anar en contra del medi ambient. No, al contrari, el màxim de preservació complint
amb els temes de seguretat. Si més enllà hi ha una altra administració, això passa i
precisament no ho casen prou bé a l'hora de fer les legislacions, això és una altra
cosa, però jo em centro només en el tema del que fem la Diputació de Girona. La
Diputació de Girona no ho promou. De fet, fixi's bé: en 740 quilòmetres de carreteres,
si  no m'he descomptat,  el  senyor Xargay ha dit  que 3 quilòmetres tenen una IMD
superior a 8.000; de 740 quilòmetres, si no m'equivoco, fent la suma del que vostè ha
dit, són 3 quilòmetres. Per tant, això és un tant per cent tan petitet que, en tot cas, vol
dir que la nostra xarxa viària no és una xarxa d'alta densitat, eh? I aquesta és la raó,
no? Per tant, home, a l'hora de... I els temes de seguretat, els temes de variants per
l'evolució mateixa de la societat, del desenvolupament dels municipis, etcètera, doncs
sí, i per seguretat, bàsicament si s’han de fer, s’han de fer. Però això no va amb això.
He dit, fixi's bé, 740 quilòmetres de carretera, 3 quilòmetres només que passen de la
IMD de 18.000. Doncs escolti, és aquest el tema que jo crec que com a Diputació hem
de reflexionar. Nosaltres tenim una xarxa viària molt àmplia, on en un tant per cent
molt petitet ens passa d'aquests 8.000 vehicles al dia d’IMD. En tot cas, mesurem les
coses, perquè si la Diputació féssim una promoció, evidentment de 740 quilòmetres no
en serien 3; en tot cas, segurament serien molt més. Però nosaltres aquest... I a l'hora
d'arranjar una carretera no és perquè n’hi passin més, és perquè els qui hi passin, hi
passin més segurs. Nosaltres no fem una petició d'una carretera o una variant per dir:
«No, no, és que aquí el que volem és que ens incrementi la IMD». No, no, no; aquest
no és el que nosaltres, la Diputació, vol. La Diputació vol que els qui hi passin, amb la
IMD que sigui —i evidentment, escolti, com més baixa, perfecte—, però en tot cas, que
hi passin amb seguretat. Aquesta és la lectura que nosaltres fem, que en tot cas estic
segur que, si ho mirem bé, no és una lectura gaire llunyana de la que vostè fa.
Moltes gràcies. Entenc que s'aprova per unanimitat, doncs. Quedaria aprovat.

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

8. Mocions d'urgència

No n’hi ha.

9. Precs i preguntes
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El senyor President, preguta si hi ha algun prec o alguna pregunta per part d’algun
grup? Independents?, no. Vostè sí, vostè sí, també. Bé, quan vulguin.

La portaveu del grup de la  CUP, senyora Marta Guillaumes,  intervé i  diu:  Gràcies,
president.  Són  quatre  preguntes.  Les  formulem  totes  seguides.  Sí?  La  primera,
justament està relacionada amb un tema que ha sortit en els altres punts, en un altre
punt, que és el tema de la variant de Vilafant. Justament aquest polèmic i controvertit
projecte de variant sobre el riu Manol a Vilafant va arribar la setmana passada a la
Comissió de Territori del Parlament, el dimecres 18 de gener, a petició de la CUP, i
justament un dels representants, un dels membres de la plataforma opositora, en Jordi
Puig, va explicar a bastament els arguments per dir no a aquesta variant. En aquesta
comissió de Territori del Parlament, PSC i Junts es van mostrar clarament a favor de la
construcció d'aquesta carretera, i en el cas de Junts, curiosament, amb un argument
que pensem que és bastant més que discutible, va arribar a dir que es tracta d'una
obra  «necessària  i  reivindicada».  Reivindicada  no  sabem  per  qui,  perquè  per  la
ciutadania no ens ho sembla pas, que la ciutadania ho reivindiqués, més aviat ens
sembla  que  és  reivindicada  per  les  empreses  constructores.  I  ERC,  justament  en
aquesta comissió de Territori del Parlament de la setmana passada es va limitar a
assenyalar  que vetllaran «per  impulsar  els  estudis  que facin  falta  perquè sigui...»,
llegeixo literalment el que vaig veure al vídeo, «que facin falta perquè sigui prudent a
l'hora  d'harmonitzar  el  futur  ambiental  de  la  zona».  Això  ens  va  sorprendre
enormement i ens agradaria, en aquest context del plenari de la Diputació, entendre
com funciona això. És a dir, com és que el Parlament Esquerra comenta això, que
vetllaran  per  tot  això.  Què  vol  dir  això?  Vetllen,  o  sigui,  validen  el  projecte?  Ens
agradaria saber explícitament i ens agradaria, en nom del vicepresident, Pau Preses,
que  representa  els  diputats  i  diputades  d’Esquerra  Republicana,  si  ell,  com  a
representant  dels  diputats  i  diputades  d’Esquerra  Republicana,  validen  aquest
projecte. Perquè, si no, ens sembla que sembla que vulguin enganyar algú, perquè allà
