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NÚM.: 149 
ÒRGAN: Ple 
SESSIÓ: Ordinària, telemàtica i per videoconferència 
DATA: 24 de novembre de 2020 
HORA: 12:00 
DOCUMENT: ACTA 
 
Al saló de sessions de la Diputació de Girona, Pujada Sant Martí, 4, de la ciutat de 
Girona 
 
ASSISTENTS: 
President  Miquel Noguer i Planas 
Vicepresidents  Pau Presas i Bertran 
 Albert Piñeira i Brosel 
 Maria Puig i Ferrer 
 Maria Àngels Planas i Crous 
Diputats Jordi Camps i Vicente 
 Jaume Dulsat i Rodríguez 
 Roser Estañol i Torrent 
 Eduard Llorà i Cullet 
 Jordi Masquef i Creus 
 Montserrat Mindan i Cortada 
 Josep Sala i Leal 
 Jordi Xargay i Congost 
 Joaquim Ayats i Bartina 
 Josep Maria Bagot i Belfort 
 Anna Barnadas i López 
 Maria Teresa Brunsó i Puigvert 
 Joan Fàbrega i Solé 
 Josep Piferrer i Puig 
 Eva Viñolas i Marín 
 Pere Casellas i Borrell 
 Juli Fernández i Iruela 
 Sílvia Paneque i Sureda 
 Beatriz Ventura i Navarro 
 Laia Pèlach i Saget 
 Gisela Saladich i Parés 
 Carles Motas i López 
Secretari general Jordi Batllori i Nouvilas 
Interventora Núria Josa i Arbonès 
 
ORDRE DEL DIA: 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 

anterior, que va tenir lloc el dia 20 d’octubre de 2020. 
2. Decrets corresponents al mes d’octubre de 2020.  
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin 

 PLE149/000135/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 
Econ.. Coop. Loc; Organització Recursos Humans Corporatiu (012): 
Ratificació del decret núm. 2020/3023 de 5 de novembre de 2020 sobre 
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repartiment del 0,30% del fons addicional de 2020 previst a la Llei de 
Pressupostos de l'Estat (expedient 2020/9183) 

 PLE149/000143/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 
Econ.. Coop. Loc; DIPSALUT: Ratificació del decret de data 10 de 
novembre de 2020, d'aprovació de la modificació de la Relació de llocs de 
treball per al 2020 de Dipsalut (expedient 2019/2646) 

4. Informació de la Presidència 
5. MANIFEST 25N 2020. Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers 

les dones. 
ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
COMISSIÓ D’HISENDA, ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
COOPERACIÓ LOCAL 
6. PLE149/000132/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 

Coop. Loc; Tresoreria (011): Donar compte, de conformitat amb la Llei 15/2010 
de 5 de juliol, de l'informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals de 
pagament de la Diputació de Girona, Dipsalut, Conservatori de Música Isaac 
Albèniz, Consorci de les Vies Verdes i Consorci de les Gavarres. (expedient 
2020/4830) 

7. PLE149/000133/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; Tresoreria (011): Donar compte, de conformitat amb la Llei 15/2010 
de 5 de juliol, de l'informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals de 
pagament de l'Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis de la Diputació de 
Girona. (expedient 2020/4832) 

8. PLE149/000131/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; Secretaria General (005): Aprovació de la rectificació d'error material 
i del text refós de l'Ordenança general d'administració electrònica de la Diputació 
de Girona i dels seus organismes autònoms (expedient 2020/4756) 

9. PLE149/000137/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; Secretaria General (005): Aprovació de la Política d'identificació i 
signatura electrònica de la Diputació de Girona i del seu sector públic 
institucional (expedient 2020/9363) 

10. PLE149/000141/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; Secretaria General (005): Modificació de la composició de la 
Comissió Informativa d'Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i 
Cooperació Local (expedient 2020/6290) 

11. PLE149/000140/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; Secretaria General (005): Modificació de la composició del Consell 
Rector de l 'organisme autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona 
DIPSALUT (expedient 2020/9410) 

12. PLE149/000128/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; Servei d'Arxius i Gestió de Documents (007): Aprovació inicial de les 
bases reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona per a projectes 
de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines 
2021 (expedient 2020/9236) 

13. PLE149/000125/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; Expropiacions: Aprovació definitiva de la relació de propietaris, béns 
i drets afectats pel projecte d'obres de condicionament d'un tram de la ctra. GIV-
6708,de Celrà a Juià,entre el PK 0+680 i 1+000, TM de Juià i inici expedient 
expropiatori (expedient 2020/7055) 
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14. PLE149/000126/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; Expropiacions: Aprovació definitiva de la relació de propietaris, béns 
i drets afectats pel projecte d'obres de Millora del drenatge en el PK 2+820 de la 
carretera GIV-5332, de Tortellà a Montagut i inici de l'expedient expropiatori. 
(expedient 2020/7058) 

15. PLE149/000142/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; XALOC: Acceptació de la delegació acordada per diversos ens de 
determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona 
(expedient 2020/844) 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
16. PLE149/000051/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Aprovació del Pla estratègic pel desenvolupament de les 
energies renovables a les comarques gironines. (expedient 2020/8873) 

17. PLE149/000052/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aprovació d'un conveni amb l'Ajuntament de Campdevànol per a 
la constitució d'una reserva forestal (expedient 2020/1485) 

18. PLE149/000053/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aprovació d'un conveni amb l'Ajuntament de Gombrèn per a la 
constitució d'una reserva forestal (expedient 2020/1663) 

19. PLE149/000054/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aprovació d'un conveni amb l'Ajuntament de Planoles per a la 
constitució d'una reserva forestal (expedient 2020/1492) 

20. PLE149/000055/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de 
subvencions a les entitats i equipaments d'educació ambiental per a la 
campanya "Del Mar als Cims" (expedient 2020/9194) 

21. PLE149/000056/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aprovació de les bases específiques reguladores de 
subvencions a les entitats i equipaments d'educació ambiental per a la 
campanya "Tallers Ambientals" (expedient 2020/9195)  

22. PLE149/000058/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Xarxa Viària 
(013): Aprovació del conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de 
Figueres per a la cessió a l'Ajuntament de la carretera GIV-6211R1, ramal de 
Figueres a la rotonda de la ronda sud (expedient 2019/8855) 

23. PLE149/000057/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Xarxa Viària 
(013): Proposta de cessió a la Generalitat de Catalunya d'un tram de la carretera 
GIV-5132, de Banyoles a Galliners, amb una longitud de 285 metres. (expedient 
2020/9105) 

COMISSIÓ D’ACCIÓ SOCIAL 
24. PLE149/000006/2020-DCIAS; Dictamen CI d'Acció Social; Gabinet de 

Presidència (001): Aprovació del conveni marc de col·laboració amb l'Associació 
pel dret a morir dignament, per fomentar la cultura del dret a la mort digna i 
l'extensió entre la població del document de voluntats anticipades (DVA)  
(expedient 2020/9371) 

25. PLE149/000005/2020-DCIAS; Dictamen CI d'Acció Social; Gabinet de 
Presidència (001): Aprovació del conveni amb el Dept. de Treball, Afers Socials i 
Famílies, d'encàrrec de gestió del servei d'acolliment i recuperació per a dones 
que pateixen violència masclista i per als seus fills i filles a la comarca del 
Gironès (expedient 2020/6994) 
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26. PLE149/000008/2020-DCIAS; Dictamen CI d'Acció Social; Gabinet de 
Presidència (001): Aprovació del conveni amb el Dept. de Treball, Afers Socials i 
Famílies, d'encàrrec gestió del servei d'intervenció especialitzada per a dones 
que pateixen violència masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del 
Gironès (expedient 2020/6997) 

27. PLE149/000009/2020-DCIAS; Dictamen CI d'Acció Social; Gabinet de 
Presidència (001): Aprovació del conveni amb el Dept. de Treball, Afers Socials i 
Famílies, d'encàrrec de gestió del servei tècnic punt de trobada ciutat de 
Figueres i comarca de l'Alt Empordà (expedient 2020/6998)  

28. PLE149/000010/2020-DCIAS; Dictamen CI d'Acció Social; Gabinet de 
Presidència (001): Aprovació del conveni amb el Dept. de Treball, Afers Socials i 
Famílies, d'encàrrec de gestió del servei tècnic punt de trobada del Gironès 
(expedient 2020/7000)  

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ 
29. PLE149/000016/2020-DCICNTEE; Dictamen CI Cultura Noves Tecn. Esports 

Educació; Cooperació Cultural (017): Aprovació del conveni entre el Consorci 
per a la Normalització Lingüística i la Diputació de Girona, per regular el 
finançament del Consorci i els objectius a assolir per al període 2020-2023 
(expedient 2020/23) 

30. PLE149/000017/2020-DCICNTEE; Dictamen CI Cultura Noves Tecn. Esports 
Educació; Monuments (018): Aprovació inicial de les bases reguladores de 
subvencions per a la restauració de béns immobles d'interès patrimonial 
(expedient 2020/8602) 

31. PLE149/000021/2020-DCICNTEE; Dictamen CI Cultura Noves Tecn. Esports 
Educació; Noves tecnologies (016): Aprovació del Pla d'assistència en la gestió 
del padró d'habitants de l'Oficina de Padró d'Habitants de Diputació de Girona, 
Àrea de Noves Tecnologies (expedient 2020/9456) 

JUNTA DE PORTAVEUS 
32. PLE149/000021/2020-PJP; Proposta Junta de Portaveus; Moció del grup del 

PSC per impulsar el seguiment de l'evolució de l'economia gironina. (expedient 
2020/9416) 

33. PLE149/000022/2020-PJP; Proposta Junta de Portaveus; Moció del grup de la 
CUP a favor del producte agroalimentari de proximitat a les comarques gironines 
(expedient 2020/9562) 

34. MOCIONS D’URGÈNCIA 
35. PRECS I PREGUNTES 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
El president, senyor Miquel Noguer, pren la paraula i diu: Bon dia a tothom. Anem a 
començar aquesta doble sessió, però de moment l’ordinària del plenari del dia d’avui 
corresponent al mes de novembre. 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió 

ordinària anterior del dia 20 d’octubre de 2020. 
 
S’APROVA, per unanimitat, l’acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 20 
d’octubre de 2020, prèviament tramesa als senyors diputats i a les senyores 
diputades. 
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2. Decrets corresponents al mes d’octubre de 2020.  
 
S’informa dels decrets corresponents al mes d’octubre de 2020 numerats del núm. 
2594 al núm. 2965. 
 
La diputada senyora Laia Pèlach, intervé i comenta que hi ha el decret núm. 
2020/2600, que concretament esmento aquest, però n’hi ha d’altres amb la situació 
similar. Aquest concretament és una aprovació d’un compte justificatiu d’una 
subvenció nominativa pel finançament del Festival Internacional de Rumba de Tossa 
de Mar, que inicialment es pressupostava el festival amb 55.250 € i es subvencionava 
un 9 %, o sigui uns 5.000 €. Aquest festival s’ha cancel·lat, però en canvi ara es 
preveu pressupostar prop del 100 %, o sigui cap a 54.000 €. Jo crec que alguna cosa 
no hem acabat d’entendre d’aquest decret o no sé si ens ho poden explicar perquè hi 
ha d’altres en situacions similars. No acabem d’entendre, diguéssim, que un 
pressupost que es preveia, o sigui, una aportació petita, doncs ara es permeti cobrir 
aquesta part tan important, d’un festival que s’ha cancel·lat. 
El senyor President diu: D’acord, d’acord. Alguna cosa més? Senyora Pèlach? 
La diputada senyora Pèlach respon: No, no. Bé, són diversos casos, diguéssim. 
El senyor President diu: D’acord, d’acord. Ara li contesta el senyor Piñeira. Albert. 
El vicepresident segon, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i comenta: Moltíssimes 
gràcies. Em sentiu bé? Sí. Il·lustre diputada. Evidentment no recordo tots els decrets 
amb deteniment, però si que recordo, perquè ho haurà vist, que hem anat signant 
diferents decrets des de l’àrea de cultura on bàsicament la majoria d’ells el que 
impliquen és modificacions de canvis de percentatge, etc. Per tant, el que em demana 
vostè concretament del festival de rumba no el recordo amb exactitud, però sí que 
hem anat signant molts decrets on precisament el que s’ha anat fent és modificar els 
comptes justificatius que presentaven en un sentit divers. Primer punt, que els 
pressupostos s’han vist modificats i alterats i, per tant, s’ajusten al que realment s’ha 
fet. Segon punt, com ja s’ha explicat a bastament en aquest plenari i en les diferents 
comissions informatives, nosaltres hem inclòs, tant festivals que s’han acabat 
realitzant de manera efectiva com també aquells festivals que malauradament s’han 
hagut de suspendre, tots les despeses de preparació prèvies que hi havia. I, per tant, 
la subvenció es pot mantenir en el 100 % o en el percentatge que correspongui 
sempre que no s’hi faci benefici, i sempre que no s’alteri el total de l’aportació prevista 
per part de la Corporació. Per tant, la majoria de festivals que no s’han pogut realitzar 
ha acabat passant això. I aquest no el recordo en concret, però sí que recordo que la 
majoria dels festivals, totes les despeses de preparació que s’han plantejat 
normalment eren inferiors a les previstes inicialment. I, per tant, es veurà que hi ha 
normalment un apartat que posa «Acord inicial» i l’altre que posa «Acord modificat». 
El senyor President, intervé i manifesta: Sí, però no vol dir que s’incrementi la 
subvenció. Vol dir que es paga la part de la subvenció, és a dir, si s’hagués fet el 
festival i de 100.000 € ens en donen 5.000 €, això representa el tant per cent que és 
un 5 %. I si se’n gasten 50, el senyor Piñeira el que vol dir és que es donen igual els 5 
i, per tant, es canvia el percentatge per ajudar, precisament, l’ajuntament en aquest 
cas. Però no és que passi de 5.000 a 54.000. Vol dir que... la justificació passa de 
100.000 a 54.000 i se li paga el mateix. Per això es canvia el percentatge. Aquest i 
d’altres, tal com explicava vostè. D’acord? 
Senyora Paneque. 
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La diputada senyora Sílvia Paneque, pren la paraula i comenta: Sí, moltes gràcies. 
Bon dia, president. Hi ha tres blocs de decrets. El primer és el 2020/2889, de renúncia 
de l’Ajuntament de Vidreres a la subvenció nominativa pel festival de jazz. És un prec, 
de fet. Donada la situació d’aquest sector vinculat a petites sales de concerts com, 
per exemple, el Sunset de Girona, demanaríem que consideressin mantenir aquests 
recursos també pel foment del jazz, amb formats de projecció digital, per exemple, de 
la mateixa manera que havíem fet amb d’altres recursos culturals.  
Un altre bloc sobre diferents decrets en matèria d’habitatge. Un primer, el 2020/2884, 
de contractació de redacció d’un estudi d’impacte de la Covid en l’habitatge en la 
demarcació de Girona. Voldríem saber si ja ha estat adjudicat i quins objectius han 
marcat per a aquest estudi i en quins terminis de calendari treballem. Veiem també 
moltes pròrrogues de subvencions per adquisició d’habitatges. Voldríem saber si 
s’explica pel fet de la pandèmia, perquè n’hem vist diferents. Tot i que semblaria que 
els processos de compra d’habitatge s’haurien vist abreujats, precisament per la 
facilitació o flexibilització dels mecanismes de compra per l’estat d’alarma. Però en 
qualsevol cas, voldríem saber la seva opinió sobre aquestes pròrrogues que s’han 
demanat. I també preguntar sobre el paper o funció de Gestora Urbanística Nousalt 
SL, que veiem que hi ha en algun decret de compra i també d’inversió. I, finalment, 
ens ha cridat l’atenció un encàrrec d’estudi d’habitatge buit a La Pera. Ens ha cridat 
l’atenció per la dimensió del municipi. Estem parlant de 446 habitants, uns 167 
habitatges... i ens ha estranyat perquè habitualment aquests estudis es fan en 
municipis d’altres dimensions.  
I, finalment, un decret sobre organització i recursos humans, el 2020/2950, sobre 
instruccions de la Diputació i organismes dependents en motiu de la COVID-19. 
Voldríem saber si en aquest expedient, perquè no l’hem pogut consultar en la seva 
totalitat, s’inclou algun tipus de reglament o instrucció sobre el teletreball dels 
treballadors i treballadores de la Diputació de Girona. Moltes gràcies. 
El senyor President intervé i diu: Bé, moltes gràcies. Donat que ens ha presentat 
bastants decrets i que ara a mà no els tenim tots, em permetrà que en prenguem nota 
i en la propera sessió, o abans, segurament. Potser avui mateix, demà, o en el decurs 
d’aquesta setmana li contestarem tots els decrets a què vostè ha fet referència: dels 
estudis, de La Pera, d’això de Salt... En tot cas, dir-li que nosaltres no donem ajuts a 
cap empresa, sinó que els donem sempre als ajuntaments. Per tant, en tot cas seria 
així. Aquest estudi, com s’ha adjudicat, si s’ha adjudicat o no, etc. li donarem tota la 
informació. Si tenim alguna cosa d’aquí a la finalització del ple, li donarem, però sinó, 
en prenem nota, i senyora Paneque, li contestarem tan aviat com sigui possible tota 
aquesta relació de decrets que vostè ens ha dit, d’acord? Gràcies. 
 
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin. 
 
El senyor President comenta que passaríem a les ratificacions de les resolucions que 
ho requereixin. Senyor secretari, si les vol llegir i llavors posaríem a votació la 
ratificació. Senyor secretari? Si no tenim secretari, anem malament. 
El senyor Secretari intervé i diu: Dispensi, perquè anava amb un altre aparell i ha 
començat a fallar, no sé per què. Estem en el punt 3. 
Es tracta de la ratificació del 0,30 % del fons addicional de 2020 previst a la Llei de 
pressupostos de l’Estat. En aquest cas, com s’aplica a la mateixa Diputació de 
Girona, que el contingut és a la mateixa preacta. I, en aquest sentit, el següent punt, 
fa referència a la ratificació del punt 4t, que és la modificació de la relació de llocs de 
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treball del 2020 en l’organisme autònom de Dipsalut. Per tant, és la ratificació 
d’aquests dos decrets. En el primer fèiem referència, tal com es va dir a la Comissió 
Informativa, que l’autorització de la despesa no calia portar-la ni a comissió ni a ple 
perquè era una competència del president. I ja consta en la preacta. 
El senyor President diu: Molt bé, moltes gràcies. Per tant, hauríem de ratificar. Ara 
s’hauria de mutar, senyor secretari, si us plau. Hauríem de ratificar o no el punt 3.1, 
que és el repartiment del 0,30 % del fons addicional del 2020, i el tema de la 
ratificació del decret de 10 de novembre de la modificació de llocs de treball per al 
2020. Passem pel 3.1 primer, hi estan d’acord? Alguna intervenció? Es ratifica? 
Entenc que es ratifica. I el 3.4? Que això va passar per l’organisme de Dipsalut, es 
ratifica? Doncs queden ratificats els dos decrets. 
 