es mostren com a relativament  neutres;  aquí  hem portat  aquest  tema en diversos
plens,  no  han dit  res,  no s'han manifestat  i,  per  tant,  interpel·lem directament  els
diputats  i  diputades  d’Esquerra  Republicana  perquè  en  seu  plenària  es  posicionin
clarament amb relació a aquesta variant: variant sí o variant de Vilafant no. Estan a
favor o no estan a favor de la variant? Ens sembla que la ciutadania necessita claredat
en els  posicionaments.  Segona pregunta.  És una pregunta més d'àmbit  gironí  i  té
relació amb una activitat que es va portar a terme a Girona, que és el Gran Circ de
Nadal sobre aigua. És una activitat que es va portar a terme del 26 al 30 de desembre
a la ciutat de Girona, un esdeveniment que va tenir suport de l'Ajuntament de Girona i
de la Diputació de Girona. Un esdeveniment que si recorden tenia com a eix principal
l'aigua i es dona la casuística que al mateix desembre, el 12 de desembre de 2022,
l'Ajuntament de Girona va aprovar un pla per afrontar la sequera. És evident que no
deixa de ser sorprenent que, tot i l'aprovació d'aquest pla, es dugués a terme aquesta
activitat.  En  tot  cas,  en  aquest  plenari  no  hi  entrarem,  perquè  no  és  l'espai  per
preguntar sobre això o sí, perquè aquí hi ha alguna diputada que és representant de
l'Ajuntament  de  Girona,  però  sí  que  és  l'espai  per  preguntar  quin  és  el  tipus  de
participació de la Diputació de Girona en aquest esdeveniment. El circ, evidentment,
és una disciplina que té una gran qualitat  artística i  cultural,  no ho neguem, però,
preguntem específicament en què es concreta aquest suport, que era visible en els
cartells  anunciants  d'aquesta  activitat,  que  en  plena  sequera  utilitza  12.000  litres
d'aigua que, per cert, es va publicitar i es va explicar als mitjans de comunicació que
gaudia d'un dispositiu tecnològic de reaprofitament de l'aigua, però en cap moment es
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va explicar d'on provenia aquesta aigua utilitzada en aquest esdeveniment. La tercera
pregunta,  això  és  la  segona,  la  tercera  té  a  veure  amb una  pregunta;  relacionem
aquesta pregunta amb una altra que vam formular el desembre del 2022, en la qual
vam preguntar sobre el projecte de la World Cup 2031 de Caldes de Malavella, aquest
esdeveniment,  aquest  macroprojecte  o  macroesdeveniment  per  al  2031.  I  vam
preguntar si la voluntat del Govern de la Diputació de Girona era la de seguir apostant
per aquest projecte especulatiu i urbanístic. La resposta del president Noguer en el
seu  moment  va  ser  que  sí,  que  apostaven  per  aquest  projecte,  que  d'entrada  es
preveu que sigui  un suport  d'uns quatre milions  d'euros  per  a un projecte  que en
aquest moment el president va dir que seria bo per a Caldes, bo per a les comarques
gironines, bo per a Catalunya i fins i tot va dir bo per a l'Estat espanyol. Avui tornem a
preguntar sobre aquest projecte, sobretot tenint en compte que, curiosament, ahir a
Caldes  de  Malavella,  el  Grup  Municipal  d'Esquerra  Republicana  va  presentar  una
moció sobre la proposta de la Ryder CUP 2031 a Caldes. Potser és un bon espai i un
bon moment per tornar a demanar el  posicionament dels grups polítics presents al
Govern de la Diputació de Girona, tant Junts com ERC, perquè per una banda es
posiciona el Govern de la Diputació a favor d'aquest projecte, però resulta que després
al  poble,  la  mateixa  Esquerra  Republicana  de  Caldes  presenta  una  moció  sobre
aquesta qüestió. Ens agradaria que tornar a demanar el posicionament dels dos grups
polítics,  no  del  president,  sinó  dels  dos  grups  polítics  presents  al  Govern  de  la
Diputació. I la quarta pregunta té a veure sobre la protecció del litoral. Aquest dissabte
passat vam organitzar una jornada que vam titular «Repensem el litoral», a Castelló
d'Empúries. En aquesta jornada, que va ser molt, molt interessant i molt productiva, es
va posar molt en evidència la gran preocupació que hi ha al territori sobre la protecció
del litoral, sobre els efectes que pot tenir el canvi climàtic en el litoral. Quan dic «el
litoral» vol dir tota la zona, tots els municipis que hi ha al litoral. En aquesta jornada es
va  presentar  un  informe  que  va  ser  elaborat  pel  Consell  Assessor  per  al
Desenvolupament Sostenible, el  CADS, que és un informe molt  clar que una mica
proposa, fa 10 propostes estratègiques per treballar des de l'administració pública per
millorar la protecció de la zona litoral. I, concretament, ens agradaria saber quines són
les accions que des de la Diputació de Girona s'està portant a terme justament per
poder protegir i defensar el litoral de comarques gironines. Gràcies.

El  senyor President,  diu:  Bé,  moltes gràcies.  Posaré en comú una sèrie de coses
abans de contestar-li les preguntes. Aquest no és un Ple en què s’interpel·li un grup
concret, donat que vostès no tenen representació en algun ajuntament i després faci
vostè  la  funció  del  que  hauria  de  fer  un  regidor  o  regidora.  En  aquest  joc  no  hi
entrarem, senyora Guillaumes; no és el lloc. Jo li vaig dir que vostè no ha d’interpel·lar,
ni cap diputat, ni vostè ni cap diputat o diputada d'aquesta casa, ha d’interpel·lar en
funció  dels  ajuntaments.  Aquí  contestarem les  preguntes  que són de la  Diputació.
Vostès tenen grup a l'Ajuntament de Girona per preguntar-los tot el de l'Ajuntament de
Girona i si hi ha una diputada que és regidora, un diputat que és regidor, escolti, hi són
en tant que electes locals i, per tant, aquí els contestaran les qüestions de la Diputació,
les qüestions que són de qualsevol ajuntament, encara que aquí hi hagi l'alcalde o
qualsevol regidor, aquestes preguntes saben que no les contestaran. Això va quedar
clar a principi de legislatura, vostè no hi era, jo crec que li ho vaig repetir, però en tot
cas li ho reafirmo. I tercera qüestió. Quan parla el president de la Diputació parla en
nom del Govern de la Diputació. Més enllà que el Govern estigui compost per dos
partits polítics. Per tant, això de si es posiciona Junts o es posiciona a Esquerra, aquí
parlem del Govern. No parlem ni del Parlament. Parlem del Govern de la Diputació de
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Girona.  Per tant,  la variant de Vilafant:  la variant de Vilafant l'hem discutit  diverses
vegades més enllà del Parlament de Catalunya, no és una qüestió, en aquest cas... El
Parlament de Catalunya pot tractar les qüestions que vulgui. Aquesta és una qüestió
d'aquest  Plenari,  i  en aquest  Plenari  ha quedat  clar  quina és la  posició.  Hem tirat
endavant  el  projecte,  hem guanyat  una  sentència  judicial  al  respecte,  encara  que
estigui  recorreguda,  i  per  tant  nosaltres  tenim  els  informes  de  la  Generalitat
corresponents,  mediambientals,  tots,  i  està seguint  el  seu curs.  I  quan diu que és
necessària, el diputat Xargay li ha explicat diverses vegades per què és necessària, i
jo mateix. I quan diem que és reivindicada, és perquè la reivindica el seu ajuntament,
el  reivindica  qui  governa  al  seu  ajuntament.  I,  per  tant,  aquesta  casa,  que  és
l’ajuntament dels ajuntaments, si un ajuntament ens demana una necessitat que tenen,
sigui  del  color  que  sigui,  com  sigui,  la  procurem atendre.  Per  tant,  més  enllà  de
posicionaments,  és  a  dir,  quan  es  diu  «necessària»  i  «reivindicada»,  ho  diuen  al
Parlament, però en tot cas jo crec que ho hem explicat reiterades vegades en aquest
Plenari. Qui ens la reivindica és el Govern de Vilafant, i si és necessari o no, el nostre
departament tècnic de carreteres creiem que sí, per temes de seguretat i sobretot en
èpoques que pot comportar pluges, etcètera, en aquell passallís en el qual pot deixar
aïllats certs territoris. Aquesta és una qüestió. Recordo que, a més, quan vostè diu «no
reivindicades»,  recordo que jo ho he dit,  però em dona l'ocasió de tornar-ho a dir.
Quan  ens  han  enviat  signatures,  ens  han  enviat  400  signatures,  de  les  quals
escassament un 10 % eren de gent de Vilafant. És a dir, ens han enviat 400 o 500
signatures, de les quals 40 o 45 —eh?, ara no li  diré el  nombre exacte— eren de
Vilafant; les altres eren d'arreu del país. Gent de Girona, gent de Figueres, gent de
Barcelona, gent d'aquí, gent d'allà. Per tant, el municipi de Vilafant, que deu tenir uns
4.000 habitants —no?, és menys?—, doncs un 1 %. És clar, si un 1 % és el que signa,
entendrem que si això li vol dir que és la majoria, en tot cas, després confonem els
termes.  Per  tant,  nosaltres  la  tirarem endavant.  Gran Circ  de Nadal  sobre  l'aigua.
Escolti, hauran de preguntar-ho a l’Ajuntament de Girona. La Diputació hi ha fet una
aportació nominativa, com cada any fa per aquest  circ.  Escolti,  si  és sobre l'aigua,
sobre l'aire, sobre el foc o sobre el no sé què, en tot cas, qui l'organitza és l'Ajuntament
de Girona i, per tant, la pregunta l'ha de fer allà; aquí, no. Subvenció nominativa de
27.000 euros. Contestada la pregunta. Caldes de Malavella. Més enllà del que aprovi
el Plenari o no, escolti, jo, em sembla que vostè tampoc ha dit exactament el que jo
vaig dir, i ha retallat el que li ha convingut i ha posat en valor el que li convenia a vostè.