 PLE149/000135/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 
Econ.. Coop. Loc; Organització Recursos Humans Corporatiu (012): Ratificació 
del decret núm. 2020/3023 de 5 de novembre de 2020 sobre repartiment del 
0,30% del fons addicional de 2020 previst a la Llei de Pressupostos de l'Estat 
(expedient 2020/9183) 

 
La corporació, RATIFICA per unanimitat el Decret núm. 2020/3023, de data 5 de 
novembre de 2020, del contingut literal següent, amb l’excepció del punt segon, que 
fa referència a l’autorització i disposició de la despesa: 
 
“L’article 3 DOS del Real Decret llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel qual 
s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic 
disposa respecte les retribucions del personal al servei del sector públic: A més, es 
pot autoritzar un increment addicional del 0,30 per cent de la massa salarial per a, 
entre altres mesures, la implantació de plans o projectes de millora de la productivitat 
o l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb funcions 
equiparables, l’homologació de complements de destinació o l’aportació a plans de 
pensions. 
Vist que el passat 28 de setembre de 2020 es va acordar amb la representació dels 
treballadors per unanimitat que el destí del fons addicional del 0,30 de la massa 
salarial de l’any 2019, s’utilitzés per la revisió de complements específics entre llocs 
amb funcions equiparables i l’homologació de complements de destí de certs 
col·lectius. 
El destí del 0,30% de Diputació de Girona es reparteix per a realitzar les 
modificacions en els següents llocs de treball: 
1) Netejadors/es i peons: modificació del complement de destí de 10 a 12 
2) Auxiliars administratius: modificació del complement de destí de 13 a 14 i 
modificació del complement específic que passarà a ser de 7.995,23 euros anuals. 
3) Administratius: modificació del complement específic que passarà a ser de 
7.995,23 euros anuals 
El nombre de beneficiaris i import anual és: 

Lloc de treball Núm. 
Treballadors 

Import anual 

Netejadores 11 6.946,06 € ( a raó de 631,46 euros per empleat) 

Peons 18 12.275,28 € ( a raó de 681,96 € per empleat) 
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Subaltern mosso magatzem 1 681,96 € 

Auxiliar reprografia (canvi destí) 1 342,00 € 

Auxiliars reprografia (canvi específic 1 72,93 € 

Auxiliars administratius (canvi de destí 40 13.680,00 €( a raó de 342 € per empleat 

Auxiliars 40 2.917,20 € ( a raó de 72,93 € per empleat) 

Administratius 5 1.230,15 € (a raó de 246,03 € per empleat) 

TOTAL  38.145,64 € 
 

Aquests imports anuals es faran efectius en la nòmina de desembre de 2020 de forma 
proporcional als mesos treballats durant l’any 202o pels empleats. 
Finalment, el punt sisè de l’acord relatiu a la modificació de la plantilla i quadre de 
llocs de treball de la Diputació i dels seus ens dependents, de data 10 de desembre 
de 2019, va acordar autoritzar al president de la Corporació executar l’acord que 
determini l’augment de les retribucions establertes per les corresponents lleis de 
pressupostos o normativa que la substitueixi en relació a les retribucions dels 
empleats públics, en tant que el Ple acorda l’aprovació del sostre màxim de les 
retribucions complementàries de conformitat amb les previsions de  l’Acord per a la 
millora de l’ocupació.  
D’acord amb els antecedents, amb l’informe esmentat i amb la fiscalització prèvia 
limitada de la intervenció, i amb les atribucions que la legislació de règim local 
atribueix a la Presidència (art. 34 de la Llei de Bases de Règim Local),  
RESOLC: 
Primer. Actualitzar en els imports indicats el complement específic i el complement de 
destí del personal laboral i funcionari de la Diputació de Girona que consta en la 
Relació de Llocs de Treball annex 1 aprovada en sessió plenària de 10 de desembre 
de 2019.  
Aquest acord es realitza en aplicació de l’article 3. DOS del Reial Decret llei 2/2020, 
de 21 de gener de 2020, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de 
retribucions en l’àmbit del sector públic i l’Acord del Consell de Ministres de la mateixa 
data.  
Els efectes econòmics d’aquest increment retributiu seran des del dia 1 de gener de 
2020. 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA derivada de l’actualització amb 
càrrec a les aplicacions corresponents  al capítol 1, segons, els imports detallats. 
Tercer.- Ratificar el present acord en el pròxim ple que es celebri.” 
 

 PLE149/000143/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 
Econ.. Coop. Loc; DIPSALUT: Ratificació del decret de data 10 de novembre de 
2020, d'aprovació de la modificació de la Relació de llocs de treball per al 2020 
de Dipsalut (expedient 2019/2646) 
 

La corporació, RATIFICA per unanimitat el Decret de la Presidència de Dipsalut, de 
data 10 de novembre de 2020, del contingut literal següent: 
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“El Consell Rector de Dipsalut aprova, en la sessió ordinària número 2019/10, que té 
lloc el 17 de setembre de 2019, l’acord d’elevació al Ple de la Diputació de Girona de 
la plantilla i de la relació de llocs de treball (RLT) de Dipsalut per al 2020. 
Posteriorment, el Consell Rector de Dipsalut aprova, en la sessió extraordinària núm. 
2019/11, de 17 d’octubre de 2019, la modificació de la RLT de Dipsalut per al 2020. 
Per últim, el Ple de la Diputació aprova la Plantilla i la RLT, en la seva versió 
modificada, de Dipsalut en la sessió de 10 de desembre de 2019, i posteriorment es 
publiquen com a definitius al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 19, de 
29 de gener de 2020. 
L’article 3.DOS del Reial Decreto-llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel que 
s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, 
entre altres: 
“Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,30 por ciento de la masa 
salarial para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de 
la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos 
con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la 
aportación a planes de pensiones.” 
La Gerència i els Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització, emeten proposta 
conjunta, en 10 de novembre de 2020, en els següents termes: 

“Vist que el passat 28 de setembre de 2020 es va acordar amb la 
representació dels treballadors per unanimitat que el destí dels fons 
addicional del 0,3 % de la massa salarial (per trobar-se el grup 
institucional en situació de superàvit pressupostari), fos: 
Grup C1 (Auxiliars administratius): modificació del complement de destí 
de 13 a 14 i modificació del complement específic que passarà a ser de 
7.995,23 euros anuals. 
Grup C2 (Administratius): modificació del complement específic que 
passarà a ser de 7.995,23 euros anuals. 
El nombre de beneficiaris i import anual és: 
Lloc de 
treball 

Núm. 
Treballadors 

Import anual 

Auxiliars 
administratius 
(canvi de 
destí) 8 

2.736,00 €( a 
raó de 342 € per 
empleat 

Auxiliars 
administratius 
(canvi 
complement 
específic) 8 

579,92 € ( a raó 
de 72,49 € per 
empleat) 

Administratius 5 

1.228,00 € (a 
raó de 245,60 € 
per empleat) 

TOTAL  4.543,92 € 

Aquests imports anuals es faran efectius en la nòmina de desembre de 
2020 de forma proporcional als mesos treballats durant l’any 2020 pels 
empleats.. 
Finalment, el punt sisè de l’acord relatiu a la modificació de la plantilla i 
quadre de llocs de treball de la Diputació i dels seus ens dependents, de 
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data 10 de desembre de 2019, va acordar autoritzar al president de la 
Corporació executar l’acord que determini l’augment de les retribucions 
establertes per les corresponents lleis de pressupostos o normativa que 
la substitueixi en relació a les retribucions dels empleats públics, en tant 
que el Ple acorda l’aprovació del sostre màxim de les retribucions 
complementàries de conformitat amb les previsions de  l’Acord per a la 
millora de l’ocupació.” 

Pel que s’ha exposat, a la vista de la proposta conjunta de la Gerència els Serveis 
Jurídics, Econòmics i d’Organització i de les competències que m’atribueixen els 
articles 14 i 15 dels Estatuts de l’Organisme i de les funcions que em delega la 
Presidència de la Diputació de Girona, per Decret de 23 de juliol de 2019,  
DISPOSO 
Primer. Actualitzar en els imports indicats el complement específic i el complement de 
destí del personal laboral i funcionari de Dipsalut que consta en la Relació de Llocs de 
Treball annex 1 aprovada pel Ple extraordinari de la Diputació de Girona de 10 de 
desembre de 2019, d’acord al següent detall: 
Lloc de 
treball Núm. Treballadors 

Import anual 

Auxiliars 
administratius 
(canvi de 
destí) 8 

2.736,00 €( a raó de 342 € per empleat 

Auxiliars 
administratius 
(canvi 
complement 
específic) 8 

579,92 € ( a raó de 72,49 € per empleat) 

Administratius 5 1.228,00 € (a raó de 245,60 € per empleat) 

TOTAL  4.543,92 € 

Aquest acord es realitza en aplicació de l’article 3. DOS del Reial Decret llei 2/2020, 
de 21 de gener de 2020, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de 
retribucions en l’àmbit del sector públic i l’Acord del Consell de Ministres de la mateixa 
data.  
Els efectes econòmics d’aquest increment retributiu seran des del dia 1 de gener de 
2020. 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa derivada de l’actualització amb càrrec a les 
aplicacions corresponents  al capítol 1, segons, els imports detallats. 
Tercer. Ratificar el present acord en el pròxim Ple que es celebri.” 
 
4. Informació de la Presidència. 
 
El senyor president facilita als diputats i diputades la informació següent: 
 
Assistència telemàtica o presencial als actes representatius:  
 A la Diputació de Girona, a l’acte de signatura de la Declaració conjunta entre la 
Diputació de Girona i els Agents Socials i Econòmics més representatius al territori 
gironí sobre la Taula per a la Reactivació Econòmica i Social de la Demarcació de 
Girona.  
 A la inauguració del Gastropirineus 2020. 
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 A la Casa de Cultura, a la presentació del documental Domènec Fita sobre la 
Catedral de Girona.  
 A la 46a Setmana Mundial dels Mediadors d’Assegurances. 
 A la Catedral de Girona, a la Missa de Sant Narcís 2020. 
 A la foto institucional de presentació de la SEA OTTER 2021. 
 Obertura de la Jornada Interclubs. 
 Premis d’Arquitectura 2020. 
 Visita de final d’obra al Pont sobre la Tordera de Blanes a Malgrat. 
 A Girona, a l’Obertura de la Jornada “Nous escenaris per al turisme. Reflexions i 
reptes”, de la Fundació Jordi Comas.  
 
Visites telemàtiques o presencials:  
 Amb els alcaldes i alcaldesses de: Molló, Besalú, Susqueda, Llançà, Vidreres, 
Torroella de Montgrí, Sant Martí de Llémena, Vilamacolum, La Tallada d’Empordà, 
Porqueres, Sant Llorenç de la Muga, Verges, Llívia, Fontanals de Cerdanya, 
Llambilles i Port de la Selva. 
 Entitats i particulars: 34.  
 
Reunions de treball telemàtiques:  
 Juntes de Govern. 
 Ple del Diplocat. 
 Junta de Portaveus.  
 Reunió de la consellera de Salut amb el Món Local: Regió Sanitària de Girona. 
 Reunió de la Comisió de Diputacions provincials, Cabildos i Consells Insulars de la 
FEMP. 
 Consell d’Administració del Patronat de Turisme. 
 Reunió de la Taula del Ter. 
 Reunions setmanals del Gabinet Territorial de Coordinació d’Emergències COVID-
19. 
 Reunions amb el conseller d’Educació, les presidències de les Diputacions 
catalanes i les entitats municipalistes.  
 Reunió informativa sobre les noves mesures COVID, amb la consellera de 
Presidència de la Generalitat de Catalunya.  
 Reunió del Govern de la Generalitat, per les mesures COVID – 19. 
 Al Consell Rector del Sistema Estadístic de Catalunya .  
 Taula de Treball COVID 19. 
 Assemblea General ordinària de la Federació de Municipis de Catalunya.  
 Mitjans de comunicació: La Ser, TV Girona, TEVE.CAT, El Punt Avui,  
 Rodes de premsa: 

oMesures prevenció COVID19 al Parc Natural del Montseny. 
oPresentació del Pressupost 2021. 

 
La corporació, expressa el condol més sentit a la família del Sr. Domènec Fita i Molat, 
esdevinguda el 9 de novembre de 2020, artista multidisciplinar, estretament vinculat a 
la Diputació de Girona; i als familiars del Sr. Josep Grau Font, que fou diputat de la 
Diputació de Girona durant la legislatura 1979-1983. 
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5. MANIFEST 25N 2020. Dia internacional per a l’eliminació de la violència 
envers les dones. 

 
El senyor President, manifesta: Dit això, ara seria l’hora del manifest del 25 de 
novembre de 2020, Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència envers les 
Dones. És trist que encara s’hagi de posar un dia a l’any per recordar que s’ha 
d’eliminar la violència envers les dones. És que no n’hi hauria d’haver hagut mai ni 
n’hi hauria d’haver-n’hi mai. A veure quin dia, aquesta societat estarà normalitzada, el 
dia que hàgim d’eliminar, precisament, diades com aquesta per pensar, i entendre, i 
manifestar que la violència envers les dones, envers qualsevol, però envers les 
dones, en aquest cas en particular, doncs encara existeixi, i encara hàgim de posar 
un dia per recordar. Per tot això les vicepresidentes i les diputades dels diferents 
grups han elaborat un vídeo llegint aquest manifest i, per tant, més que llegir la 
declaració, doncs posaríem aquest vídeo. Quan vulguin. 
 
Projecció del vídeo elaborat per les vicepresidentes i les diputades dels diferents 
grups polítics de la corporació, del contingut següent: 
 
“Enguany, fa 60 anys que varen ser assassinades les germanes Mirabal, tres 
activistes polítiques i membres actives de la resistència. En honor a elles es va 
establir aquesta data com a Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers 
les dones. Des de llavors, no han cessat els esforços de moviments socials, 
feministes i de tots els àmbits per a eradicar les violències masclistes. També és cert 
que ja fa uns anys que diverses iniciatives populars anuncien que el temps s’ha 
esgotat per als agressors masclistes, el #NoEstàsSola, el #Metoo i el #YoSiTeCreo. 
El repte és enorme: es tracta de canviar la societat i destruir el poder patriarcal.  
 
És evident que, encara ara, els temps segueixen canviant i que el rebuig social contra 
les violències masclistes és cada cop més fort. No hi ha dubte que la defensa dels 
drets humans més fonamentals està guanyant, a poc a poc, aquesta partida. Per això, 
ens cal no perdre l’horitzó que encara està per arribar mentre tenim en compte el 
camí que ja hem caminat. Cal enfortir l’estratègia i el compromís comú per erradicar 
totes les formes de violència masclista. Les que es produeixen en l’àmbit de la parella 
i exparella o en l’àmbit familiar, i que durant molts anys s’han considerat un problema 
privat, però també aquelles que es produeixen en l’àmbit laboral o social i comunitari, i 
que han estat tradicionalment menys visibilitzades, com ara l’assetjament sexual o per 
raó de sexe, els matrimonis forçats o el tràfic de nenes i dones amb finalitat 
d’explotació sexual o altres.  
 
Sovint, se’ns pregunta “què puc fer jo per a canviar tot allò que no m’agrada?” i, 
afortunadament, les persones que s’ho pregunten han pres partit per a erradicar les 
violències masclistes. Segurament, mai abans hi havia hagut una implicació tan 
extensa i conscient respecte la violència masclista. I és que, els darrers mesos han 
estat absolutament durs per a les dones i criatures que viuen en situacions de 
violència com, segurament, ho seran els mesos que vindran, mentre duri la pandèmia. 
 
Els agressors adapten la violència obrint esquerdes noves per a seguir avançant, 
adaptant-se a les circumstàncies. El confinament ens ha demostrat que, qui volia 
exercir el control sobre dones i nenes ho ha tingut més fàcil que mai. De fet, als 
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agressors els ha calgut emprar molta menys força que l’habitual per a continuar 
mantenint els seus desitjos i privilegis. L’aïllament i l’increment de la violència 
psicològica ha estat freqüent en contextos en que s’ha reduït la xarxa social i l’activitat 
habitual de les dones per les restriccions de moviments, la reducció de la interacció 
social o l’augment del teletreball. S’han produït situacions d’assetjament sexual a 
canvi de recursos econòmics o allotjament quan les dones han tingut pèrdua 
d’ingressos i per tant dificultats econòmiques per a seguir endavant. S’han produït 
agressions sexuals en entorns d’oci informals en els que no hi ha persones 
professionals formades en matèria de violències sexuals. També en el món virtual, 
l’increment de les violències en línia està afectant a moltes dones i nenes fins al punt 
de posar en risc la seva pròpia vida. Les ciberviolències, com ara el control o 
l’assetjament a través d’aplicacions i xarxes socials o el sexpreading, han pres 
rellevància en la situació de confinament i han permès als agressors controlar i 
assetjar les seves víctimes, dones, joves i nenes, sense necessitat de conviure amb 
elles.  
 
Però, quan la violència s’adapta a les noves situacions, també ho fan les formes de 
resistir de les seves víctimes. Molts cops tendim a pensar, equivocadament, que les 
víctimes són éssers passius i resignats en la seva situació i desconeixem que, 
constantment, estan elaborant i readaptant les maneres en les quals es mantenen en 
vida. La pandèmia ens ha canviat la vida i, durant un temps, també ens ha tret la vida 
pública i moltes d’aquelles coses que ens mantenien a les persones felices i segures. 
Hem comprovat que, per a moltes, ser a casa no és sinònim de pau sinó de por i 
violència.  
 
Potser, aquest és l’any en el qual hem après més que mai que allò que ens havien 
ensenyat no era cert i, contràriament al que crèiem, el lloc més segur per a les dones i 
les nenes pot ser el carrer, les places, els llocs on fem vida, mentre que la llar, la 
proximitat, allò que ens havien ensenyat com a refugi, pot ser l’espai més perillós per 
a nosaltres. 
 
Les cases podrien haver actuat com a búnquer on l’objectiu dels agressors era tenir el 
control sobre la víctima, tenir poder sobre ella, si no hagués estat per les múltiples 
campanyes socials i institucionals que s’han posat en marxa per posar fre a les 
violències.  
 
Quan hem tornat a ocupar els carrers i els nostres llocs, els masclistes han vist que 
perdien aquest poder. És per això, que els majors episodis de violències han estat, 
precisament, quan s’ha produït el desconfinament.  
 
El nombre de trucades i atencions s’han vist incrementats en xifres tristament 
històriques. Des del conjunt d’administracions manifestem el nostre ferm compromís 
en seguir treballant per desplegar polítiques públiques per posar fi a totes les 
violències masclistes i per garantir l’atenció, la recuperació i la reparació de les 
supervivents.  
 
Per això no ens sabem estar de fer un reconeixement a totes aquelles persones que 
han superat allò de: “són coses de parella” i han despenjat el telèfon, i a totes les 
associacions, entitats i grups feministes del país que han posat sobre la taula 
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l’emergència de trobar solucions en aquests moments tan difícils. Necessitem, més 
que mai, un compromís unitari de la societat i les administracions per a garantir la 
vida digna de les dones i les nenes.  
 
Vivint amb normalitat, els companys i companyes de feina, les amistats, les persones 
amb qui compartim activitats diverses… esdevenen vigilants informals del benestar. 
Compartim preocupacions, sensacions, observem els canvis i, per això, cuidem. Quan 
tot això s’ha vist impedit, ha estat més important que mai que tothom fes un pas 
endavant per a denunciar les violències masclistes en tots els seus àmbits i formes.  
 
Ens dirigim a totes aquelles dones que han resistit a la violència i han buscat el 
moment idoni per a explicar-ho a terceres persones; també a les que no podien i el 
seu veïnat ha alertat sobre la situació que patien, a les que han pogut escapar. Ens 
dirigim, sobretot, a les que, en una època tan incerta com la present, encara romanen 
a les cases on hi ha el seu victimari. 
 