Bé, nosaltres ni un projecte especulatiu ni urbanístic, nosaltres el que podem ajudar i
en el que estaríem disposats a col·laborar és amb un esdeveniment esportiu d’una
tremenda  magnitud:  diuen  que  la  Ryder  Cup,  després  dels  Jocs  Olímpics,  és
l'esdeveniment esportiu més important que s'organitza al món. Doncs si nosaltres això
és el que es fa, se celebra en el PGA, que és important no només per a Caldes de
Malavella,  escolti,  això  deu  anys  abans  i  deu  anys  després  té  una  repercussió
importantíssima en tots els àmbits,  sobretot  l’econòmic,  i  per tant,  en tot  cas,  això
pensem que és bo per al conjunt de la demarcació, per al conjunt del país, per al
conjunt de l'Estat. Jo vaig dir-ho, i ho crec. I li contesto i li ho reitero perquè ho crec.
Ara bé, li vaig dir: «Això no només s'ho ha de creure la Diputació de Girona». Si aquest
esdeveniment  esportiu  és  d'una  magnitud  així  d’important,  el  que  la  Diputació  de
Girona hi pugui aportar i pugui col·laborar en tant que territori és un granet molt petit.
Aquí  hi  ha d'haver  l'Estat  i  el  Govern de la  Generalitat  i  el  Govern de l'Estat,  les
institucions de l'Estat i les institucions de Catalunya, les que també hi han de ser i hi
han  d'apostar.  Si  aquestes  administracions  estan  disposades  a  apostar-hi  amb
quantitats que deuen ser molt i molt i molt superiors, nosaltres, per què no podem ser-
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hi en un esdeveniment d'aquesta importància? Ara, és evident que si el Govern de
l'Estat i el Govern de la Generalitat diguessin «Escolti, nosaltres no apostem per la
Ryder Cup», aquesta casa no apostarem per la Ryder. Ni l'Ajuntament de Caldes no
pot fer-ho ni ningú més, perquè no tindria cap sentit, eh? Ara bé, la pregunta no és si
Esquerra Republicana, si Junts, si el PSC... Escolti, no, és: «Això, aquesta aposta que
es fa en el PGA, però que s'ha de traslladar a l'Estat espanyol i al conjunt del país, el
conjunt de Catalunya, les administracions hi apostaran, sí o no?». Doncs miri, això és
el que s'haurà de definir. Jo, per les impressions que tinc, l'Estat fa la sensació que ho
veu bé i  em fa la  sensació que la  Generalitat  també ho veu bé.  Ara,  escolti,  això
s'haurà de plasmar en un document, i si aquest document es plasma, la Diputació,
direm el que hem de dir, i si aquest document no es plasma, evidentment no. Jo li vaig
dir: «Escolti, vostè em va dir i vaig dir Escolti, més o menys podem anar per aquí, però
més o menys vol dir que no ho sé. És a dir, perquè això no està a les nostres mans.
Ara, si a mi em pregunta… Si a mi em pregunta com a president d'aquesta corporació
si aquest projecte esportiu quedi clar, eh? Per què vostè ha tret l'esport i diu projecte
especulatiu urbanístic? La Ryder CUP és un projecte eminentment esportiu,  que si
darrera hi ha operació urbanística, ho etcètera. Això ja ho farà qui li toqui. En tot cas,
aquesta casa no ens toca i per tant, si aquest projecte esportiu de gran calat s'arriba a
fer aconseguir aquesta casa, hi haurem de ser hi. Jo crec que sí, que hi hem de ser hi,
però en tot cas aquesta casa no prendrà cap decisió ni a favor ni en contra perquè no
té. No tenim la potestat ni la facultat de fer. I li vaig dir quan es va intentar ca fa uns
anys i aquesta casa es va manifestar en uns termes similars. Per tant, o el mateix que
aquesta casa va dir em sembla que era fa deu anys enrere. Més o menys, eh? Deu
anys enrere, doncs, probablement s'havien manifestat en els mateixos termes que ens
manifestem  nosaltres.  Bé,  res  més  que  això.  Però  ni  projectes  urbanístics  ni
especulatius. Per nosaltres. Perquè no tenim cap facultat urbanística, nosaltres la té. O
l'Ajuntament o ajuntament respectius. I el Govern de la Generalitat? Qui és que té la
Direcció General d'Urbanisme? Ara bé. Ara bé, la Ryder Cup el que ens ha de portar
és  un  gran  rendiment  esportiu  que  al  final  tingui  una  promoció  econòmica
importantíssima per al conjunt, perquè això no és para a Girona, per al conjunt del
país. I aquesta és la qüestió. Per tant, no hi vegi més enllà d'aquí. No dependrà de
nosaltres ser o no ser hi. Dependrà si el govern de l'Estat i el Govern de la Generalitat,
govern del país, veu clar que això s'ha de tirar endavant. En aquests moments les
converses, doncs, hi són i en tot cas arribarà. Com arribarà. I això, en tot cas, també
són projectes de llarg termini que comencen i que això són. Gairebé són deu anys
abans i deu anys després, no. I, per tant, en tot cas això, això s'hauria de mirar com,
de quina manera. I en tot cas, però nosaltres no entrarem en cap projecte urbanístic
que li quedi clar, només entrarem en un projecte esportiu. Bé, el litoral escolti nosaltres
la protecció del litoral per nosaltres és clau. Jo crec que sempre que ens hem hagut de
pronunciar  en  qualsevol  projecte  ho  hem fet  i  ho  continuarem fent.  I  continuarem
ajudant precisament per a la preservació del litoral i de tot el que pugui representar i
pugui ser, doncs es digui, pugui estar amenaçat de la nostra demarcació. Perquè el
primer que hem d'ajudar precisament és són a tots els ajuntaments de la demarcació.