Finalment, ens dirigim als homes que esteu en contra d’aquestes violències i sabeu 
que un dels vostres amics, familiars, coneguts les exerceixen: és hora que us en feu 
responsables i hi intervingueu. Per últim: als agressors, un recordatori: no hi haurà 
espai per a la impunitat.  
 
Les violències masclistes només es poden eliminar des de l’arrel, sigues tu també 
còmplice en la construcció d’aquest món millor.” 
 
El senyor President manifesta: Molt bé, moltes gràcies per la vostra col·laboració en 
aquest dia, per llegir aquest manifest i esperem que molt aviat sigui l’últim dia que 
llegim un manifest el 25 de novembre. Això voldrà dir que estarem en un món molt 
millor i en una societat molt més justa i equilibrada. 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
 

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

 
6. PLE149/000132/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc; Tresoreria (011): Donar compte, de conformitat amb la 
Llei 15/2010 de 5 de juliol, de l'informe trimestral sobre el compliment dels 
terminis legals de pagament de la Diputació de Girona, Dipsalut, 
Conservatori de Música Isaac Albèniz, Consorci de les Vies Verdes i 
Consorci de les Gavarres. (expedient 2020/4830) 

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

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

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

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

Tercer. Terminis de pagament. L’apartat 4 de l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, estableix que: 
«L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data 
d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat amb el 
que disposa el contracte dels bens lliurats o serveis prestats, sense perjudici del que estableix 
l’apartat 4 de l’article 210, i si es demora, ha d’abonar al contractista, a partir del compliment 
del termini esmentat de trenta dies, els interessos de demora i la indemnització pels costos de 
cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de la lluita contra la morositat en les operacions comercials. [...]. 
Sense perjudici del que estableixen l’apartat 4 de l’article 210 i  l’apartat 1 de l’article 243, 
l’Administració ha d’aprovar les certificacions d’obra o els documents que acreditin la 
conformitat amb el que disposa el contracte de béns lliurats o serveis prestats dins dels trenta 
dies següents al lliurament efectiu dels béns o la prestació del servei. [...]» 
Quart. Per determinar les operacions que es troben dins del període legal de 
pagament, fora del període legal de pagament i el període mig de pagament en dies, 
pel que es refereix a aquest informe, és tindrà en compte com a data d’inici del 
còmput, la data d’entrada de la factura o del document justificatiu al registre 
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administratiu i com a data fi del còmput, la data de pagament o l’últim dia del trimestre 
al que fa referència l’informe.  
Cinquè. D’acord amb la informació obtinguda de les bases de dades dels sistemes 
d’informació, és detalla la informació següent corresponent al tercer trimestre de 
2020: 

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

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

-Període mig de pagament en dies, a efectes d’aquest informe 
 
Diputació de Girona:  
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Organisme autònom de Salut Pública (DIPSALUT) : 
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Organisme autònom del Conservatori de Música Isaac Albéniz:  
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Consorci de les Vies Verdes:  
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Consorci de les Gavarres: 
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”” 
El senyor President, comenta que passaríem ara als punts de la Comissió d’Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, el punt 6è: donar compte, de 
conformitat amb la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de l’informe trimestral sobre el 
compliment de terminis legals de pagaments de la Diputació i el organismes 
autònoms. Té la paraula la vicepresidenta, senyora Maria Àngels Planas. 
Maria Àngels? Ara ha marxat? Maria Àngels, no tens connexió. Doncs, senyor 
Presas, faci vostè aquest punt. Gràcies. 
El vicepresident primer, senyor Pau Presas, pren la paraula i diu: Sí, bon dia. Se 
sent? Sí? En tot cas, aquest punt número 6è es tracta, bàsicament, de donar compte 
a l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals de pagament de la 
Diputació de Girona, Dipsalut, Conservatori de Música Isaac Albéniz, Consorci de 
Vies Verdes i el Consorci de les Gavarres. En tot cas, aquesta actuació la fem de 
forma trimestral, se’n dona compte. En tot cas, si hi ha algun comentari, doncs, estem 
a disposició per als aclariments que calgui. 
 
La corporació es dona per assabentada. 
 
7. PLE149/000133/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc; Tresoreria (011): Donar compte, de conformitat amb la 
Llei 15/2010 de 5 de juliol, de l'informe trimestral sobre el compliment dels 
terminis legals de pagament de l'Organisme Autònom Xarxa Local de 
Municipis de la Diputació de Girona. (expedient 2020/4832) 

 
“La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en els operacions 
comercials ha establert, com a mecanisme de transparència en el compliment dels 
terminis legals de pagament, l’obligació d’emissió d’informes periòdics. 
 
D'acord amb aquest antecedent, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, 
Promoció Econòmica i Cooperació Local, hi dictamina favorablement i eleva al Ple la 
informació següent:  
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“ 
1.INFORME DE TRESORERIA  

Assumpte: Compliment dels terminis de pagament previstos a la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, 
de 5 de juliol i per la Llei  11/2013, de 26 de juliol, de mesures de 
recolzament a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació 
d’ocupació.   

Entitat: Xarxa Local de Municipis Gironins, XALOC 
Període: 2t. trimestre 2020 
Carmen Gallego Marín, tresorera accidental de XALOC, en l’exercici de les funcions 
encomanades per l’article 196 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i per l’article 
5.1.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic 
dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, i de 
conformitat amb l’establert a l’article quart, apartat 3, de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 
de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials emeto el següent 
informe. 
Primer.- Àmbit objectiu 
L’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2004, segons redacció donada per la Llei 15/2010, són 
els pagaments efectuats com a contraprestació en les operacions comercials 
realitzades entre empreses, o entre empreses i l’Administració, de conformitat amb el 
disposat en la llei de contractes del sector públic. 
Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Tercer.- Informe sobre el compliment dels terminis 
L’article quart de la Llei 15/2010 estableix en els seus apartats 3 i 4 el següent: 

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

Així doncs, essent l’obligació d’informació de caràcter trimestral, correspon l’emissió 
de l’informe al finalitzar cada trimestre natural, en els mesos d’abril, juliol, octubre i 
gener.  
Quart.- Contingut de l’informe del 2t. trimestre de 2020  
Pel que fa al segon trimestre de l’any 2020, consultada la comptabilitat de XALOC 
resulten les següents dades: 

      Nombre Import % 

Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal 529 466.212,15 86,50% 

Resta de pagaments    131 72.755,80 13,50% 

Pagaments totals durant el trimestre   660 538.967,95 100,00% 

Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la 11 882,12  

data de tancament del trimestre natural     

Cinquè.- Remissió   
D’acord amb l’article quart, apartat 4, de la Llei 15/2010, es dóna trasllat del present 
informe a la Presidència i a la Secretaria de XALOC per a la seva presentació i debat 
en el Ple. 
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2.INFORME DE TRESORERIA  
Assumpte: Compliment dels terminis de pagament previstos a la Llei 3/2004, de 29 

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

Entitat: Xarxa Local de Municipis Gironins, XALOC 
Període: 3t. trimestre 2020 
Carmen Gallego Marín, tresorera accidental de XALOC, en l’exercici de les funcions 
encomanades per l’article 196 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i per l’article 
5.1.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic 
dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, i de 
conformitat amb l’establert a l’article quart, apartat 3, de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 
de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials emeto el següent 
informe. 
Primer.- Àmbit objectiu 
L’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2004, segons redacció donada per la Llei 15/2010, són 
els pagaments efectuats com a contraprestació en les operacions comercials 
realitzades entre empreses, o entre empreses i l’Administració, de conformitat amb el 
disposat en la llei de contractes del sector públic. 
Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Tercer.- Informe sobre el compliment dels terminis 
L’article quart de la Llei 15/2010 estableix en els seus apartats 3 i 4 el següent: 

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

Així doncs, essent l’obligació d’informació de caràcter trimestral, correspon l’emissió 
de l’informe al finalitzar cada trimestre natural, en els mesos d’abril, juliol, octubre i 
gener.  
Quart.- Contingut de l’informe del 3t. trimestre de 2020  
Pel que fa al tercer trimestre de l’any 2020, consultada la comptabilitat de XALOC 
resulten les següents dades: 

 
Cinquè.- Remissió   
D’acord amb l’article quart, apartat 4, de la Llei 15/2010, es dóna trasllat del present 
informe a la Presidència i a la Secretaria de XALOC per a la seva presentació i debat 
en el Ple.”” 
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El senyor President intervé i manifesta: el punt 7è també és de donar compte, de 
conformitat de la mateixa llei, de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis 
legals de pagament de l’organisme autònom Xarxa Local de Municipis de XALOC, en 
aquest cas. És un donar compte, vostès ho tenen. Si hi ha alguna qüestió... Sinó, 
entenem, doncs, que se’n dona compte 
 
La corporació es dona per assabentada. 
 
8. PLE149/000131/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc; Secretaria General (005): Aprovació de la rectificació 
d'error material i del text refós de l'Ordenança general d'administració 
electrònica de la Diputació de Girona i dels seus organismes autònoms 
(expedient 2020/4756) 

 
“Atès que el dia 16 de juliol de 2012 es va publicar en el BOP número 137 
l’Ordenança general d’administració electrònica de la Diputació de Girona i dels seus 
organismes autònoms. 
 
Atès que el dia 5 d’agost de 2020 es va publicar en el BOP número 150 l’aprovació 
definitiva de la modificació de l’Ordenança general d’administració electrònica de la 
Diputació de Girona i dels seus organismes autònoms.  
 
Atès que s’ha detectat un error material en la numeració dels articles que s’havien de 
modificar, en el sentit que on hi deia:  
“SEGON. Derogar l’antic article 44. Pràctica i efectes de la notificació electrònica...” 
Hi hauria d’haver dit: 
“SEGON. Derogar l’antic article 41, Pràctica i efectes de la notificació electrònica...” 
 
Atès que es considera necessari publicar el text refós de l’Ordenança general 
d’Administració electrònica de la Diputació de Girona i dels seus organismes 
autònoms que reculli les modificacions aprovades definitivament, per tal de facilitar-ne 
la consulta. 
 
D’acord amb aquest antecedent, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, 
Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i eleva al Ple de 
la corporació la proposta d’acord següent: 
 
Primer: Rectificar l’error material en la numeració dels articles que s’havien de 
modificar, en el sentit que on deia:  
 
“SEGON. Derogar l’antic article 44. Pràctica i efectes de la notificació electrònica...” 
Hauria d’haver dit: 
“SEGON. Derogar l’antic article 41, Pràctica i efectes de la notificació electrònica...” 
 
Segon. Aprovar el text refós de l’Ordenança general d’administració electrònica de la 
Diputació de Girona i dels seus organismes autònoms, el text del qual és el següent: 
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“ORDENANÇA REGULADORA DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE LA 
DIPUTACIÓ  DE GIRONA I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS 
ADMINISTRATIUS 
TÍTOL I 
DISPOSICIONS GENERALS 
Article 1. Objecte 
1. Aquesta Ordenança regula la utilització dels mitjans electrònics per part de la 
Diputació de Girona i els seus organismes autònoms i té per objecte: 
a. Garantir els drets i complir els deures que han de regir les relacions per mitjans 
electrònics amb els ciutadans i les ciutadanes. 
b. Fixar els principis generals per a l’impuls i el desenvolupament de l’administració 
electrònica. 
c. Regular les condicions i els efectes jurídics de l’ús dels mitjans electrònics en la 
tramitació dels procediments administratius. 
2. En particular és objecte d’aquesta Ordenança: 
a. L’establiment de les pautes generals que han de regir en la regulació i el 
funcionament de la seu electrònica de la Diputació de Girona i dels seus organismes 
autònoms.  
b. La difusió i accés a la informació administrativa.  
c. La creació i funcionament del registre electrònic de la Diputació de Girona. 
d. Determinar els criteris per a la utilització de la signatura electrònica quan es 
requereixi la identificació. 
e. L’establiment de les bases per a la implementació a la Diputació de Girona i als 
seus organismes autònoms de la resta de funcions, canals o serveis exigits per la 
normativa sobre administració electrònica. 
Article 2. Àmbit d’aplicació subjectiu 
Aquesta ordenança serà d’aplicació als òrgans i unitats administratives de les 
diferents àrees i delegacions de la Diputació de Girona i el seu grup institucional. Serà 
així mateix aplicable als ciutadans i ciutadanes, entenent com a tals les persones 
físiques i jurídiques establertes a l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques i article 45 bis 
d’aquesta ordenança, en les seves relacions per mitjans electrònics amb la Diputació 
de Girona i el seu grup institucional. 
Article 3. Àmbit d’aplicació objectiu 
1. Aquesta Ordenança s’aplicarà a les actuacions en què participin la Diputació de 
Girona i els seus organismes autònoms quan es duguin a terme per mitjans 
electrònics. En particular serà d’aplicació a les següents: 
a. Les relacions amb els ciutadans i les ciutadanes que tinguin caràcter 
juridicoadministratiu. 
b. La consulta per part dels ciutadans i les ciutadanes de la informació administrativa i 
de les dades administratives. 
c. La realització dels tràmits i procediments administratius accessibles per via 
electrònica. 
d. El tractament de la informació en suport electrònic generada o obtinguda en 
l’exercici de les seves potestats. 
2. Els principis generals continguts en aquesta Ordenança són també aplicables a les 
comunicacions dels ciutadans i les ciutadanes no sotmeses a l’ordenament jurídic 
administratiu, i de manera especial a la comunicació d’avisos i d’incidències, la 
presentació de suggeriments, reclamacions i queixes, la formulació de preguntes i les 



 
   
 
 

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

 

28

peticions i altres formes de participació, mentre no siguin objecte d’una regulació 
específica. 
Article 4. Principis en l’ús dels mitjans electrònics 
La Diputació de Girona i els seus organismes autònoms, en el marc de la utilització 
de mitjans electrònics en l'activitat administrativa, es regeixen pels principis generals 
previstos a l’article 4 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, a l’article 32 de la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, i a l’article 4 de la Llei 29/2010, de 3 d’agost. 
Article 5. Drets dels ciutadans en relació amb el procediment electrònic 
Els ciutadans podran establir una relació jurídica amb la Diputació de Girona o amb 
els seus organismes autònoms, i exercir els drets reconeguts a l’article 26 de la Llei 
26/2010 de 3 d’agost, i a l’article 6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, en relació als 
tràmits o procediments aprovats per la Diputació de Girona i pels seus organismes 
autònoms. Els tràmits i procediments accessibles per via electrònica es relacionaran 
en un catàleg que es publica a la seu electrònica. 
Article 6. Foment de la participació  
La Diputació de Girona i els seus organismes autònoms han de fomentar l'ús dels 
mitjans electrònics per afavorir la transparència, la participació dels ciutadans en els 
afers públics, de forma especial en els tràmits d'informació pública i en l'elaboració de 
disposicions de caràcter general.  
TÍTOL II 
ÚS DELS MITJANS ELECTRÒNICS PELS ÒRGANS COL·LEGIATS 
Article 7. Normes generals 
1. Els òrgans col·legiats de la Diputació de Girona i dels seus organismes autònoms, 
es podran constituir i adoptar acords per mitjans electrònics. 
2. Als efectes de l’apartat anterior, serà imprescindible que els presidents i els 
secretaris dels òrgans col·legiats, i si escau la resta dels membres dels òrgans 
col·legiats, disposin de signatura electrònica reconeguda, d’acord amb el que 
determina el títol III d’aquesta Ordenança. 
3. Les normes de funcionament de cada òrgan col·legiat podran establir procediments 
telemàtics obligatoris per als seus membres, d’acord amb allò previst a l’art. 27.6 i a la 
disposició addicional primera de la Llei 11/2007. La tramesa de les comunicacions es 
realitzarà a una única adreça corporativa pròpia de cada membre de l’òrgan. 
4. Les comunicacions electròniques que s’efectuïn seran vàlides sempre que existeixi 
constància de la transmissió i recepció, així com de les dates d'aquestes 
comunicacions. 
Article 8. Convocatòries i sessions 
1. Els òrgans col·legiats, de conformitat amb les seves normes de funcionament, 
podran generar, signar i, quan s’escaigui, trametre electrònicament: 

a. L’ordre del dia de les sessions. 
b. Les convocatòries. 
c. Les minutes d’acta i les actes definitives. 
d. Tots aquells documents annexats als anteriorment citats. 

2. La convocatòria que es faci per mitjans electrònics ha d’anar acompanyada de la 
documentació necessària per a la deliberació i l’adopció d’acords. Alternativament, 
aquesta documentació es podrà posar a disposició dels membres dels òrgans 
col·legiats en un repositori i entorn segur al qual puguin accedir els membres de 
l'òrgan mitjançant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica aprovats. 
3. El desenvolupament de les sessions dels òrgans de govern col·legiats es durà a 
terme, de manera preferent, de forma presencial. Les sessions de la resta d’òrgans 
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col·legiats, segons que determinin les normes específiques de l’òrgan, o per acord 
dels seus membres, es poden desenvolupar de forma no presencial o de manera 
mixta, sempre que es faci per  mitjans que garanteixin el dret dels membres dels 
òrgans col·legiats a participar en les sessions, la seva identitat i efectiva participació 
en els debats, la formació de la voluntat col·legiada, el manteniment del quòrum de 
constitució i la integritat i l’autenticitat dels mecanismes per a l’adopció dels acords.  
4. Les sessions del ple de la Diputació de Girona i dels màxims òrgans col·legiats de 
govern dels seus organismes autònoms es podran retransmetre per mitjans 
audiovisuals, inclosa la seva difusió en obert per mitjà de la xarxa Internet. Aquesta 
retransmissió prendrà en consideració els criteris de proporcionalitat així com les 
previsions en matèria de protecció de dades i el què disposa l’article 70 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim local. 
5. El lloc de celebració de les sessions desenvolupades de forma no presencial i de 
manera mixta, és la seu de la Diputació de Girona i la seu de cada un dels seus 
organismes autònoms, respectivament. Les sessions celebrades de forma no 
presencial poden ésser en temps real o amb intervencions successives en un fòrum 
dins dels límits temporals marcats pel president o presidenta. 
Article 9. Documentació electrònica dels acords 
1. Les actes i la resta de documents que hagin estat produïts electrònicament d'acord 
amb les previsions dels articles anteriors s’han de conservar en el mateix format en el 
que es van crear o bé, en qualsevol altre que asseguri la identitat i integritat de la 
informació necessària per a la seva reproducció. 
2. Els mitjans o suports en els quals s'emmagatzemi la documentació disposen de les 
mesures de seguretat suficients que garanteixen la integritat, autenticitat, protecció i 
conservació dels documents, i especialment asseguren la identificació de les 
persones autoritzades a accedir-hi. 
3. Els documents signats electrònicament es conservaran amb la signatura 
electrònica original, completada amb un segell de data i hora i la constància de la 
verificació del certificat electrònic en el qual es basa la signatura.  
4. L'expedició de certificats dels acords presos es farà d’acord amb el que disposa el 
capítol II del títol V d'aquesta Ordenança. 
Article 10. Publicació i notificació de les actes i els acords 
1. Les actes de les sessions del ple de la Diputació de Girona i dels màxims òrgans 
col·legiats de govern dels seus organismes autònoms es publicaran de manera 
íntegra en els termes de l'article 10.2 de la Llei 29/2010, de 3 d'agost.  
2. El règim de notificació i publicació aplicable als acords dels òrgans de govern serà 
el previst en el capítol III del títol V d'aquesta Ordenança. 
3. La comunicació dels acords als membres dels òrgans interns serà vàlida emprant 
les adreces de correu corporatives.  
TÍTOL III 
LA IDENTIFICACIÓ I LA SIGNATURA ELECTRÒNICA 
Article 11. Identificació de la seu electrònica de la Diputació de Girona i dels seus 
organismes autònoms 
1. Per tal de garantir la identificació del titular de la seu electrònica i l’establiment de 
les comunicacions segures amb aquesta, la Diputació de Girona i els seus 
organismes autònoms utilitzaran sistemes de signatura electrònica basats en 
certificats de dispositiu segur o mitjà equivalent. La normativa de desenvolupament de 
l’Ordenança recollirà les especificitats pròpies de les diverses seus. 
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2. La seguretat de la seu electrònica es regirà per allò establert en l'Esquema 
Nacional de Seguretat. La Diputació de Girona i els seus organismes autònoms 
donaran publicitat en les corresponents seus electròniques, a les declaracions de 
conformitat i als distintius que acreditin el seu compliment de l'Esquema Nacional de 
Seguretat. 
3. La interoperabilitat de la seu electrònica es regirà per allò establert en l'Esquema 
Nacional d’Interoperabilitat. La Diputació de Girona i els seus organismes autònoms 
donaran publicitat, en les corresponents seus electròniques, a les declaracions de 
conformitat i a altres distintius que acreditin el seu compliment de l'Esquema Nacional 
d’Interoperabilitat. 
Article 12. Identificació i acreditació de la voluntat dels òrgans administratius 
1. La Diputació de Girona i els seus organismes autònoms poden utilitzar els sistemes 
següents per a la seva identificació electrònica i per a l'autenticació dels documents 
electrònics que produeixin: 
a. Sistemes de signatura electrònica basats en la utilització de certificats de dispositiu 
segur o un mitjà equivalent, per a la protecció de la informació i documentació 
publicada a la seu electrònica. 
b. Sistemes de signatura electrònica per a l'actuació administrativa automatitzada. 
c. Signatura electrònica de les persones que formen part de la Diputació de Girona, i 
els seus organismes autònoms. 
d. Intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de comunicació. 
2. Els actes de la Diputació de Girona i dels seus organismes autònoms es poden 
emetre de forma automatitzada, sempre que es doni compliment als requisits 
establerts per als actes administratius a la normativa de procediment administratiu i 
en aquesta Ordenança. 
3. La Diputació de Girona i els seus organismes autònoms poden fer actuacions 
automatitzades, mitjançant la utilització del sistema de signatura electrònica que 
determinin, per a constatar la concurrència dels requisits que estableix l’ordenament 
jurídic, declarar les conseqüències previstes, adoptar les resolucions i comunicar o 
certificar les dades, els actes, les resolucions o els acords que constin en llurs 
sistemes d’informació.  
4. L’actuació administrativa automatitzada no afecta la titularitat de la competència 
dels òrgans administratius ni les competències atribuïdes per a resoldre els recursos 
administratius. A aquests efectes, la política de signatura electrònica de la Diputació 
de Girona i dels seus organismes autònoms pot determinar, per a cada supòsit, la 
utilització dels sistemes de signatura electrònica següents: 
a. Segell electrònic de l'òrgan corresponent, basat en un certificat electrònic que 
reuneixi els requisits exigits per la legislació de signatura electrònica. 
b. Codi segur de verificació vinculat a l'òrgan corresponent i, si escau, a la persona 
signant del document. 
5. La identificació i l'exercici de la competència de la Diputació de Girona i els seus 
organismes autònoms es fa mitjançant els sistemes de signatura electrònica de què 
hagi estat proveït el personal al seu servei, d'acord amb les previsions de la normativa 
bàsica aplicable i amb l’article següent. 
6. L'intercanvi de dades electròniques transmeses en entorns tancats de comunicació 
és vàlid de conformitat amb les condicions i garanties que acordin la Diputació de 
Girona i els seus organismes autònoms, per tal de garantir la integritat i la no refutació 
de les dades electròniques transmeses. 
Article 13. Identificació i acreditació de la voluntat dels òrgans i del personal 
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1. La Diputació de Girona i els seus organismes autònoms han de dotar els seus 
òrgans i personal de sistemes corporatius de signatura electrònica adequats per a la 
seva actuació electrònica en les funcions assignades d’acord amb el que disposa la 
disposició addicional 1a. de la Llei 29/2010, de 3 d’agost. 
2. La Diputació de Girona i els seus organismes autònoms han de preveure les 
necessitats de signatura electrònica corporativa. A aquests efectes, la Diputació de 
Girona i els seus organismes autònoms es podran constituir en entitat de registre per 
a la sol·licitud i gestió del certificats digitals corresponents al sistemes de signatura 
electrònica avançada o reconeguda. Les condicions i requeriment per l’expedició de 
certificat al personal i als membres dels òrgans col·legiats es farà d’acord amb la 
disposició addicional 6.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost. 
3. En tot cas, han de ser dotats de mitjans corporatius de signatura electrònica 
reconeguda: 
a. Les persones que ocupen òrgans unipersonals i, si escau, les persones que són 
membres d’òrgans col·legiats. 
b. Les persones responsables de les unitats administratives. 
4. Es prohibeix expressament l'ús dels instruments d'identificació corporatius per a 
finalitats privades o alienes. 
Article 14. Instruments d’identificació i acreditació de la voluntat dels ciutadans 
1. La identificació i acreditació de la voluntat dels ciutadans en les relacions amb la 
Diputació de Girona i els seus organismes autònoms, es pot produir per mitjà dels 
mecanismes següents: 
a. Signatura electrònica reconeguda, en tot cas, sense perjudici que una norma 
específica determini els requisits addicionals per a la identificació i l’acreditació de la 
voluntat, d’acord amb el que autoritza l’article 4 de la Llei 59/2003, de 19 de 
desembre. 
b. Altres sistemes de signatura electrònica admesos per la Diputació de Girona i els 
seus organismes autònoms, i que siguin adequats per garantir la identificació dels 
interessats i, si escau, l'autenticitat i integritat dels documents electrònics, d’acord 
amb l’article 21 de la Llei 11/2007, de 22 de juny. 
2. La utilització del DNI electrònic permet identificar a les persones en els termes 
definits a la normativa que sigui aplicable. 
3. La Diputació de Girona i els seus organismes autònoms, mitjançant conveni amb 
l’Agència Catalana de Certificació, podran subministrar els mecanismes d’identificació 
i d’acreditació de la voluntat a les persones que ho sol·licitin, havent-ne comprovat 
prèviament la identitat de manera específica, en els termes previstos a la disposició 
addicional 7 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost. 
4. La Diputació de Girona i els seus organismes autònoms promouen la utilització 
dels mitjans d’identificació electrònica. En tot cas, han d’acordar l’admissió i ús dels 
certificats que compleixin les condicions de l’article 21.1 de la Llei 11/2007 i les 
condicions addicionals que la Diputació de Girona i els seus organismes autònoms 
puguin establir d'acord amb l'article 4 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre. 
5. La Diputació de Girona i els seus organismes autònoms publiquen la relació de 
sistemes de signatura electrònica admesos. Aquesta relació inclourà, almenys, 
informació sobre els elements d'identificació utilitzats així com, si escau, les 
característiques dels certificats electrònics admesos, els prestadors que els 
expedeixen i les especificacions dels usos de la signatura electrònica. 
Article 15. Identificació i acreditació de la voluntat en la presentació de documents 
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1. La utilització de signatura electrònica reconeguda és un requisit suficient per 
identificar i entendre acreditada la voluntat de les persones que presentin per via 
electrònica documents en qualsevol procediment o tràmit de conformitat amb el que 
preveu aquesta Ordenança. 
2. La Diputació de Girona i els seus organismes autònoms poden admetre altres tipus 
de signatura electrònica que permetin garantir la seguretat i la integritat en la 
identificació i l’acreditació de la voluntat de les persones, d’acord amb el criteris 
següents: 
a. Les característiques dels canals electrònics que s’hagin habilitat per a la realització 
del tràmit. 
b. La proporcionalitat entre el requisit imposat i la transcendència que pugui tenir el 
tràmit en concret, en l’esfera jurídica de la persona interessada. 
c. L’exigència formal de signatura en relació amb l’escrit presentat per la persona, que 
es pugui establir en la normativa de procediment administratiu general o sectorial. 
d. El nivell de seguretat jurídica, en funció dels riscos associats a l’operativa. 
e. La disponibilitat de la tecnologia i els recursos. 
3. Les sol·licituds, els escrits i els documents electrònics que presentin els interessats 
han d’incorporar el mecanisme d’identificació i d’acreditació de la seva voluntat que 
en cada cas es defineixi de conformitat amb l’apartat precedent. 
Article 16. Exigència i acreditació de la representació 
1. Els ciutadans poden actuar per mitjà de representants en els procediments i tràmits 
administratius que es facin davant la Diputació de Girona i dels seus organismes 
autònoms per mitjans electrònics, d’acord amb el que preveuen la legislació general i 
aquesta Ordenança. En aquests supòsits, la validesa de les actuacions realitzades 
resta subjecta a l’acreditació de la representació. 
2. El procediment d’acreditació de la representació quan es facin actuacions per 
mitjans electrònics es pot dur a terme a través de qualsevol dels mecanismes 
alternatius següents: 
a. Mitjançant la presentació d'apoderaments i altres instruments d'acreditació, 
electrònica o en suport paper, de la representació per via electrònica. 
b. Mitjançant els certificats de signatura electrònica que incloguin la relació de 
representació i que siguin admesos per la Diputació de Girona i els seus organismes 
autònoms. 
c. Mitjançant un registre electrònic de representació en el qual constarà que 
l’interessat habilita a un tercer, amb la seva signatura electrònica, per a la realització 
d’actuacions determinades per l’interessat prèvia acceptació del tercer. 
d. Qualsevol altre sistema d’acreditació de la representació que habilitin la Diputació 
de Girona i els seus organismes autònoms, admesos per la normativa general i en el 
marc d’aquesta Ordenança. Quan el procediment ho permeti i es consideri 
convenient, la Diputació de Girona i els seus organismes autònoms podran demanar 
al representant l'acreditació de la representació. 
Article 17. Identificació i acreditació de la voluntat dels ciutadans per part d’un 
empleat 
1. En el supòsit que una persona no disposi dels instruments electrònics 
d'identificació o acreditació de la voluntat que preveu aquesta Ordenança, la 
identificació o acreditació de la seva voluntat la pot fer vàlidament un empleat públic a 
través de l'ús del sistema de signatura electrònica de què estigui dotat. Aquesta 
actuació requerirà que el ciutadà s’hagi identificat i prestat el seu consentiment 
exprés, del qual n’ha de quedar constància documental. 
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2. La Diputació de Girona i els seus organismes autònoms mantindran actualitzat un 
registre dels empleats habilitats per a la identificació o acreditació de la voluntat dels 
ciutadans regulada en aquest article. 
TÍTOL IV 
LA SEU ELECTRÒNICA 
Article 18. Definició de la seu electrònica 
La seu electrònica és l’adreça electrònica a través de la qual es pot accedir a la 
informació, als serveis i als tràmits electrònics. 
Article 19. Normes de creació de les seus electròniques 
La creació de les seus electròniques es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província. 
Es podrà establir una seu electrònica principal i seus electròniques dependents. Les 
seus electròniques dependents han de resultar accessibles des de l'adreça 
electrònica de la seu principal, sense perjudici que sigui possible l'accés directe. 
Formaran part de la seu electrònica les pàgines dels dominis que es determinin per 
resolució dictada per l'òrgan competent. 
Article 20. Continguts de la seu electrònica 
La seu electrònica de la Diputació de Girona ha d’incloure progressivament la 
informació, els serveis i els tràmits previstos a la present ordenança i a la normativa 
general d'aplicació als ens públics en matèria d'administració electrònica. 
Article 21. Accessibilitat, neutralitat i seguretat 
1. La informació i els serveis de la seu compliran els principis d'accessibilitat i 
usabilitat. Es garantirà especialment l’accessibilitat per persones amb discapacitat. A 
la seu figurarà la informació sobre el grau d'accessibilitat que s’ha aplicat, així com la 
data que es va fer la revisió del grau d'accessibilitat. 
2. Els usuaris de la seu podran relacionar-se amb la Diputació de Girona i els seus 
organismes autònoms amb aplicacions o sistemes que siguin estàndards oberts o 
d'ús generalitzat.  
3. La seu electrònica s’ha de dotar de les mesures de seguretat que garanteixin 
l’autenticitat i integritat del seu contingut i la seguretat de les comunicacions. 
Article 22. Disponibilitat de la seu electrònica 
La seu electrònica ha d’estar disponible tots els dies de l’any i durant les vint-i-quatre 
hores del dia. Quan per raons tècniques es prevegi que la seu electrònica no pot 
estar operativa, s’haurà d’anunciar amb la major antelació que sigui possible, tot 
indicant els mitjans alternatius disponibles de consulta o comunicació. 
Article 23. Data i hora oficial i calendari de la seu electrònica 
La seu electrònica es regeix per la data i hora, així com pel calendari oficial 
corresponent a la localitat de Girona. Aquesta informació figurarà de forma ben visible 
i es protegirà amb les mesures necessàries per tal de garantir-ne la integritat. 
Article 24. Formulació de suggeriments i queixes 
La seu electrònica disposarà d’un canal per a la formulació de consultes, 
suggeriments i queixes. Hi figurarà el nom de la unitat responsable d’atendre als 
usuaris així com informació d’altres canals o mitjans per establir-hi contacte.  
Article 25. Difusió i accés a la informació administrativa 
1. La Diputació de Girona i els seus organismes autònoms faciliten informació a 
través de la seu electrònica i altres mitjans electrònics de comunicació. 
2. La posada a disposició d’informació administrativa s’ha de fer de conformitat amb 
els principis següents: 
a. Objectivitat: la informació ha de ser completa, veraç i precisa. 
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b. Utilitat: la informació ha de ser clara, senzilla, comprensible i fàcil de trobar per 
mitjà de cercadors o altres mitjans i instruments que s’habilitin. 
c. Qualitat: ha de ser possible l’accés a documents complerts i amb un contingut 
exacte i fidel al document original, sens perjudici de la necessària preparació de 
síntesis, resums o còpies autèntiques parcials, cas en el que s’indicarà de forma 
visible aquesta circumstància. 
d. Actualització: la informació disponible a la seu electrònica serà permanentment 
actualitzada i en tot cas s’informarà del dia de la darrera actualització. 
e. Identitat: es facilitarà informació de l’òrgan administratiu proveïdor de la informació. 
f. Anonimat: l’accés a la informació administrativa lliurement accessible no es 
requereix identificació prèvia. 
TÍTOL V 
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ELECTRÒNIC  
Capítol I - El registre electrònic de documents 
Article 26. Creació del registre electrònic 
1. Mitjançant la present Ordenança es crea el registre electrònic de la Diputació de 
Girona per a la recepció i remissió de sol·licituds, escrits i comunicacions. El registre 
s’adscriu a la Secretaria General de la Diputació de Girona.  
2. Els organismes autònoms aprovaran la creació dels seus propis registres que 
compliran els principis i criteris establerts en la present ordenança. En tot allò que no 
estigui previst en les respectives normes de creació serà d’aplicació la present 
Ordenança.  
3. L’accés al registre electrònic es realitza a través de les respectives seus 
electròniques. Els requisits tècnics necessaris per a l’accés i utilització del registre 
electrònic es publiquen en la seu electrònica.  
Article 27. Documents que es poden presentar en el registre electrònic 
1. El registre electrònic podrà admetre: 
a. Documents electrònics normalitzats, corresponents als serveis, procediments i 
tràmits que s’especifiquen en la seu electrònica. 
b. Sol·licituds, escrits o comunicacions diferents de les esmentades al paràgraf 
anterior adreçades a qualsevol òrgan de la Diputació de Girona o dels seus 
organismes autònoms. 
c. Sol·licituds, escrits o comunicacions adreçades a d’altres administracions públiques 
amb les que s’hagin subscrit conveni de col·laboració en el marc de l’Esquema 
Nacional d’Interoperabilitat. 
2. Les sol·licituds, escrits o comunicacions diferents de les relacionades en l’epígraf 
anterior, o que no compleixi els requisits tècnics i de signatura necessaris per a 
l’accés al registre electrònic, s’ha de tenir per no presentat, sense produir cap efecte, 
sense perjudici de l’obligació de comunicar-ho a l’interessat. 
3. La Diputació de Girona i els seus organismes autònoms publiquen a la seva seu 
electrònica la relació de documents electrònics normalitzats als què es refereix 
l’apartat 1 a) del present article, la possibilitat de presentar els escrits als què es 
refereix l’apartat 1 b) i la relació de documents admesos dirigits a d’altres 
Administracions amb les que Diputació de Girona i els seus organismes autònoms 
hagin subscrit el conveni de col·laboració indicat a l’apartat 1 c). 
4. En el cas de presentació de documents en el registre de manera presencial, es 
podrà procedir a la digitalització del document d’acord amb el que estableix la present 
Ordenança i els procediments que s’aprovin. 
Article 28. Sistemes de signatura electrònica per a la presentació de documents 
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La Diputació de Girona i els seus organismes autònoms admeten la presentació 
d’escrits, sol·licituds i comunicacions al registre electrònic sempre i quan incorporin 
una signatura electrònica que resulti adequada i suficient per a garantir la identitat, 
autenticitat i integritat dels documents electrònics, en els termes que estableix el títol 
III d’aquesta Ordenança. 
Article 29. Presentació de documents complementaris 
1. El registre electrònic admetrà documents complementaris de les sol·licituds, escrits 
i comunicacions, sempre i quan compleixin els requeriments de format, seguretat i 
interoperabilitat aprovats. Quan els documents complementaris es presentin amb 
posterioritat s’haurà d’indicar el número de registre o codi d’identificació del document 
prèviament presentat. La Diputació de Girona i els seus organismes autònoms 
facilitaran aquests identificadors de referència. 
2. La presentació al registre electrònic de documents complementaris s’entén sense 
perjudici del dret de l’interessat a presentar-los al registre general.  
Article 30. Emissió del rebut acreditatiu de presentació 
1. El registre electrònic emet de manera automàtica el rebut acreditatiu de 
presentació, que inclou com a mínim: 

a. L’òrgan receptor de l’escrit. 
b. La data i l’hora de presentació. 
c. El número de registre d’entrada. 