Bé, jo penso que li he contestat les quatre preguntes. No sé si vostè vol afegir alguna
cosa respecte a això.

El vicepresident primer,  senyor Pau Presas,  pren la paraula i  respon: Bé, bon dia.
Gràcies, president. Ens agrada començar el 2023 sabent que algú també pensa en el
grup  d’Esquerra,  per  tant  ens  afalaga  i  li  donem  les  gràcies.  En  tot  cas,  el
posicionament és exactament el mateix que hem tingut sempre en aquest Ple i crec
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que, a més a més, és el mateix que ha defensat també el nostre grup al Parlament,
que en tot cas, si hi ha alguna cosa, la poden debatre al Parlament, el seu grup i el
nostre. El projecte ha passat tots els tràmits que havia de passar, ha tingut tots els
informes que havia de tenir; això és així, això és així. A petició de qui? A la petició dels
dos  ajuntaments,  de  Vilafant  i  de  Borrassà.  Hi  ha  unes  eleccions  municipals,
s’elegeixen  uns alcaldes  i  unes  alcaldesses,  i  en  tot  cas  representen  els  governs
municipals,  que  prioritzen  i  governen  pel  benestar  de  la  ciutadania,  que  és,  en
definitiva, el que fan la majoria, per no dir tots els alcaldes i alcaldesses. Per tant, fins i
tot  el  mateix  POUM —ja  n’havíem parlat—,  el  mateix  POUM de  Vilafant,  aprovat
inicialment per unanimitat,  preveia aquest  traçat.  Per tant,  no cal  crec afegir-hi  res
més; es tracta de donar voltes a un tema que creiem que està tancat. De fet, el mateix
informe de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya deia que millorava aquesta
actuació a la llera del riu Manol, que millorava pel que fa al medi ambient la llera del
riu, per no dir també tots els aspectes de seguretat que en aquest cas primen també
totes les accions de la nostra Àrea de Xarxa Viària. Per tant, el posicionament segueix
sent el mateix. Igual, també subscrivim i subscric totes les paraules que acaba de dir el
president també respecte a la Ryder, perquè en tot cas, si hi ha alguna cosa, es pot
fer, doncs, el corresponent debat. Escolti, jo crec que la Diputació ens hem de moure
en els termes que ha expressat el president. I pel que fa a Caldes de Malavella, si hi
ha alguna cosa, doncs, escolta, els respectius grups i el govern municipal de Caldes
de Malavella tindran el debat que hagin de tenir, igual com fem amb la resta de temes
dels altres pobles de la demarcació de Girona. Merci.

El senyor President, diu: Moltes gràcies.

La portaveu del grup de la CUP, senyora Guillaumes, intervé i diu: Gràcies, president.
Algunes observacions sobre les diverses coses que s’han dit.  Coses a dir:  senyor
president,  nosaltres a Caldes de Malavella hi  tenim representació. Segona qüestió:
home, això que tenim dubtes de qui decideix què es pot preguntar i què no, això que
no  es  puguin  preguntar  segons  quines  coses,  la  música  no  ens  sona  gaire
democràtica. Tercera qüestió, sobre la variant de Vilafant: el senyor president explicava
que això ha estat aprovat i  defensat pel Govern de Vilafant,  un govern presidit pel
Partit  Socialista.  Però  també  li  hem  de  comentar  al  senyor  president  que  aquest
projecte està inclòs en el Pla del  Ministerio de Transportes del Estado Español, que
proposa diferents sortides de l’AP-7, és a dir, creen noves entrades i sortides per a
l’AP-7, una AP-7 sense peatges i que, per tant, no només és una necessitat del poble
de Vilafant, sinó que és una necessitat del Estado Español. I aquí m’agradaria fer un
incís en una cosa que algunes persones com jo, que som una mica, ja no som tan
joves, però estem una mica ja fartes de sentir per molts representants polítics que les
coses s’han de parlar al lloc on toca i no es connecta mai una qüestió que es parla a
l’Ajuntament amb una qüestió que es fa a la Diputació amb una qüestió que es parla al
Parlament.  Estem  una  mica  fartes  de  sentir  això,  perquè  això  respon  a  aquesta
mateixa idea de fer polítiques sectorials i que no es connectin per res. I d’aquí plora la
criatura i és per aquí per on tenim tants problemes, perquè tothom fa la política del seu
pati de casa i ningú es mira la globalitat de les polítiques públiques. Tothom fa el del
pati de casa seva i els altres ja s’arreglaran. I aquí tenim un gran problema, i avui s’ha
evidenciat  amb  la  resposta  que  ens  han  efectuat  tant  el  president  com  també  el
vicepresident, el senyor Presas. I relacionat amb això, el senyor Presas. Home, jo crec
que haurien de parlar com a grup Esquerra Republicana amb els seus representants a
Vilafant, perquè creiem que no tenen el mateix posicionament; en tot cas, ho parlin a
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casa seva. Següent qüestió: ens ha respost el senyor president que són 27.000 euros
a aportar, són diners públics que s’aporten a aquesta activitat. Demanaríem ara, fem
un prec perquè les activitats que des de la Diputació de Girona se subvencionin es
facin sota criteris ambientals. És a dir, que si la Diputació de Girona està inclosa en els
ODS, a l’hora de dotar de subvencions nominatives o d’altre tipus, també tingui en
compte aquests criteris ODS, els ODS de què tant se’n parla, i que a l’hora de donar
subvencions nominatives també es tingui en compte aquestes qüestions i no es donin
diners per a activitats que contravenen qualsevol principi ambiental. I acabo; sobre el
tema del camp de golf. Bé, no acabo. Camp de golf, molt ràpid. El senyor president
ens deia que eminentment era un esdeveniment esportiu. Home, en aquest país s’han
produït  diversos esdeveniments esportius importants.  Podríem començar  pels  Jocs
Olímpics  de  Barcelona  del  92,  que  van  significar  l’expulsió  de  gran  nombre  de
ciutadans que vivien a l’àrea metropolitana de Barcelona; expulsió cap a la comarca de
la  Selva.  Vull  dir  que  un  esdeveniment  esportiu  no  és  només  un  esdeveniment
esportiu,  hi  ha  lligat  tot  unes  accions  urbanístiques  que  tenen  a  veure  amb  la
transformació del territori.  Per tant,  sempre van associats a destrucció del territori i
d’una precarietat econòmica. El senyor president insistia que aquesta proposta seria
un gran projecte econòmic. I la pregunta que ens fem nosaltres, econòmic, no?, una
millora econòmica per a qui? Per a les grans empreses de sempre o per la ciutadania?
És la pregunta que ens fem. I acabo, senyor president, contestava la nostra pregunta
sobre  la  defensa  del  litoral  i  deia  que  sempre  que  s’havien  proposat  qüestions
relacionades amb la protecció del litoral sempre ho han fet. Ens agradaria recordar que
van  presentar  una  moció  en  defensa  dels  Canyons  del  Litoral  i  el  Govern  de  la
Diputació hi va votar en contra. Gràcies.

El senyor President, pren la paraula i respon: Bé, jo penso que vostè ha confós molts
termes, però en tot cas procuraré aclarir-me. Miri, Deu ser la CUP l’únic que no mira
pel pati de casa i que mira per la globalitat. Però, en tot cas, això és la seva percepció
i, evidentment, no deu ser la percepció de la majoria de la ciutadania d’aquest país,
perquè si no altres resultats hi hauria. Jo penso que al final, quan no hi ha més coses a
dir i quan salta l’evidència, donem la culpa a l’Estat espanyol, i això és el més fàcil.
Però en tot cas és el més fals, en aquest cas. La Diputació de Girona no fem la variant
de Vilafant per l’Estat espanyol. Fem la variant de Vilafant per a la gent de Vilafant i la
gent  de  Borrassà,  i  especialment  per  a  la  gent  de  Vilafant,  a  petició  dels  seus
ajuntaments, com havia contestat jo diverses vegades i el senyor Presas li acaba de
dir. No perquè ens ho digui el Ministeri; no, no, no, perquè ens ho diu l’Ajuntament. I,
per tant, vostè quan dallò, «No, no, és que vostès fan les carreteres perquè els ho diu
el Estado español». No, no, no; l’Estat espanyol, com que la carretera desemboca en
una  carretera  de  l’Estat,  de  competència  de  l’Estat,  el  que  hem  hagut  de  fer  és
demanar-li un informe, que ens han fet unes peticions de com hem d’embocar en la
seva carretera i que els hem corregit en aquest sentit.  Però de la carretera, l’Estat
espanyol no ens n’ha dit res, ni la variant de l’AP-7 ni res. En tot cas, nosaltres tenim