d. La còpia autenticada del document presentat, mitjançant el segell del registre i, 
opcionalment, amb codi de verificació electrònica. 
2. El registre electrònic també genera el rebut que acredita la integritat de la 
documentació annexa o complementària, que serà lliurat mitjançant la generació d’un 
document electrònic segellat i, opcionalment, amb codi de verificació electrònica. 
3. L’usuari serà informat del fet que la no recepció del rebut acreditatiu o la recepció 
d’un missatge d’indicació d’error comporta que no s’ha produït l’entrada en el registre 
i que s’ha de realitzar la presentació en un altre moment o bé utilitzant altres mitjans 
admesos legalment. 
4. En el cas de presentació de documents electrònics que continguin virus, programes 
espies o qualsevol tipus de codi maliciós, es tindran per no presentats, i se suspendrà 
immediatament qualsevol procés de tractament o utilització. S’informarà a l’interessat 
d’aquesta incidència i dels seus efectes.  
Article 31. Horari del registre electrònic 
1. El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions 
les vint-i-quatre hores del dia cada dia de l’any, sense perjudici de les interrupcions 
requerides per raons tècniques. 
2. El funcionament del registre electrònic només es pot interrompre per raons 
tècniques i durant el temps imprescindible. Quan la interrupció es pugui programar es 
procurarà fer en dies inhàbils amb avís publicat a la seu electrònica amb la màxima 
antelació possible. En el cas d’interrupció no programada sempre que sigui possible 
l’usuari visualitzarà un missatge informatiu de la interrupció del servei.  
3. El registre electrònic es regeix pel calendari i la data i l’hora que figurin a la seu 
electrònica. 
Article 32. Còmput de terminis 
1. El còmput dels terminis que es derivin de la presentació de documents es regeix 
pel què estableix l’article 26.4 de la Llei 11/2007, de 22 de juny. L’inici del còmput ve 
determinat per la data i l’hora de presentació en el registre electrònic. No s’aplicarà 
l’article 48.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
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2. La presentació d’un escrit en un dia inhàbil i/o en una hora inhàbil s’entén 
realitzada la primera hora del primer dia hàbil següent, tret que una norma permeti la 
presentació en dia inhàbil. A aquests efectes, en l’assentament d’entrada s’inscriuen 
com a data i hora de presentació aquelles en les quals es va produir efectivament la 
recepció, comptant com a data i hora d’entrada les 00.00 hores i un segon del primer 
dia hàbil següent. 
3. La presentació de documents en el registre electrònic no modifica els terminis 
establerts legalment. No obstant, en el cas que es produeixi una incidència en el 
registre electrònic el darrer dia hàbil per a la presentació de documents, es podrà 
habilitar una pròrroga al termini establert inicialment. 
Capítol II - Els documents i els arxius 
Article 33. Documents electrònics 
1. La Diputació de Girona i els seus organismes autònoms adopten el document 
electrònic, entès en els termes de la lletra j de l’Annex de la Llei 11/2007, de 22 de 
juny, com a mitjà ordinari en els seus processos interns d’actuació. 
2. La Diputació de Girona i els seus organismes autònoms adopten el document 
administratiu electrònic, entès en els termes de l’article 29 de la Llei 11/2007, de 22 
de juny, com a mitjà ordinari de formalització de l’actuació administrativa.  
3. Tots els documents electrònics que afectin a drets i obligacions de tercers inclouran 
segellament criptogràfic de data i hora. 
4. Els documents administratius electrònics han de tenir garantides l’autenticitat i la 
integritat dels continguts, i també la conservació de l’aparença i la funcionalitat 
originals i, si escau, la confidencialitat. 
Article 34. Disponibilitat de documents electrònics i transmissió de dades 
1. D’acord amb els principis de simplificació administrativa i interoperabilitat entre 
administracions, la Diputació de Girona i els seus organismes autònoms promouen 
l’emissió documents electrònics i la transmissions de dades, amb subjecció estricta a 
la normativa de protecció de dades de caràcter personal i a la resta de la normativa 
aplicable al procediment administratiu.  
2. La Diputació de Girona i els seus organismes autònoms faciliten l'accés d'altres 
administracions públiques als documents i a les dades que figurin en el seu poder en 
suport electrònic. Quan es tracti de dades de caràcter personal i sigui exigible 
legalment, la comunicació de les dades requerirà que l’administració sol·licitant 
disposi de l’autorització de l’interessat. Es comunicaran les dades estrictament 
necessàries per a l’exercici de les competències o funcions de l’administració 
sol·licitant.  
3. La Diputació de Girona i els seus organismes autònoms s’integraran i faran ús del 
catàleg de dades i documents interoperables regulat a l’article 21 de la Llei 29/2010, 
del 3 d’agost. Al mateix temps promouran l’establiment de convenis d’interoperabilitat 
en relació amb altres dades o documents que no figurin en el catàleg.  
4. Per tal de donar resposta a les peticions de les administracions amb conveni 
d’interoperabilitat, la Diputació de Girona i els seus organismes autònoms disposaran 
de mecanismes automàtics de transmissió de dades en temps real. 
5. La Diputació de Girona i els seus organismes autònoms poden sol·licitar la 
transmissió o accés a documents i dades en poder d’altres administracions quan sigui 
necessari per a l’exercici de les seves competències i funcions. Qualsevol transmissió 
de dades s’efectua a sol·licitud de l’òrgan que tramita un procediment, que haurà 
d’especificar els documents o dades requerides i la finalitat que justifica la sol·licitud. 
Quan es tracti de dades de caràcter personal, a la sol·licitud hi haurà de constar que 
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es disposa del consentiment dels interessats, llevat que aquest consentiment no sigui 
necessari, en virtut d’una norma amb rang de llei. L’òrgan emissor o receptor deixarà 
constància a l’expedient de la sol·licitud i recepció dels documents o de les dades.  
6. Per tal de garantir la identitat del sol·licitant o del receptor, així com per a garantir la 
integritat, l’autenticitat i la confidencialitat dels documents i de les dades, tant la 
sol·licitud com la transmissió de dades han d’anar acompanyades de la signatura 
electrònica reconeguda de l’òrgan administratiu competent. 
Article 35. Emissió de certificats administratius electrònics 
1. La Diputació de Girona i els seus organismes autònoms estableixen els 
mecanismes necessaris per a l’emissió de certificats administratius electrònics, que 
tenen els mateixos efectes que els expedits en suport paper. El document es podrà 
imprimir en suport paper, to incorporant un codi segur de verificació que permet 
comprovar-ne l’autenticitat. 
2. La Diputació de Girona i els seus organismes autònoms admetran certificats en 
suport electrònic d’altres administracions.  
Article 36. Còpies de documents 
1. Es garanteix el dret dels ciutadans a obtenir còpies electròniques de documents. 
2. La copia electrònica de documents originàriament en suport paper es fa a través 
d’un procediment de digitalització segur. Per tal de garantir l’autenticitat i la integritat 
de la còpia aquest procediment haurà d’incloure la signatura electrònica del personal 
que l’hagi realitzat, o bé un segell corporatiu quan el procés de copia sigui una 
actuació administrativa automatitzada. El document electrònic resultant té la 
consideració de còpia autèntica, als efectes del que preveuen els articles 30 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, i 46 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
3. La incorporació de documents en suport paper als tràmits i procediments 
administratius que es tramitin per via electrònica es fa mitjançant la còpia electrònica 
dels documents en suport paper descrita anteriorment. 
4. Quan un procediment iniciat electrònicament no es tramiti íntegrament en suport 
electrònic, l’òrgan competent pot procedir a la reproducció en suport paper de les 
sol·licituds, comunicacions o altres documents electrònics mitjançant còpia simple, 
sense perjudici de l’obligació de conservar l’original electrònic quan acrediti actes 
administratius que afectin a obligacions, drets o interessos dels ciutadans. 
5. Els documents electrònics es poden traslladar a còpies en suport paper mitjançant 
procediments automatitzats. En aquest cas, el document en suport paper tindrà la 
consideració de còpia autèntica sempre que incorpori un mecanisme de codi segur de 
verificació que permeti validar-ne el contingut confrontant-lo amb el document 
electrònic original. L’accés al document electrònic original es pot fer a través de la seu 
electrònica. 
Article 37. L’expedient electrònic 
1. L’expedient electrònic és el conjunt de documents electrònics corresponents a un 
procediment administratiu sigui quin sigui el tipus d’informació que continguin. 
2. Els documents de l’expedient electrònic constaran en un índex electrònic signat per 
l’òrgan actuant. Un mateix document podrà formar part de diferents expedients 
electrònics. 
3. La remissió d’expedients electrònics es pot substituir a tots els efectes per la seva 
posada a disposició. La persona interessada té dret a obtenir-ne una còpia. 
Article 38. L’arxiu electrònic 
1. La Diputació de Girona i els seus organismes autònoms poden arxivar per mitjans 
electrònics tots els documents que es produeixin en l’exercici de les seves funcions. 
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La Diputació de Girona i els seus organismes autònoms garanteixen la conservació 
dels documents electrònics originals, rebuts, produïts i gestionats en el 
desenvolupament dels seus processos administratius i al llarg del seu cicle de vida. 
2. En el supòsit de documents emesos originàriament en paper, dels quals s'hagin 
efectuat còpies electròniques que en garanteixin l’autenticitat i integritat, es pot 
procedir a la destrucció dels originals seguint els procediments aprovats per la 
Diputació. 
3. Els mitjans o suports en què s’emmagatzemin els documents electrònics disposen 
de les mesures de seguretat que en garanteixen la conservació, la integritat i 
l’autenticitat i, si escau, la confidencialitat, la identificació dels usuaris i el control 
d’accés. 
4. La Diputació de Girona i els seus organismes autònoms poden establir convenis o 
acords amb altres entitats per a l’arxiu definitiu dels seus documents electrònics, 
sempre que compleixin les garanties de l’apartat anterior. 
Capítol III - La notificació i la publicació dels actes administratius 
Article 39. Notificació electrònica obligatòria 
1.La notificació es porta a terme de forma obligatòria utilitzant mitjans electrònics en 
tots aquells supòsits en el que la legislació bàsica en la matèria estableixi que existeix 
l’obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions. 
2.La notificació electrònica serà obligatòria per determinats col·lectius de persones 
físiques en determinats procediments administratius que, d’acord amb l’article 45bis 
d’aquesta ordenança, per raó de capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional 
o d’altres motius queda acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans 
electrònics necessaris. 
3.La notificació electrònica serà obligatòria pels empleats de la Diputació de Girona i 
grup institucional per a les notificacions que s’efectuïn per raó de la seva condició 
d’empleat de l’ens d’acord amb el que es disposa a l’article 45 bis d’aquesta 
ordenança i el reglament que la desenvolupi. 
Article 40. Notificació electrònica voluntària 
Les persones físiques poden escollir en tot moment relacionar-se electrònicament 
amb les Administracions Públiques i per tant, la pràctica de notificacions per mitjans 
electrònics es portarà a terme sempre que hagin manifestat preferència o 
consentiment per la seva utilització, tant en procediments administratius que es 
tramitin per via electrònica com els procediments tramitats en suport paper. 
Les persones físiques no obligades que assenyalin el mitjà electrònic com a preferent 
hauran de disposar dels mitjans tècnics i materials suficients que s’estableixen a 
l’article 42 d’aquesta ordenança. 
Article 41. Incorporació de nous supòsits de notificació electrònica obligatòria 
Les àrees o centres gestors de tràmits de notificació que es considerin susceptibles 
de ser establerts com a obligatoris han de proposar a Secretaria General l’estudi de la 
seva viabilitat tècnica i legal per a ser incorporades com a obligatòries. 
Comprovada la viabilitat de la incorporació d’aquest tràmit electrònic, s’ha de 
proposar a l’òrgan competent la seva aprovació.  
Article 42. Sistema de notificació electrònica 
El sistema de notificacions electròniques es realitza mitjançant compareixença en Seu 
Electrònica. El sistema se suporta en el servei de notificacions electròniques del 
Consorci Administració Oberta de Catalunya, E-NOTUM, el qual compleix amb els 
requeriments tècnics i legals necessaris per a la correcta pràctica de la notificació per 
mitjans electrònics. 
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Les persones que siguin obligades a rebre notificacions electròniques o manifestin la 
voluntat de ser notificades per aquesta via hauran de disposar d’una adreça 
electrònica o un telèfon mòbil que siguin titulars a efectes de practicar l’avís de 
posada a disposició d’una notificació electrònica a la Seu Electrònica. 
La Seu Electrònica ofereix l’accés al servei de notificació electrònica i publica la 
informació relativa al marc legal aplicable i als requeriments tècnics. 
La Diputació de Girona i el seu grup institucional pot continuar practicant la notificació 
en suport paper a aquells empleats que per raó del seu lloc de treball no disposin de 
mitjans tècnics i materials suficients, d’acord amb el que disposa al reglament que 
desenvolupa les seves relacions electròniques. 
Article 43. Sistema de signatura electrònica de les notificacions electròniques 
El sistema de signatura en la pràctica de notificacions electròniques es porta a terme 
mitjançant actuació administrativa automatitzada fent servir un certificat de segell 
electrònic basat en certificat electrònic reconegut o qualificat que reuneix els requisits 
exigits per la legislació de signatura electrònica d’acord amb el que es disposa a 
l’article 49 d’aquesta ordenança. 
Article 44. El tauler electrònic d’anuncis o edictes 
1. El tauler electrònic d'anuncis o edictes servirà com a mitjà de publicació dels actes i 
comunicacions i de qualsevol altra informació d'interès general. Aquesta publicació 
tindrà la consideració d'oficial i autèntica però tindrà caràcter complementari en 
relació a aquells actes en què una norma n'exigeixi la publicació per altres mitjans. 
Quan es publiqui l’acte o comunicació al tauler electrònic, la norma d’incorporació del 
procediment electrònic indicarà si substitueix o modifica l’obligació de publicar-ho per 
altres mitjans. 
2. Per mitjà del tauler electrònic es podrà dur a terme la pràctica de notificacions, si 
conté els elements de la notificació determinats per la legislació bàsica, en els 
supòsits següents: 
a. Quan la notificació s’hagi de practicar per mitjà d’anuncis en el tauler d’edictes de 
l’Ajuntament de l’últim domicili, en els casos en què les persones interessades en un 
procediment siguin desconegudes, s’ignori el mitjà o el lloc de la notificació i aquesta 
no s’ha pogut practicar, malgrat que s’ha intentat.  
b. Quan les persones destinatàries de l’acte siguin una pluralitat indeterminada. 
c. Quan es tracti d’actes integrants d’un procediment selectiu o de concurrència 
competitiva de qualsevol tipus. En aquest supòsit les convocatòries successives s’han 
de publicar almenys a la seu electrònica corresponent i amb els mateixos efectes. 
Aquesta circumstància s’ha d’indicar en la convocatòria del procediment; no tindran 
validesa les publicacions que s’efectuïn en llocs diferents.  
3. La publicació dels actes o comunicacions mitjançant el tauler electrònic no 
substituirà en cap cas la notificació personal, llevat dels casos previstos a la Llei. 
Article 45. Característiques del tauler electrònic 
1. El tauler electrònic es dota dels mecanismes necessaris, com els de signatura 
electrònica i segellat de temps, per tal d’acreditar de forma fefaent el moment d’inici 
de la difusió pública de la informació que es publiqui per aquest mitjà. 
2. El tauler electrònic serà únic i serà accessible les 24 hores del dia. 
3. La publicació en el tauler electrònic respectarà els principis d'accessibilitat i 
usabilitat, així com les garanties i drets establerts a la normativa de protecció de 
dades de caràcter personal.  
Article 45 bis. Obligats a relacionar-se obligatòriament amb la Diputació de Girona i el 
seu grup institucional 
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Son obligats a relacionar-se obligatòriament amb la Diputació de Girona i el seu grup 
institucional, els subjectes recollits a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. 
Així mateix, també són obligats a relacionar-se exclusivament en format electrònic: 
-Els col·lectius de professionals i les persones treballadores en règim d’autònoms/es 
que per raó de la seva activitat tramitin i actuïn amb la Diputació i el seu grup 
institucional. 
-Les persones sol·licitants i/o beneficiàries de subvencions atorgades per la Diputació 
de Girona i el seu grup institucional. 
-Les organitzacions sindicals i el personal de la Diputació i el seu grup institucional en 
les seves gestions amb motius de l’actuació sindical. 
-Les persones sol·licitants per participar en processos de selecció i de contractació de 
personal per part de la Diputació o el seu grup institucional, quan la convocatòria ho 
requereixi. Es podran excloure d’aquesta obligació, els processos que afectin a 
agrupacions professionals, personal d’oficis, etc. 
-Els empleats públics de la Diputació de Girona i grup institucional, d’acord amb el 
que disposi el corresponent reglament de desenvolupament. 
-Les persones licitadores que participen en els procediments de contractació 
administrativa i presentació de factures a la Diputació de Girona i grup institucional, 
en aquest darrer cas, amb independència de la seva quantia. 
Article 46. Accés dels ciutadans al tauler electrònic 
1. L'accés dels ciutadans al tauler electrònic no exigirà la identificació de l’usuari i 
serà gratuït. 
2. Es facilitarà l’accés dels usuaris als anuncis, edictes i a la resta d’actes i informació 
publicada mitjançant sistemes de recerca. S’evitarà la indexació i recuperació dels 
documents a través de cercadors aliens. 
3. Els documents objecte de publicació en el tauler electrònic no incorporaran dades 
de caràcter personal en el títol, excepte quan sigui imprescindible per a la finalitat 
buscada amb la publicació. 
4. Quan es publiquin documents de notificació de sancions administratives o altres 
que puguin afectar els drets a l’honor i a la intimitat, finalitzat el termini de publicació 
únicament serà accessible per les persones que tinguin la condició d’interessades i  
per les administracions públiques que ho requereixin per a l’exercici de les seves 
competències i funcions. 
5. En les oficines d'atenció al públic de la Diputació de Girona i dels seus organismes 
autònoms s'ha de facilitar la consulta pública del tauler electrònic. 
Capítol IV - La tramitació dels procediments administratius electrònics 
Article 47. Iniciació del procediment administratiu per persona interessada 
1. La iniciació del procediment administratiu per mitjans electrònics a instància de part 
requereix la presentació al registre electrònic d’una sol·licitud per part de la persona 
interessada. Les sol·licituds han de tenir almenys el contingut exigit a l’article 70 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre.  
2. La Diputació de Girona i els seus organismes autònoms promouen la substitució de 
l’aportació de documents acreditatius del compliment de requisits, per una declaració 
responsable de la persona interessada que expressi la concurrència dels requisits 
esmentats i el compromís d’aportar els justificants a requeriment de l’administració. 
Article 48. Instrucció dels procediments per via electrònica  
1. Els programes, les aplicacions i els sistemes d’informació que s’utilitzin per a la 
realització per mitjans electrònics dels tràmits administratius, han de garantir el control 
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dels terminis, la constància de la data i l’hora i la identificació de les persones i òrgans 
que intervenen en el procediment.  
2. Es garanteix l'exercici dels drets d'audiència i el dret a presentar al·legacions per 
part de les persones interessades en qualsevol moment anterior a la proposta de 
resolució, ja sigui pels mitjans previstos en la present Ordenança com per altres 
admesos legalment. 
3. Les persones interessades poden sol·licitar i obtenir informació almenys sobre 
l’estat de la tramitació dels procediments administratius gestionats electrònicament 
totalment o parcialment. La informació sobre l'estat de tramitació del procediment 
inclourà la informació sobre els actes de tràmit realitzats, amb indicació del seu 
contingut i data. 
Article 49. Acabament del procediment 
1. Els procediments que es tramitin i s’acabin en suport electrònic garantiran la 
identificació i l’exercici de la competència per part de l’òrgan que hagi actuat. 
2. L’acte o resolució que posi fi a un procediment electrònic ha de complir els requisits 
que preveu l’article 89 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
Article 50. Actuacions administratives automatitzades 
La Diputació de Girona i el seu grup institucional utilitza mecanismes d’actuació 
administrativa automatitzada en aquells procediments en els que és possible adoptar 
una programació basada en criteris i paràmetres objectius sense afectar la titularitat 
de la competència dels òrgans administratius ni les competències atribuïdes per a 
resoldre els recursos administratius.  
Els Secretaris/àries, a efectes de l’exercici electrònic de les funcions reservades, 
tindran la condició d’òrgan.  
Article 51. Sistema de signatura electrònica en actuacions administratives 
automatitzades 
La Diputació de Girona utilitza com a sistema de signatura electrònica per a l’actuació 
administrativa automatitzada un segell electrònic basat en certificat electrònic 
reconegut o qualificat que reuneix els requisits exigits per la legislació de signatura 
electrònica. 
També es poden utilitzar com a mecanismes de signatura electrònica altres certificats 
electrònics reconeguts o qualificats a la Seu Electrònica i mecanismes de codi segur 
de verificació que compleixin amb els requisits exigits per la legislació de signatura 
electrònica l’ús dels quals s’autoritza expressament d’acord amb el que disposa 
l’article 53 d’aquesta ordenança. 
Article 52. Supòsits d’actuació administrativa automatitzada 
De forma preferent, la Diputació de Girona i el seu grup institucional utilitzaran 
l’actuació administrativa automatitzada en els següents supòsits: 
1.Expedició del justificant del Registre electrònic d’entrada de documents 
2.Notificació electrònica 
3.Còpia autèntica de documents electrònics 
4.Emissió de certificats 
5.Comunicacions 
6.Transcripció al llibre de Decrets i d’actes dels òrgans col·legiats 
7.Expedició de justificants d’edictes presentats al BOP 
8.Expedició de justificants de presentació de documents a la Plataforma de 
Subvencions 
La relació de supòsits en que s’utilitza l’actuació administrativa automatitzada 
s’amplia i actualitza d’acord al que disposen els articles 53 i 57 d’aquesta ordenança. 
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Article 53. Incorporació de nous supòsits d’actuació administrativa automatitzada 
És susceptible d’automatització qualsevol acte o actuació efectuada íntegrament a 
través de mitjans electrònics en el marc d’un procediment administratiu del seu àmbit 
d’actuació en el qual no hagi intervingut de manera directa cap empleat públic. 
Només són susceptibles d’actuació administrativa automatitzada els actes que es 
puguin adoptar amb una programació basada en criteris i paràmetres objectius. 
La unitat responsable de la tramitació del procediment administratiu del seu àmbit de 
gestió que consideri que un dels actes o actuacions administratives pot ser 
susceptible d’automatització ha de sol·licitar a la Secretaria General de la Diputació 
de Girona, l’estudi de la seva viabilitat i oportunitat. Aquest estudi es realitzarà en 
atenció a l’adequació del supòsit proposat al marc legal i a la disponibilitat dels 
sistemes informàtics en què es suporti l’actuació que es pretén automatitzar. 
L’aprovació de nous supòsits d’actuació administrativa automatitzada i dels 
mecanismes de signatura electrònica corresponents es fa mitjançant Decret de la 
Presidència prèviament a la seva implantació. 
La relació de supòsits d’actuació administrativa automatitzada que es recullen a 
l’article 52 d’aquesta ordenança s’actualitza amb la inclusió dels nous supòsits 
aprovats, publicant-se a la Seu electrònica de conformitat amb el que disposa l’article 
57 d’aquesta ordenança. 
Article 54. Funcions en matèria d’actuació administrativa automatitzada 
Correspon a l’Àrea de Secretaria de la Diputació de Girona la definició de les 
especificacions i supòsits d’usos dels certificats de segell electrònic emprats en 
l’actuació administrativa automatitzada. 
Correspon a l’Àrea de Noves Tecnologies, la definició de la programació, 
manteniment, supervisió i control de qualitat i auditoria del sistema d’informació i del 
seu codi font dels certificats de segell electrònic emprats.  
Article 55. Impugnació d’actuacions administratives automatitzades 
L’òrgan responsable als efectes d’impugnació als supòsits d’actuació administrativa 
automatitzada és el que tingui atribuïda la competència material del procés que 
s’automatitza. 
Article 56. Auditoria tecnològica de l’actuació administrativa automatitzada 
L’auditoria tecnològica per verificar el correcte funcionament dels sistemes que 
suporten l’actuació administrativa automatitzada i la seva actualització es porta a 
terme dins de la planificació general d’auditories periòdiques de seguretat gestionada 
per l’Àrea de Noves Tecnologies. 
Article 57. Publicitat de les actuacions administratives automatitzades 
Aquesta ordenança i la relació actualitzada dels supòsits d’actuació administrativa 
automatitzada i els sistemes de signatura electrònica emprats es publica a la Seu 
Electrònica. 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
Primera. Tràmits i procediments actuals 
Els tràmits i procediments de la Diputació de Girona accessibles actualment per via 
electrònica s’hauran d’incloure al Catàleg previst a l’article 5. 
Segona. Procediments en curs 
Aquesta Ordenança no s’aplicarà als procediments iniciats amb anterioritat a la seva 
entrada en vigor. 
Tercera. Desenvolupament de l’Ordenança 
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1. Correspon a la Presidència de la Diputació de Girona o òrgan en qui delegui dictar 
les disposicions de desenvolupament i d’execució d’aquesta ordenança que siguin 
necessàries en tot allò que no estigui expressament atribuït a un altre òrgan. 
2. Els organismes autònoms aprovaran, d’acord amb els seus Estatuts reguladors, les 
normes i instruccions necessàries per al desenvolupament de l’administració 
electrònica en les seves actuacions. En qualsevol cas compliran els principis i criteris 
establerts en la present ordenança. En tot allò que no estigui previst en les 
respectives normes i instruccions serà d’aplicació la present Ordenança. 
Quarta. Entrada en funcionament de serveis 
La seu electrònica, la notificació electrònica, el registre electrònic, el tauler d’edictes 
electrònic, l'arxiu electrònic i altres serveis electrònics entraran en funcionament o 
seran operatius quan s'aprovin les disposicions que desenvolupin les previsions 
d’aquesta Ordenança. Les normes reguladores i de posada en funcionament 
determinaran els seus requisits i funcionament, i restaran publicades a la seu 
electrònica. 
Cinquena. Registre de funcionaris habilitats 
El registre de funcionaris habilitats previst en aquesta Ordenança es publicarà a la 
seu electrònica. La norma de posada en funcionament del registre de funcionaris 
habilitats determinarà els seus requisits i funcionament, i es publicarà a la seu 
electrònica. 
Sisena. Representació 
Els mecanismes de representació previstos en aquesta Ordenança es publicaran a la 
seu electrònica. 
Setena. Regulació de nous procediments i tràmits 
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, qualsevol regulació que s’efectuï 
de nous procediments i tràmits administratius, o modificació dels existents, haurà de 
preveure la possibilitat de la seva tramitació per mitjans electrònics i s’ajustarà a les 
condicions i als requisits previstos en aquesta Ordenança. 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
Normes aplicables 
En tot allò no previst per aquesta Ordenança, l’ús dels mitjans electrònics en l’àmbit 
de la Diputació de Girona i dels seus organismes autònoms, es regeix per les 
disposicions que siguin d’aplicació de la Llei 26/2010, de 3 d’agost; de la Llei 29/2010, 
de 3 d’agost; de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de la Llei 11/2007, de 22 de 
juny; de la Llei 58/2003, de 17 de desembre; de la Llei 59/2003, de 19 de desembre; 
del Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, i de les normes que els actualitzin, així 
com altres disposicions que hi siguin d’aplicació. 
DISPOSICIONS FINALS 
Primera. Derogació normativa 
Amb l'entrada en vigor d'aquesta ordenança es considerarà derogada la normativa 
pròpia de la Diputació de Girona actualment en vigor en relació als preceptes que 
contradiguin el seu contingut. Quan sigui necessari es procedirà a l'adaptació de la 
normativa actualment vigent a les previsions d'aquesta ordenança. 
Segona. Publicació i entrada en vigor 
La present ordenança s'ha de publicar íntegrament al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona i a la seu electrònica de la Diputació de Girona i dels seus organismes 
autònoms. Entrarà en vigor el dia següent al de la publicació de la seva aprovació 
definitiva” 
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Tercer. Publicar el present text refós al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al 
tauler electrònic de la Diputació de Girona.” 
 