una sortida que obligatòriament els ha mogut a dir: «Escolti, ens informin respecte a
això».  I  ens  han  informat:  «Escolti,  això  haurien  de  fer-ho  d’aquesta  determinada
manera». I ho hem fet. Però l’Estat espanyol ni ens ha demanat fer cap carretera i ens
ha demanat res. Per tant,  això és fals. Nosaltres fem una carretera perquè ens ho
demanen els ajuntaments i perquè hi ha unes mesures de seguretat que els nostres
serveis  tècnics  ens  diuen  que  les  hem  d’aplicar.  I  si  a  sobre  tenim  una  millora
mediambiental,  encara  més  perfecte.  Però  que  quedi  clar,  eh?,  mitjans  de
comunicació: no fem la carretera de Vilafant perquè ens la demani l’Estat espanyol, la
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fem  perquè  creiem  que  l’hem  de  fer  per  seguretat,  per  millora  i  per  petició  dels
ajuntaments  respectius.  No,  no,  no  perquè  ens  ho  demani  l’Estat  espanyol,  ni  la
Generalitat de Catalunya, ni ningú. Ho fem perquè els ajuntaments ens ho demanen i
perquè  nosaltres  hem de  fer  unes  millores  de  seguretat  en  aquest  espai.  Miri,  si
Esquerra ha de parlar a casa seva o no, en tot cas, és un problema d’Esquerra i no és
un problema ni que vostè li hagi d’incidir a Esquerra. I si tenen regidor de la CUP a
Caldes, escolti, perfecte, però aquest debat a Caldes. No és que aquí coartem res,
però és que aquí  nosaltres hem de fer  un debat  sobre els  assumptes que van al
plenari de la Diputació i  que són competència de la Diputació. Perquè quan estem
asseguts aquí, vostè mateixa ho fa en tant que regidora de l’Ajuntament de Salt, però
aquí és diputada provincial i aquí hem de parlar dels temes de la Diputació. Els temes
de l’Ajuntament de Salt ja se’ls parlarà vostè amb el seu alcalde i els seus companys,
regidors i regidores electes de l’Ajuntament de Salt, i jo de Banyoles, i de Figueres o
de Palafrugell o de... Ara imagini’s que aquí fos un debat entre regidors de diferents
pobles del mateix poble, de diferents partits que fessin l’oposició aquí; no, que se la
faci al seu municipi! Aquí parlem dels temes de la Diputació, que són els temes dels
221 ajuntaments de la nostra demarcació, com els podem ajudar. Els debats respecte
al que passi en un ajuntament concret, i el posicionament d’Esquerra, de la CUP, de
Junts, del PSC, dels independents de qui sigui, el faran en el seu àmbit municipal, que
és on els toca. Aquí no hem de fer d’Ajuntament de Caldes. L’Ajuntament de Caldes té
el seu plenari. Aquí tenim el plenari de la Diputació i en tot cas podem expressar els
posicionaments que té la Diputació, que són coincidents o no coincidents amb un del
plenari, en tot cas aquesta és una qüestió que haurà d’arreglar per una part al plenari i
per l’altra part al plenari de la Diputació. Però jo li dic no per coartar res, sinó que, en
tot cas, per centrar-nos en quin àmbit estem nosaltres. Jo respecto, evidentment, tota
autonomia  municipal,  perquè  així  ho  tenen  els  seus respectius  plens.  Per  tant,  jo
entenc que el  posicionament  d’Esquerra  Republicana,  de Junts,  de la  CUP en un
municipi que el debati en el ple municipal, però no aquí, perquè jo aquí els alcaldes i
regidors respectius dels diferents grups de Caldes, o de Vilafant, o de... o de Banyoles
no hi són. I en tot cas, això no ens toca, seria molt avorrit per part de vostès que aquí
passessin a discutir un tema municipal, perquè a més no estaríem complint pel que
estem  aquí.  Perquè  més  que  ser  l’hortet,  aquí  el  que  fem  és  que  tenim  unes
competències determinades per quan venim aquí. I, per tant, aquí ens hem de centrar
en el que ens toca aquí, pel qual hem estat elegits per anar aquí, i  en els nostres
municipis decidirem el del municipi, que és pel que estem nomenats allà. No aprovar
una moció, que no té efectes jurídics vinculants, no vol dir no estar en defensa del
litoral ni de cap altre territori. Nosaltres podem estar en desacord amb una moció i no
la votarem, però en tot cas sí que estarem d’acord sempre amb la defensa de tots els
territoris.
Moltes gràcies. Senyor Rodríguez.

El portaveu adjunt  del grup del PSC, senyor Joaquim Rodríguez, pren la paraula i
manifesta:  Bé,  moltes  gràcies,  president.  Per  demanar  una  informació  i  fer  un
suggeriment si escau, però abans deixi’m fer també una reflexió sobre el tema del
Ministeri de Transports. Ho dic perquè també donar una certa informació positiva pot
ser interessant. El Ministeri de Transports, a part de les inversions que està intentant
fer, almenys per la informació que jo tinc i en municipis que conec, té una actitud molt
positiva, per exemple, en tot el tema dels antics accessos a l’AP-7 i, en aquest cas, per
exemple,  parlo  de Sarrià  de Ter,  quan és  propietari  d’aquests  terrenys  i  podia  fer
especulacions  diverses,  a  petició  de l’Ajuntament  hi  ha  hagut  una avinentesa i  es
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cediran aquests terrenys, seran per a ús públic o per a ús del que faci falta, i, per tant,
jo crec que entre aquesta actitud que estem veient últimament i les inversions que es
volen fer a l’antiga Nacional II, etcètera, jo crec que val la pena dir que hi ha aquesta
predisposició del Ministeri de Transports. Això ho volia dir en referència al que s’ha
comentat, que sembla que només vulguin anar a fer carreteres o altres coses. Quant a
la informació que demanaria, ja que avui parlàvem del tema de carreteres d’àmbit de la
Diputació, i  una mica el  que ha dit  el  president al principi,  que tenim nevades, em
consta que ja hi ha hagut algun servei per treure neu. Per tant, devem tenir màquines
llevaneu. Potser la meva pregunta seria: com que precisament parlem de trams molt
petits i a vegades estan en municipis... no sé quin és el sistema per avisar quan hi hagi
alguna emergència o com funcionem. Si és el mateix alcalde o els serveis municipals
que es comuniquen amb aquesta Diputació perquè en l’aspecte tècnic es pugui anar
allà. Seria demanar aquesta informació, a veure si ens la poden dir. I el suggeriment: jo
he pogut parlar amb el diputat senyor Piferrer. A l’últim ple la senyora Guillaumes, i
nosaltres també hi estàvem d’acord, va fer una aportació en què va dir que podíem
reconèixer  d’alguna  manera  el  traspassat,  el  recentment  traspassat  senyor  Sebas
Parra, que va ser pioner del tot el tema de l’escola d’adults. Sé que potser nosaltres no
hem de ser promotors, però sí que faria el suggeriment que en la propera reunió mixta
d’aquesta Diputació amb el Departament d’Educació poguéssim fer esment d’aquesta
necessitat i de dir, «home, fem una mica de reflexió de com està l’escola d’adults». Pot
ser que sigui iniciativa del Departament d’Educació, si volen, i que hi hagi... Bé, per a
nosaltres seria una taula rodona amb antics professors que l’han conegut, podríem
participar-hi des de la Diputació, però sobretot que des d’Educació es pogués també
ensenyar com està el tema de l’educació d’adults i,  evidentment,  fer la referència i
l’homenatge que es mereix aquesta persona; si escau, eh? Seria aquest suggeriment.
Moltes gràcies.

El senyor President, respon: Bé, moltes gràcies. Dues qüestions. En el tema de les
nevades: jo quan estava al ple li he preguntat al senyor Xargay com ho teníem, això.
Perquè és evident  que quan...  Nosaltres ho tenim previst,  era per si  tenim alguna
carretera tallada o no, perquè, en tot cas, quan hi ha èpoques de nevades sempre
estem en contacte, per més que tot per si hi ha alguna informació. Nosaltres tenim, de
totes maneres, en el nostre sistema les màquines llevaneu, la sal, tot  aquest tema
adjudicat  i  licitat,  és  a  dir,  perquè  nosaltres  ho  hem de preveure  no  ara,  hem de
preveure-ho ja a l’entrada de tardor-hivern, de tenir-ho tot a punt i, per tant, que quan
hi  hagi  el  temps que marca que pot  nevar,  etcètera...  A més,  tenim les  de cap a
Cerdanya, les de més a muntanya, i que en tot cas això ho hem de tenir tot previst.
Tenim espais en què hi ha sal ja preparada, prevista, sitges ben plenes per aquest
tema, per tal que ràpidament els camions puguin carregar-ho i sortir. Tenim les nostres
brigades amb els nostres camions, les nostres màquines, en col·laboració amb els dos
ajuntaments també, i si no, amb empreses que ja tenim previst  per qualsevol cosa
d’aquestes. Per tant, pot passar, eh? El senyor Xargay m’ha dit: «Tenim una carretera
en aquest moment tallada perquè estem traient la neu». Bé, doncs escolti, la tornarem
a obrir immediatament, però això tècnicament ja està coordinat perquè sigui així. I, per
tant,  tenim  aquests  serveis,  a  més  que  no  els  podem  tenir...  Si  és  una  cosa
d’emergència, perquè hem d’ampliar-ho, ho faríem d’emergència, però el que és el
servei  lògic  de cada any ja  el  tenim adjudicat,  contractat  i  previst,  amb les  sitges
plenes de sal per quan passi això. Perquè a més, encara que no nevés, si la carretera
està glaçada, les nostres brigades hi han de tirar sal, etcètera, i per tant tot aquest
mecanisme el tenim previst. I, evidentment, estem amatents que si neva més, si tenim
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alguna carretera...  Això  també ens passa a  vegades quan hi  ha alguna inundació
d’aigua, com s’han de tallar, quina no, i tenir-ho previst per anar també posant a través
de les xarxes o a través dels mitjans aquesta informació pertinent. Per tant, és una
qüestió ja de mecànica habitual a la casa. Segon, sí, evidentment que el senyor Sebas
Parra i segur que d’altres com el senyor Sebas Parra es mereixen un reconeixement.
Per tant, si hi ha alguna entitat que activa aquest reconeixement, la Diputació hi serem,
com no pot  ser  d’altra manera,  eh? Però,  i  escolti,  la  reflexió que vostè fa de les
escoles d’adults, queda aquí com a prec i l’Àrea d’Educació ho valorarà i, en tot cas, ja
direm el que hàgim de dir en el seu moment. I que si n’hi ha algun, del senyor Sebas
Parra,  que segur que ha fet  una gran tasca,  i  d’altres que segur que en diferents
àmbits han fet una gran tasca, si hi ha algun reconeixement, la Diputació saben que
sempre ens hi sumem, com es va dir. Moltes gràcies.
S’aixeca la sessió, moltíssimes gràcies.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 13:30 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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