El senyor President manifesta: passem al punt 8è, que és, en aquest cas, l’aprovació 
de la rectificació d’error material i del text refós de l’ordenança general d’administració 
electrònica de la Diputació i dels seus organismes autònoms. Té la paraula el diputat 
senyor Ayats. 
El diputat delegat d’Habitatge, Assistència als Municipis i Serveis Generals, intervé i 
manifesta: Moltes gràcies. És bàsicament fer un document únic refós de l’ordenança 
d’administració electrònica de l’any 2012, amb les modificacions que vàrem fer en el 
passat mes de maig i en què es varen regular els òrgans col·legiats telemàtics com el 
Ple, la Junta de Govern, les Comissions Informatives, entre d’altres. I reenumerar un 
article que, en aquest cas, estava mal enumerat per error. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
9. PLE149/000137/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc; Secretaria General (005): Aprovació de la Política 
d'identificació i signatura electrònica de la Diputació de Girona i del seu 
sector públic institucional (expedient 2020/9363) 

 
El senyor President comenta que el punt 9è de l’ordre del dia, el deixaríem sobre la 
taula, no el posaríem perquè des de Secretaria ens passen que aquí hi ha una 
modificació del sector públic institucional, que hauríem de revisar de nou aquest 
document d’acord amb la Llei 6/2020 de l’11 de novembre, reguladora de determinats 
aspectes dels serveis electrònics de confiança, publicada en el Butlletí Oficial de 
l’Estat número 298 de data 12 de novembre. I, per tant, s’hauria d’adaptar a aquesta 
nova normativa. Per tant, retirem aquest punt de l’ordre del dia, si a tothom els hi 
sembla bé. El refarien des de Secretaria amb aquestes consideracions que fa la nova 
llei i el tornaria a posar a votació com fos necessari. D’acord? Doncs el punt 9è queda 
retirat. Senyor secretari? 
El senyor Secretari respon: Sí, votem a favor de que es retiri. Hem de votar-ho.  
El senyor President manifesta: Sí. Estem d’acord? Sí, doncs, senyor secretari. 
 
“Atès que d’acord amb el cronograma d’implantació de l’Administració Electrònica a la 
Diputació de Girona i el seu sector públic institucional cal aprovar una política 
d’identificació i signatura electrònica. 
 
D’acord amb l’avantprojecte de Política d’identificació i signatura electrònica de la 
Diputació de Girona i del seu sector públic institucional, redactat conjuntament per la 
Secretaria General i el centre gestor de Participació Ciutadana, Bon Govern i 
Transparència.  
 
La Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació 
Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Aprovar la Política d’identificació i signatura electrònica de la Diputació de 
Girona i del seu sector públic institucional, el contingut de la qual es transcriu tot 
seguit:  
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“POLÍTICA D'IDENTIFICACIÓ I SIGNATURA ELECTRÒNICA DE LA DIPUTACIÓ 
DE GIRONA I ELS ENS QUE FORMEN PART DEL SEU SECTOR PÚBLIC 
INSTITUCIONAL. 
 
1.Introducció. 
  
La Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, és la norma general 
que regula les característiques i l’ús d’aquesta modalitat de signatura. Aquesta Llei 
permet, d’acord amb l’article 4, que les administracions públiques facin ús dels 
mecanismes de signatura electrònica i que estableixin condicions addicionals per 
utilitzar-la de manera que se salvaguardin les garanties de cada procediment. 
 
Així mateix, el Reglament (UE) 910/2014, relatiu a la identificació electrònica i als 
serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior (en 
endavant ReIDAS), regula, entre altres aspectes, la creació, verificació i validació de 
signatures electròniques, segells electrònics o segells de temps, i la preservació de 
signatures, segells o certificats electrònics.  
 
Així mateix, la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i 
altres mesures de reforma administrativa, a l’article 24, estableix que les 
administracions públiques han d’admetre tots els certificats digitals reconeguts 
inclosos a la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació» (TSL) 
establerts a Espanya, publicada a les seus electròniques de la Subsecretaria del 
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme (actualment Ministeri d’Assumptes Econòmics i 
Transformació Digital); la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana 
Empresa; la Secretaria d’Estat de Comerç; la Secretaria d’Estat de Turisme; l’Institut 
de Turisme d’Espanya; la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial; la 
Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals del Ministeri 
d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, i la Secretaria d’Estat d’Energia del 
Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. 
 
En segon lloc, l’Esquema Nacional de Seguretat i l’Esquema Nacional 
d’Interoperabilitat (regulats al Reial decret 3/2010 i Reial decret 4/2010 
respectivament), despleguen la Llei 11/2017, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics, en aspectes puntuals relacionats amb la gestió dels 
sistemes d’informació de les administracions públiques i d’acord amb la remissió legal 
operada per l’article 42 d’aquesta Llei. Aquests documents estableixen unes bases 
comunes per a totes les administracions públiques per tal d’assegurar la 
interoperabilitat entre els sistemes d’informació tot garantint la normalització, la 
seguretat i la conservació de la informació. El contingut de les disposicions de 
l’Esquema Nacional de Seguretat i de l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat és 
incorporat en els diferents apartats d’aquesta instrucció i, particularment, s’integra en 
l’avaluació de riscos per determinar els sistemes de signatura que es vulguin utilitzar. 
 
L’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, ha accelerat la necessitat de revisar 
l’estratègia tecnològica de la Diputació de Girona i, en concret, la manera de gestionar 
el procés de signatura electrònica dins de la mateixa corporació i en relació amb 
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tercers. Així mateix, l’aprovació de normativa europea i en concret del ReIDAS també 
ha contribuït a la necessitat de disposar d’una política de signatura.  
 
Cal destacar que la Llei 39/2015 estableix, entre altres obligacions de les 
administracions públiques, la d’oferir alternatives que facilitin l’accés dels ciutadans a 
la identitat electrònica. Al títol I, capítol II, fixa, amb caràcter bàsic, un conjunt mínim 
de categories de mecanismes d’identificació i signatura electrònica a emprar per part 
de les administracions. La Llei fa una separació entre identificació electrònica i 
signatura electrònica, i simplifica els mitjans per acreditar-ne una o altra, de manera 
que, amb caràcter general, només cal la primera, i s’exigeix la segona quan s’hagi 
d’acreditar la voluntat i el consentiment de la persona interessada. En aquest nou 
marc, a la Diputació de Girona li interessa determinar mecanismes de signatura 
electrònica que permetin garantir una seguretat suficient en l’autoria i la integritat de 
les actuacions aplicant criteris de proporcionalitat per evitar que les exigències 
tecnològiques suposin un fre al desplegament dels procediments electrònics. 
 
Entre les diferències introduïdes per la Llei 39/2015, un canvi important pel que fa a la 
signatura electrònica és la racionalització de les exigències criptogràfiques per facilitar 
l’ús de nivells de signatura més baixos sense renunciar a la seguretat necessària per 
preservar els drets dels ciutadans. El primer factor clau és la reducció, o la 
racionalització, dels mínims de seguretat criptogràfica de les signatures electròniques. 
Les exigències de la Llei 11/2007 van acabar dificultant el desplegament de la 
signatura electrònica sobretot en relació amb la interacció amb la ciutadania. En el 
nou marc legal s’ofereixen alternatives que faciliten l’accés dels ciutadans a la 
identitat electrònica. 
 
El segon factor és la complexitat d’ús dels certificats digitals per a la signatura de 
documents. Els certificats electrònics —el mètode de signatura electrònica establert 
inicialment en el marc de la Llei 11/2007— impliquen una sèrie de limitacions 
d’usabilitat, tant tècnicament com des del punt de vista humà, que fan necessari 
preveure altres mecanismes de signatura en tots aquells casos que sigui possible. Cal 
destacar especialment el sistema basat en la identificació de la persona que ha de 
signar un document més l’acreditació de les evidències de voluntat de signatura. Tot i 
això, cal tenir en compte que la signatura electrònica basada en certificats segueix 
sent l’única que, d’acord amb el que estableix la Llei 59/2003, permet emetre 
signatures reconegudes. Per tant, caldrà seguir considerant aquesta tecnologia en els 
casos que els criteris de seguretat i garantia de no rebuig ho requereixin. L’Esquema 
Nacional de Seguretat també dona un paper predominant als certificats electrònics en 
els processos amb requeriments de seguretat de nivell alt. 
 
La política de signatura actual desenvolupa el seguit de directrius que han de marcar 
el desenvolupament del procés de signatura, i preveu que s’estableixin uns 
estàndards per signar electrònicament diferents tipus d’actes jurídics, la qual cosa 
s’ha resolt mitjançant la definició de diferents nivells de signatura en funció de la 
tipologia dels documents a què afecta, tal com es detalla a l’annex I d’aquesta 
instrucció. 
 
La possibilitat que obre l’aprovació de la Llei 39/2015 i la regulació europea 
esmentada quant als requeriments exigits per a la identificació i la signatura en els 
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tràmits generats en l’actuació administrativa dins l’entorn electrònic, han facilitat 
l’aparició i la consolidació de nous serveis adreçats als interessats: les persones 
físiques, les persones jurídiques i la resta d’entitats sense personalitat jurídica. 
Aquests sistemes actualment són: 
 

idCAT Mòbil. És un mecanisme ofert pel Consorci Administració Oberta de 
Catalunya (en endavant Consorci AOC) basat en l’enviament de contrasenyes 
d’un sol ús al telèfon mòbil de l’usuari, prèviament registrat. 

Els diferents mecanismes d’identificació de la plataforma Cl@ve (Cl@vePIN, 
Cl@ve Permanente...). Són sistemes d’identificació d’usuaris emprats i oferts 
per l’Administració General de l’Estat. 

 
Són aquests serveis els que es pretenen incorporar a la política de signatura 
electrònica de la Diputació de Girona amb l’objectiu final de facilitar les relacions 
electròniques amb la ciutadania i aprofundir en una millor eficiència i eficàcia en 
l’actuació administrativa de la corporació. 
 
Paral·lelament a l’aparició d’aquests nous serveis d’identificació i signatura 
electrònica, el Consorci AOC ha posat en marxa el servei VÀLid, un servei comú de 
confiança en el qual les aplicacions de les administracions públiques catalanes poden 
delegar els processos d’autenticació i signatura dels usuaris, d’acord amb els 
mecanismes d’autenticació acceptats en funció de l’actuació i el nivell de garantia 
exigit, de manera que faciliten la gestió i la integració dels diferents mecanismes 
disponibles. VÀLid, com a integrador de sistemes d’identificació, ofereix accés, en una 
sola plataforma, als diferents mecanismes d’identificació que els ciutadans poden 
utilitzar a l’hora de relacionar-se amb les administracions públiques catalanes, entre 
els quals hi ha l’idCAT Mòbil esmentat, i alhora enllaça amb la plataforma Cl@ve, des 
d’on es poden validar sistemes d’identificació com Cl@ve PIN o Cl@ve Permanente, 
amb la pretensió d’anar actualitzant el servei amb d’altres que vagin apareixent i que 
compleixin els criteris de seguretat exigits per la normativa vigent en cada moment. 
 
A part de dur a terme la identificació d’usuaris, el sistema VÀLid permet associar-hi la 
voluntat de signatura de documents electrònics adjuntant les evidències que acrediten 
aquesta voluntat i consentiment de signatura del document electrònic, d’acord amb el 
que estableix l’apartat 3 de l’article 10 de la Llei 39/2015, amb la qual cosa ofereix un 
mecanisme de signatura ordinària. Les signatures produïdes mitjançant aquesta 
funció vinculen la identitat de la persona autenticada amb el document i amb les 
evidències obtingudes durant tot el procés. Com a garantia d’aquesta vinculació i de 
la integritat del conjunt, el Consorci AOC segella electrònicament totes les evidències 
generades mitjançant aquest procediment. 
 
La Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic; la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i l’Ordenança general d’administració 
electrònica de la Diputació de Girona i dels seus organismes autònoms (publicada al 
BOP núm. 137, de data 16 de juliol de 2012, i modificada mitjançant l’acord del Ple de 
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data 19 de maig de 2020) són els textos que completen el cos normatiu regulador de 
l’ús dels mitjans electrònics. 
 
2.Normativa aplicable 
 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 
Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la 

càrrega financera i altres mesures d’ordre social. 
Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures 

de reforma administrativa. 
Llei 25 /2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 

registre comptable de factures en el sector públic. 
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya. 
Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de 

Catalunya. 
Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. 
Reial decret 4/2010, de 8 de gener, de l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat. 
Reial decret 3/2010, de 8 de gener de l’Esquema Nacional de Seguretat. 
Reial decret llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per 

raons de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del 
sector públic i telecomunicacions. 

Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la 
Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 

Resolució de 19 de juliol de 2011 per la qual s’aprova la Norma tècnica 
d’interoperabilitat de política de signatura electrònica i de certificats de 
l’Administració. 

Resolució de 19 de juliol de 2011 per la qual s’aprova la Norma tècnica 
d’interoperabilitat d’expedient electrònic. 

Reglament (UE) 910/2014, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la 
identificació electrònica i als serveis de confiança en les transaccions 
electròniques en el mercat interior. 

Decisió d’execució (UE) 2015/1506, de la Comissió de 8 setembre 2015, per la qual 
s’estableixen les especificacions relatives als formats de les signatures 
electròniques avançades i els segells avançats que han de reconèixer els 
organismes del sector públic de conformitat amb els articles 27, apartat 5, i 37, 
apartat 5, del Reglament anterior. 

Protocol d’identificació i signatura electrònica, aprovat per l’Ordre del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals (Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol del 
2015), que marca els criteris d’acceptació i ús dels diferents mecanismes en 
l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

Guia del Consorci AOC de protocol d’identificació i signatura electrònica, emesa de 
conformitat amb les competències que li atorga a aquest òrgan la Llei 26/2010, de 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, i que té per objecte oferir un conjunt de criteris comuns similars a la 
resta d’administracions, quant als aspectes tècnics i organitzatius necessaris per a 
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la implantació dels sistemes d’identificació i signatura electrònica per a cada tràmit 
o servei, a l’efecte de determinar-ne el grau de seguretat. 

Ordenança general d’administració electrònica de la Diputació de Girona i dels seus 
organismes autònoms. 

Política de gestió documental de la Diputació de Girona. 
 

3.Objecte de la instrucció 
 
L’objecte d’aquesta instrucció és establir els criteris comuns a la Diputació de Girona i 
els ens que formen part del seu sector públic institucional pel que fa als aspectes 
tècnics i organitzatius necessaris per implantar sistemes d’identificació i signatura 
electrònica per a cada tràmit o servei, en funció del grau de seguretat, tal com es 
detalla. 
 
4.Àmbit d’aplicació 

 
Aquesta instrucció s’aplica als tràmits o procediments que es produeixen en les 
relacions entre la Diputació de Girona i els ens que formen part del seu sector públic 
institucional i la ciutadania, i en les relacions entre els diferents òrgans administratius, 
en els àmbits següents: 
a) En l’àmbit de les relacions interadministratives. 
b) En l’àmbit de les relacions interorgàniques. 
 
5.Dades de la política de signatura i segell electrònics 
 
5.1.Identificació de la instrucció 
Les dades identificatives de la política de signatura i segell electrònics i de certificats 
són les que s’inclouen a continuació: 

1. Nom del document: Política d’identificació i signatura electrònica de la 
Diputació de Girona i els ens que formen part del seu sector públic 
institucional.   

2. Versió:  1.0 
3. URL de referència de la instrucció, que s’inclourà en l’apartat de normativa de 
la seu electrònica: https://seu.ddgi.cat/web/nivell/5465/politica-de-signatura Data 
d’aprovació: mes que toqui de 2020. 

 
5.1.1.Períodes de validesa i transició 
Aquesta instrucció, anomenada Política d’identificació i signatura electrònica de la 
Diputació de Girona i els ens que formen part del seu sector públic institucional, 
entrarà en vigor en la data d’aprovació i serà vàlida fins que no sigui substituïda o 
derogada per una altra instrucció posterior. 
Si s’estima oportú, es pot elaborar una versió transitòria de la instrucció per facilitar 
l’adequació dels diferents sistemes de signatura electrònica i validació utilitzats pel 
sector públic de la Diputació de Girona a les especificacions de la versió definitiva. 
Aquest període de transició s’hauria d’indicar en la nova versió i, una vegada superat, 
només seria vàlida la versió actualitzada. 
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5.1.2.Identificació de la instrucció 
A continuació, s’inclouen les dades identificatives que figuren al gestor de la instrucció 
Política d’identificació i signatura electrònica de la Diputació de Girona i els ens que 
formen part del seu sector públic institucional.   

1.Responsable de la política: Àrea de Secretaria General 
 

2. Adreça de contacte: pujada de Sant Martí, 4, 17002 Girona 
 

3. Correu electrònic de contacte: secretaria@ddgi.cat  
 

4.Telèfon de contacte: 972 18 50 16 
 
6.Identitat electrònica i signatura electrònica 
 
A l’efecte de determinar la identitat i signatura electrònica adequada al grau de 
seguretat de cada tràmit o servei electrònic, aquesta instrucció estableix: 
 
1.Els mecanismes d’identificació i signatura electrònica aplicables per a cada tràmit i 

servei d’acord amb el ReIDAS i les normatives autonòmiques i estatals en matèria 
d’identificació i signatura electrònica. 
 

2.Els mecanismes de signatura electrònica i segell electrònic, d’acord amb el que 
determinen les seccions 4 i 5 del ReIDAS, que s’estableixen en el punt 6 
d’aquesta instrucció, són: 
 
Signatures i segells electrònics. 
Signatures i segells electrònics avançats. 
Signatures i segells electrònics avançats basats en certificats qualificats. 
Signatures i segells electrònics qualificats. 

 
3.L’admissió dels mecanismes d’identificació i signatura electrònica segons la 

classificació dels nivells de seguretat que determina l’article 8 del ReIDAS i altres 
normes estatals en matèria de seguretat, que s’estableixen en el punt 7. Aquests 
mecanismes es classifiquen en tres nivells de seguretat: 

 
Nivell de seguretat baix, amb l’objectiu de reduir el risc d’ús indegut o d’alteració 

de la identitat presentada. 
Nivell de seguretat substancial, amb l’objectiu de reduir substancialment el risc 

d’ús indegut o d’alteració de la identitat. 
Nivell de seguretat alt, amb l’objectiu d’evitar l’ús indegut o l’alteració de la 

identitat. 
 

4.Criteris generals per determinar el grau de seguretat que requereix un tràmit o 
servei electrònic, que s’estableixen en el punt 10 d’aquesta instrucció. 
 

5.L’òrgan competent en el desenvolupament d’un servei electrònic ha de determinar 
els mecanismes d’identificació o signatura electrònica que siguin pertinents per a 
cada tràmit, atesa la diversa funcionalitat d’ambdós mecanismes. 
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6.De conformitat amb l’article 26 b del ReIDAS i l’article 3 de la Llei 59/2003, la 
signatura electrònica ha de permetre la identificació de la persona que signa el 
document. L’òrgan competent en la creació del servei, d’acord amb la normativa 
de procediment administratiu aplicable, ha de determinar si es requereixen 
exclusivament mecanismes de signatura per a la producció dels dos efectes. 
 

7.Mecanismes d’identificació i signatura electrònica 
 
Els mecanismes d’identificació i signatura electrònica per acreditar la identitat 
d’usuaris i signataris per mitjans electrònics s’han de determinar en funció del 
subjecte i el grau de seguretat del tràmit corresponent. Els mecanismes admesos són: 
 
7.1.Mecanismes d’identificació 
 
7.1.1. Per a persones físiques 
Els certificats electrònics qualificats que hagin estat emesos per prestadors de 

serveis de certificació (PSC) inclosos en la llista de confiança de prestadors de 
serveis de certificació, anomenada Trusted Services List (en endavant TSL) i 
publicada per l’òrgan competent de qualsevol país de la Unió Europea, d’acord 
amb el que estableix el ReIDAS. 
 

S’ha d’admetre, amb caràcter general, qualsevol dels mitjans d’identificació inclosos 
en la llista que publica la Comissió Europea per accedir als serveis prestats en 
línia per un organisme del sector públic en un estat membre, a l’efecte de 
l’autenticació transfronterera, d’acord amb el que estableix el ReIDAS. També 
s’han d’admetre els diferents sistemes d’identitat digital validats a través de la 
plataforma VÀLid del Consorci AOC. 

 
En virtut de l’article, 9.2 de la Llei 39/2015, la Diputació de Girona admet, per als 

actes administratius de tràmit no qualificats relacionats a l’annex d’aquesta 
instrucció, el sistema d’usuari i contrasenya com a sistema d’identificació 
electrònica, atès que constitueix un sistema amb un registre previ com a usuari 
que permet garantir-ne la identitat i assegurar que el sistema d’identificació és 
lliurat al seu titular. 

 
7.1.2.Per a persones jurídiques 
Els certificats reconeguts o qualificats emesos a favor d’una persona jurídica o un 

ens sense personalitat jurídica i custodiats per una persona física, titular del 
certificat, que el pot utilitzar per actuar en nom d’una empresa o una entitat sense 
personalitat jurídica indicats en el certificat, inclosos en la TSL publicada per 
l’òrgan competent de qualsevol país de la Unió Europea, d’acord amb el que 
estableix el ReIDAS. 
 

Els certificats qualificats emesos a favor d’una persona jurídica o un ens sense 
personalitat jurídica, amb indicació expressa de la representació que exerceix la 
persona física titular del certificat, inclosos en la TSL publicada per l’òrgan 
competent de qualsevol país de la Unió Europea, d’acord amb el que estableix el 
ReIDAS. 
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Els certificats de segell electrònic qualificat emesos a favor d’una persona jurídica o 
un ens sense personalitat per prestadors de serveis de certificació (PSC), inclosos 
en la TSL publicada per l’òrgan competent de qualsevol país de la Unió Europea, 
d’acord amb el que estableix el ReIDAS. 
 

7.1.3.Per als empleats públics 
El certificat reconegut o qualificat que la Diputació proporcioni als empleats del seu 

sector públic en un dispositiu segur de creació de signatura. En tot cas ha de ser 
un certificat digital inclòs en la TSL publicada per l’òrgan competent a l’Estat 
espanyol, d’acord amb el que estableix el ReIDAS. 
 

El certificat reconegut o qualificat que la Diputació proporcioni als empleats del seu 
sector públic en suport programari. En tot cas ha de ser un certificat digital inclòs 
en la TSL publicada per l’òrgan competent a l’Estat espanyol, d’acord amb el que 
estableix el ReIDAS. 

 
El certificat reconegut o qualificat que la Diputació proporcioni als empleats del seu 

sector públic que realitzen actuacions en les quals està legalment justificat 
l’anonimat. En tot cas ha de ser un certificat digital inclòs en la TSL publicada per 
l’òrgan competent a l’Estat espanyol, d’acord amb el que estableix el ReIDAS. 

 
Altres sistemes no criptogràfics com ara els usuaris i contrasenyes de les 

plataformes de tramitació interadministratives i de gestió del personal, atès que 
constitueixen sistemes amb un registre previ com a usuari que permet garantir-ne 
la identitat i assegurar que el sistema d’identificació és lliurat al seu titular. Aquests 
sistemes no criptogràfics han de garantir: 
 

a)Que el procés d’obtenció de claus impliqui la verificació de la identitat del 
titular per part d’un empleat de l’organització que participi en el 
procediment d’emissió de claus. 

b)Que les claus es lliurin per un canal que garanteixi que només el titular hi té 
accés en el moment d’emetre-les. 

c)Que les claus tinguin un nivell de complexitat apropiat i es renovin amb la 
freqüència establerta a les recomanacions de seguretat aplicables. 

 
Aquests sistemes poden incloure mecanismes de doble identificació basats en 
l’enviament de codis als telèfons mòbils (sms).  

 
7.1.4.Altres mecanismes d’identificació 
La incorporació de nous mecanismes d’identificació electrònica, quan aquests 
mecanismes estiguin disponibles al mercat, per als usuaris de l’àmbit subjectiu de la 
Diputació, s’ha de fer d’acord amb el procediment establert en el punt 10.5 d’aquesta 
instrucció. 
 
7.2.Mecanismes de signatura i segell electrònics 
 
S’ha d’admetre l’ús dels mecanismes de signatura i segell electrònics de les persones 
i dels empleats públics, de conformitat amb el que estableix l’article 27 del ReIDAS, 
en els casos següents: 
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– Quan siguin conformes a algun dels formats de referència que defineixi la Comissió 
Europea per a les signatures avançades. Així mateix, s’admeten altres mecanismes 
classificats d’acord amb aquesta instrucció. 
 
7.2.1.Per a persones físiques 
Signatura electrònica basada en l’ús de certificat digital. La ciutadania, en la seva 

relació telemàtica amb la Diputació de Girona, pot utilitzar certificats digitals per 
signar documents electrònics. Els certificats digitals acceptats en aquest sentit són 
els que estan inclosos a la TSL publicada a la seu electrònica del Ministeri 
d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital. 
 

Signatura electrònica basada en la identificació més l’acreditació de les evidències 
de voluntat de la signatura. Es poden utilitzar els sistemes d’identificació admesos 
per la plataforma VÀLid del Consorci AOC, ja sigui amb certificat digital o bé amb 
algun dels sistemes previstos per aquesta plataforma: idCAT Mòbil, els sistemes 
admesos per la plataforma Cl@ve, etc. La signatura es delega a la plataforma 
VÀLid, la qual demana al signatari que s’autentiqui per generar les evidències de 
voluntat de signar, on hi ha el nom del document a signar, el hash (o resum) i les 
dades del signatari. En aquest cas, el que es retorna és una evidència en format 
XML signada digitalment mitjançant un segell electrònic a nom del Consorci AOC, 
la qual es desa dins l’expedient. Posteriorment se signa el document electrònic 
amb un segell electrònic de la Diputació de Girona, amb segell de temps per tal de 
garantir-ne la integritat. 

 
Mecanismes de signatura biomètrica. La Diputació pot utilitzar aquest tipus de 

signatura quan es relacioni presencialment amb els ciutadans. Consisteix en la 
captació de les evidències biomètriques de la persona signant i del context de la 
signatura (hash del document, moment de la signatura, lloc, etc.) a través d’un 
dispositiu especialitzat, que garanteix, en tot cas, la confidencialitat de les dades 
de representació de la signatura, així com la no reutilització per part de l’entitat 
local o de terceres persones, i la integritat i la inalterabilitat de les dades signades. 
Posteriorment se signa el document electrònic amb un segell electrònic de la 
Diputació de Girona, amb segell de temps per tal de garantir-ne la integritat. 

 
7.2.2.Per a persones jurídiques 
Les persones jurídiques i els ens sense personalitat jurídica poden generar signatures 
electròniques amb els mecanismes d’identificació detallats en el punt 7.1.2 d’aquesta 
instrucció. 
 
7.2.3.Per als empleats públics 
Els empleats públics poden generar signatures electròniques amb els mecanismes 

d’identificació detallats en el punt 7.1.3 d’aquesta instrucció. 
 
En relació amb la signatura electrònica basada en altres sistemes no criptogràfics, 
com ara els usuaris i contrasenyes de les plataformes de tramitació, caldrà desar 
les evidències d’aquesta expressió de voluntat i consentiment de signatura del 
document electrònic. Aquestes evidències es desen dins l’expedient en format 
XML signades digitalment mitjançant un segell electrònic a nom de la Diputació de 
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Girona. Posteriorment se signa el document electrònic amb un segell electrònic de 
la Diputació de Girona, amb segell de temps per tal de garantir-ne la integritat. Es 
recomana que, quan els empleats públics utilitzin signatures electròniques amb 
sistemes no criptogràfics, aquests sistemes es formalitzin mitjançant l’ús d’un 
segell electrònic i, si escau, amb codi segur de verificació.  
 

Mecanismes de signatura electrònica manuscrita. Consisteix en la captació de les 
evidències biomètriques del signant i del context de la signatura (hash del 
document, moment de la signatura, lloc, etc.) a través d’un dispositiu especialitzat, 
que garanteix, en tot cas, la confidencialitat de les dades de representació de la 
signatura, així com la no reutilització per part de l’entitat local o de terceres 
persones, i la integritat i la inalterabilitat de les dades signades. Posteriorment se 
signa el document electrònic amb un segell electrònic de la Diputació de Girona, 
amb segell de temps per tal de garantir-ne la integritat. 
 

7.2.4.Segells de temps 
Les signatures electròniques avançades i qualificades incorporen segells de temps 
generats per algun dels serveis següents: 

oEl servei de segell de temps del Consorci AOC. 
oAlgun dels serveis publicats a la seu electrònica del Ministeri d’Assumptes 

Econòmics i Transformació Digital en l’apartat "Altres serveis en relació 
amb la signatura electrònica - Serveis de validació temporal". 

oQualsevol altre servei de segell de temps qualificat de conformitat amb el que 
estableix la secció 6 del ReIDAS i que hagi estat inclòs en una de les 
llistes de serveis de confiança publicades pels estats membres de la Unió 
Europea, d’acord amb el que estableix l’article 22 del ReIDAS. 

 
7.2.5.Per a l’actuació administrativa automatitzada 
Ús de segells electrònics. 
Per signar documents electrònics mitjançant l’actuació administrativa automatitzada, 

la Diputació de Girona, de conformitat amb els articles 50 i següents de  
l’Ordenança general d’administració electrònica de la Diputació de Girona i dels 
seus organismes autònoms, utilitza segells electrònics. La relació de segells 
electrònics utilitzats es pot trobar a les seus electròniques de la Diputació de 
Girona i dels ens que formen part del seu sector públic. 

Us de codis segurs de verificació  
Per signar documents electrònics mitjançant l’actuació administrativa automatitzada, 

la Diputació de Girona, de conformitat amb l’article 42 de la Llei 40/2015, pot 
utilitzar codis segurs de verificació des de la seu electrònica de la Diputació de 
Girona. 
 

7.2.6.Altres mecanismes de signatura 
Es poden incorporar nous mecanismes de signatura electrònica, quan estiguin 
disponibles al mercat, per als usuaris de l’àmbit subjectiu de la Diputació, de 
conformitat amb el procediment establert en el punt 10.5 d’aquesta instrucció. 
 
8.Validació de signatures de documents presentats per tercers i generats 

internament 
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A l’hora de capturar documents electrònics signats digitalment, la Diputació de Girona 
hi realitza les accions següents: 
Per a signatures generades mitjançant certificat digital 

 
1.Comprova que la signatura s’ha realitzat amb un dels certificats digitals 

admesos per la Diputació de Girona, és a dir, amb un dels certificats 
digitals inclosos a la TSL publicada a la seu electrònica del Ministeri 
d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, o bé amb qualsevol altre 
certificat digital inclòs en una de les llistes de serveis de confiança 
publicades pels estats membres de la Unió Europea, d’acord amb el que 
estableix l’article 22 del ReIDAS. 
 

2.Comprova que el sistema de signatura utilitzat pel tercer té el nivell de 
seguretat requerit per l’expedient administratiu en tramitació. 

 
3.A través dels serveis d’un prestador de serveis de confiança qualificat, es 

comprova que el certificat digital utilitzat per a la signatura electrònica és 
vigent en el moment de la signatura.  

 
4.Es comprova que el document signat no ha estat modificat després d’haver-

se signat. 
 
Per a signatures basades en la identificació més la voluntat 

 
S’admeten només les que estiguin acreditades a través de la plataforma VÀLid o 
altres sistemes d’identificació d’altres plataformes públiques, sempre que estiguin 
integrades a VÀLid. En aquests casos, l’evidència de la voluntat de signatura és 
un XML generat per VÀLid signat digitalment. Cal validar la signatura electrònica i 
incorporar el document signant-lo amb un segell electrònic a nom de la Diputació 
de Girona en un format de signatura preservable.  
 

Per a signatures electròniques basades en altres sistemes no criptogràfics, com ara 
els usuaris i contrasenyes de les plataformes de tramitació 
 
S’admeten de forma automàtica perquè han estat generades per sistemes 
confiables interns de la Diputació de Girona. Per garantir la integritat del document 
signat, caldrà validar la signatura amb segell electrònic de la mateixa manera que 
qualsevol signatura criptogràfica. 
 

Per a signatures biomètriques  
 
S’admeten només les generades en els dispositius de la Diputació de Girona. 
 

En tots els documents incorporats a la plataforma de gestió d’expedients s’incorpora 
un segell de temps i l’evidència de la comprovació de la vigència del certificat en 
el moment de recepció o creació del document.  

 
9.Admissió de mecanismes d’identificació i signatura electrònica 
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9.1.Admissió de mecanismes d’identificació electrònica 
 

Amb caràcter general, els ciutadans es poden identificar electrònicament davant de la 
Diputació i els ens que formen part del seu sector públic institucional utilitzant 
qualsevol sistema d’identificació amb un registre previ com a usuari que permeti 
garantir-ne la identitat. 
L’admissió dels mecanismes d’identificació i signatura electrònica es du a terme 
d’acord amb els nivells de seguretat requerits en l’Esquema Nacional de Seguretat. 
Els mecanismes d’identificació electrònica considerats admissibles per als tràmits 
d’una categoria determinada són també admissibles per als tràmits classificats de 
categoria inferior. 
Quan en el context d’un servei electrònic de la Diputació i els ens que formen part del 
seu sector públic institucional calgui garantir la protecció de la confidencialitat de les 
dades implicades mitjançant mecanismes d’identificació electrònica, s’admeten els 
sistemes següents: 
 
9.1.1. Per als tràmits classificats amb categoria alta 
S’admeten els sistemes d’identificació electrònica de nivell de seguretat alt, que són 
els que fan un registre dels usuaris presencial i fiable i els proveeixen d’un mitjà 
d’identificació electrònica de doble factor. 
S’admeten amb caràcter obligatori: 
Els certificats reconeguts o qualificats que s’emetin en un dispositiu qualificat de 

creació de signatura electrònica, d’entre els establerts en el punt 7 d’aquesta 
instrucció, atenent a la tipologia dels certificats i dels col·lectius específics. 
 

Qualsevol dels mitjans d’identificació classificat amb nivell de seguretat alt i inclòs en 
la llista que publica la Comissió Europea, de conformitat amb el que estableix el 
capítol 2 del ReIDAS, per accedir als serveis prestats en línia d’un organisme del 
sector públic en un estat membre, a l’efecte de l’autenticació transfronterera. 
 

9.1.2.Per als tràmits classificats amb categoria mitjana o substancial 
S’admeten els sistemes d’identificació electrònica de nivell de seguretat mitjana o 
substancial, que són els que fan un registre fiable dels usuaris. El registre es pot dur a 
terme de manera presencial o remota (en línia), sempre que hi hagi una normativa 
que ho habiliti i permeti proveir els usuaris d’unes credencials de robustesa 
substancial.  
 
Concretament: 
a)Obligatòriament, els certificats reconeguts o qualificats i els certificats reconeguts o 

qualificats de segell electrònic, establerts en el punt 7 d’aquesta instrucció, 
atenent a la tipologia dels certificats i dels col·lectius específics. 

b)Obligatòriament, qualsevol dels mitjans d’identificació que hagi estat classificat amb 
nivell de seguretat substancial i s’inclogui a la llista que publica la Comissió 
Europea, de conformitat amb el que estableix el capítol 2 del ReIDAS, per accedir 
als serveis prestats en línia per un organisme del sector públic en un estat 
membre, a l’efecte de l’autenticació transfronterera. 

c)Els diferents sistemes d’identitat digital validats a través de la plataforma VÀLid del 
Consorci AOC. 
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d)Qualsevol altre mecanisme que hagi estat classificat amb nivell mitjà, d’acord amb 
el que estableix aquesta instrucció. 

 
9.1.3.Per als tràmits classificats amb categoria baixa 
Són admissibles els mecanismes d’identificació de nivell de seguretat baix, que són 
els que fan un registre ordinari dels usuaris (no inclouen la verificació fiable del 
document identificador oficial ni la comprovació de les altres dades d’identificació 
personal i/o altres atributs que s’estableixin) o els proveeixen d’unes credencials de 
robustesa baixa. 
 
9.2. Admissió de mecanismes de signatura electrònica 
Amb caràcter general, les persones físiques interessades poden acreditar, mitjançant 
una signatura electrònica basada en un certificat digital o en altres mecanismes de 
signatura electrònica, l’autenticitat de l’expressió de la seva voluntat i consentiment, 
així com la integritat i la inalterabilitat de les dades i/o documents que vulguin signar. 
Una persona jurídica o un ens sense personalitat pot acreditar l’origen i la integritat de 
les dades i/o documents que remeti a la Diputació i als ens que formen part del seu 
sector públic institucional, en el context d’un servei electrònic, mitjançant un segell 
electrònic o una signatura electrònica qualificada del representant de l’ens. 
Els mecanismes de signatura electrònica considerats admissibles per als tràmits 
classificats amb una categoria determinada són també admissibles per a les 
actuacions classificades de categoria inferior. 
En particular, quan en el context d’un servei electrònic de la Diputació i dels ens que 
formen part del seu sector públic institucional es requereixi una signatura electrònica 
per garantir la protecció de la integritat i de l’autenticitat de les dades o documents 
implicats, s’admeten les signatures següents: 
 
9.2.1.Per als tràmits classificats amb categoria alta 
S’admeten signatures electròniques reconegudes o qualificades o segells electrònics 
reconeguts o qualificats, segons correspongui, amb caràcter obligatori: 
Quant als formats, els serveis electrònics que ofereixen els organismes dels estats 

membres de la Unió Europea han de reconèixer les signatures qualificades que 
siguin conformes a algun dels formats de referència que es defineixen per a les 
signatures qualificades o que s’hagin generat amb els mètodes de referència quan 
siguin d’un format alternatiu, segons el que estableix l’article 27 del ReIDAS, a 
l’efecte de garantir als serveis públics la interoperabilitat en l’accés transfronterer. 
 

Pel que fa als certificats emprats, s’han d’admetre les signatures electròniques 
generades amb els certificats reconeguts o qualificats de signatura electrònica, 
d’entre els que estableix l’apartat 7.2 d’aquesta instrucció, que s’emetin en un 
dispositiu qualificat de creació de signatura electrònica. També els segells 
electrònics generats amb els certificats de segell electrònic reconeguts o 
qualificats, d’entre els que estableix l’apartat 7.2 d’aquesta instrucció, que s’emetin 
en un dispositiu qualificat de creació de segells electrònics, atenent a la tipologia 
dels certificats i dels col·lectius específics. 

 
9.2.2.Per als tràmits classificats de categoria mitjana o substancial 
Són admissibles les signatures electròniques avançades i els segells electrònics 
avançats que es fonamentin en un procediment de registre fiable de la identitat dels 
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usuaris; també les signatures electròniques avançades basades en un certificat 
reconegut o qualificat de signatura electrònica i els segells electrònics avançats 
basats en certificats qualificats de segell electrònic, d’acord amb el que estableixen 
els articles  27.1 i 37.1 del ReIDAS, així com les signatures electròniques ordinàries 
generades a partir d’un mecanisme d’identificació de nivell de seguretat substancial, 
com ara els considerats en l’apartat 7.1.2 d’aquesta instrucció o d’altres que es 
puguin incorporar d’acord amb l’apartat 10.5.  
Concretament: 
 
Quant als formats, els serveis electrònics que ofereixen els organismes dels estats 

membres de la Unió Europea han de reconèixer les signatures electròniques 
avançades i les signatures avançades basades en un certificat qualificat de 
signatura electrònica que siguin conformes a algun dels formats de referència que 
es defineixen per a les signatures electròniques avançades, o que s’hagin generat 
amb els mètodes de referència quan siguin d’un format alternatiu, d’acord amb el 
que estableix l’article 27 del ReIDAS, a l’efecte de garantir el correcte tractament 
dels documents signats electrònicament en l’ús transfronterer dels serveis públics. 
 

Pel que fa als certificats emprats, s’han d’admetre les signatures electròniques 
generades amb els certificats de signatura electrònica considerats en l’apartat 7.2 
d’aquesta instrucció. 
També els segells electrònics generats amb els certificats de segell electrònic 
considerats en el mateix apartat 7.2 d’aquesta instrucció, atenent a la tipologia 
dels certificats que es detallen per a cadascun dels col·lectius que s’hi 
especifiquen. 

Són admissibles les signatures basades en la identificació més les evidències de 
voluntat de la signatura. 
 

Qualsevol altre mecanisme que hagi estat classificat amb nivell mitjà, d’acord amb el 
que estableix aquesta instrucció. 

 
9.2.3.Per als tràmits classificats amb categoria baixa 
S’admeten els mecanismes que generen signatures electròniques ordinàries a partir 
d’un mecanisme d’identificació de nivell de seguretat baix, com ara els que es 
descriuen en l’apartat 9.1.3 d’aquesta instrucció o d’altres que es puguin incorporar 
d’acord amb l’apartat 10.5. 
 
9.2.4.Ús de segells de temps 
S’admeten les signatures electròniques avançades que incorporen segells de temps 
generats per algun dels serveis descrits en l’apartat 7.2.5 d’aquesta instrucció. 
 
10. Criteris comuns per a l’establiment de mecanismes d’identificació i 

signatura electrònica en la implantació de serveis electrònics 
 
10.1.Criteri general 

 
S’estableix com a criteri general que, per identificar-se i signar electrònicament en els 
tràmits o serveis electrònics, s’han d’admetre els mecanismes d’identificació i 
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signatura classificats amb nivell de seguretat mitjà o substancial, de conformitat amb 
els apartats 9.1.2 i 9.2.2 d’aquesta instrucció. 
 
10.2.Criteris d’aplicació del nivell de seguretat alt 
Es requereix l’establiment d’un nivell de seguretat alt en la implantació de sistemes 
d’identificació i signatura electrònica per a l’establiment de tràmits o serveis 
electrònics que compleixin algun d’aquests requisits: 
Identificació i signatura de tràmits que donin accés o tractament a categories 

especials de dades segons l’article 9 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, o quan 
l’accés a les dades pugui afectar els drets de terceres persones especialment 
protegides per la normativa de protecció de dades. 
 

Identificació i signatura en el tràmit o procés de contractació, de conformitat amb la 
disposició addicional setzena f de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de 
signatura electrònica. 
 

Identificació i signatura en el tràmit o procés de concessió de subvencions o en altres 
tràmits amb un contingut econòmic de més de 60.000 EUR o quan així estigui 
establert en les bases reguladores de les convocatòries. 
 

Els tràmits o procediments que la normativa específica estableixi amb un nivell alt 
d’identificació o signatura electrònica. 
 

10.3.Criteri d’aplicació del nivell de seguretat baix 
Es requereix l’establiment d’un nivell de seguretat baix en els sistemes d’identificació i 
signatura electrònica per a tràmits o serveis electrònics que compleixin algun 
d’aquests requisits: 
Identificació i/o signatura en tràmits de pagament o autoliquidacions de taxes i 

tributs. 
 

Tots els tràmits electrònics o serveis electrònics d’un procediment administratiu, a 
excepció de les actuacions següents: formular sol·licituds, presentar declaracions 
responsables, interposar recursos, desistir d’accions o renunciar a drets, així com 
aquells altres que continguin una informació d’un nivell més elevat de seguretat. 
 

Altres tràmits o procediments en què la normativa específica estableix un sistema de 
seguretat per a la identificació i signatura de nivell baix. 

 
10.4.Criteris de selecció del nivell de seguretat 
Els òrgans que impulsin o modifiquin serveis han de seleccionar el nivell de seguretat 
que cada tipus d’actuació requereix d’acord amb aquesta instrucció, atenent a criteris 
de seguretat i garantia jurídica. 
 
10.5.Establiment del nivell de seguretat d’altres mecanismes 
L’acceptació de nous mecanismes d’identificació i signatura electrònica d’acord amb 
el que descriu aquesta instrucció, així com l’establiment del nivell de seguretat, es 
basen en la informació de classificació que publica el Consorci AOC al seu lloc web. 
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11.Arxivament i custòdia de les signatures i segells electrònics 
 
Per a l’arxivament i la gestió dels documents electrònics s’han de seguir les 
recomanacions de les guies tècniques de desenvolupament de l’Esquema Nacional 
d’Interoperabilitat. 
 
Quan es conservin documents amb signatures electròniques sense segells de temps 
ni evidències de validesa dels certificats abans d’aquest segell, caldrà implementar un 
mecanisme que permeti la conservació de la informació de la signatura associada al 
document, i en garanteixi la integritat, la validesa, la disponibilitat i l’accés d’acord 
amb el que es disposi a la política de gestió documental de la Diputació vigent.  El 
primer dels mecanismes ha de ser intentar convertir aquestes signatures en 
signatures de llarga durada. 
 
Cal un procés de resignatura dels documents signats amb algorismes que hagin 
quedat obsolets i siguin vulnerables pels avenços tecnològics o criptogràfics. 
 
També es permet la conservació de documents electrònics dins l’Arxiu Electrònic Únic 
de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableixen l’article 46 de la Llei 
40/2015 i l’article II.7 de la Norma tècnica d’interoperabilitat de política de signatura 
electrònica i de certificats de l’Administració.  En aquests casos no es requereix la 
conservació de la signatura electrònica, atès que l’arxiu electrònic ja garanteix 
l’autenticitat i la integritat dels documents. En els casos que sigui requerit un 
document desat en l’Arxiu Electrònic Únic, la persona responsable de l’arxiu pot 
emetre una còpia autèntica del document que hi hagi desat, la qual té validesa 
jurídica. 
 
12.Protecció de dades de caràcter personal 
 
La Diputació de Girona ha d’utilitzar les dades personals contingudes en els certificats 
electrònics exclusivament per a les finalitats de verificació de la identitat personal del 
subscriptor i de la signatura electrònica dels seus missatges o documents. 
La Diputació de Girona ha d’exigir consentiment exprés, segons el que indica la 
normativa en matèria de protecció de dades, per a l’ús de dades personals amb 
finalitats diferents a les esmentades en el paràgraf anterior. Aquest consentiment 
exprés es pot obtenir i autoritzar per mitjans electrònics. 
Així mateix, la Diputació de Girona es compromet a protegir les dades personals 
d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel 
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la 
resta de normativa estatal o comunitària aplicable en la matèria, en compliment de les 
mesures de seguretat adequades. 
 
Annex de l’estàndard de signatura segons la categoria del document administratiu 
 
1.Actes administratius definitius o resolutoris 

 
 Identificació: actes administratius que generen drets o obligacions a la Diputació 
de Girona. 
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 Nivell de signatura mínim requerit: alt. 
 Aquest tipus d’actes tenen una rellevància cabdal dins del funcionament de la 
Diputació de Girona. Per tant, es requereix: 

oSignatura electrònica reconeguda basada en certificats electrònics 
personals reconeguts o qualificats que identifiquin inequívocament el 
signant. 

oEs prefereixen certificats que permetin identificar també la relació de la 
persona amb la corporació, així com el seu càrrec. 

oEl format electrònic de la signatura ha de permetre’n la preservació a llarg 
termini: PAdES, CAdES, XAdES o superior. 
 

2.Actes administratius de tràmit no qualificats 
 
Identificació: actes d’impuls del procés administratiu per al trasllat de l’expedient 
o altres formalitats. 
Nivell de signatura mínim requerit: baix. 
Els actes de tràmit són accions d’impuls o diligències que només certifiquen que 
s’han realitzat actuacions preceptives dins dels procediments, però en si 
mateixos no tenen efectes jurídics.  

Per això, l’ús d’una signatura basada en usuari i contrasenya és suficient per garantir 
la realització del tràmit sense comprometre la seguretat del procediment. 
Les eines de gestió de fluxos de treball, o l’aplicació vertical associada al tràmit 
específic, poden recollir les evidències pertinents sobre la identitat de la persona, la 
manera com s’ha identificat i les accions que ha realitzat, d’acord amb les 
recomanacions generals en matèria de generació i gestió de registres i evidències 
dels sistemes. 
 
3.Documents complementaris en un procediment administratiu 

 
Identificació: actes del procediment administratiu intern de la Diputació de Girona. No 
es generen obligacions o drets derivats directament d’aquests d’actes, però sí 
responsabilitats jurídiques. 
Nivell de signatura mínim requerit: baix. 
Atesa la seva rellevància relativa dins del funcionament de la Diputació de Girona, es 
requereix: 

oSignatura electrònica avançada basada en una de les dues opcions 
següents: 

1.Certificats electrònics personals que identifiquin inequívocament 
el signant. 

2.Usuari i contrasenya, obtinguts a través d’un procediment que 
ofereixi garanties suficients sobre la identitat del signant d’acord 
amb el que estableix el punt 7.1.3 de la política de signatura.   
 

En el cas de certificats, es prefereixen els que permeten identificar també la relació 
de la persona amb la corporació. 
 
En el cas d’usuari i contrasenya, s’han d’incorporar les evidències d’identitat i, 
d’acord amb l’apartat 7.2.3, l’expressió de la voluntat i consentiment de signatura del 
document electrònic en un fitxer en format XML signat digitalment mitjançant un segell 
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electrònic a nom de la Diputació de Girona. Aquesta evidència s’ha de desar dins 
l’expedient. Posteriorment s’ha de signar el document electrònic amb un segell 
electrònic de la Diputació de Girona, amb segell de temps per tal de garantir-ne la 
integritat. 
 
El format electrònic de la signatura ha de permetre garantir-ne la integritat fins a la 
incorporació del document un expedient tancat: PAdES-T, XAdES-T o superior 
(PAdES-LTV o XAdES-A) en el cas de documents que s’hagin de guardar a llarg 
termini. 
 
4.Documents de caràcter protocol·lari   
 
Identificació: actes de contingut polític que no generen drets o obligacions a la 
Diputació de Girona per si mateixos, però dels quals es considera necessari 
assegurar l’autoria. 
Nivell de signatura mínim requerit: mitjà. 
Aquest tipus d’actes no tenen una importància crítica, però convé garantir la identitat 
de les persones que hi participen. Per tant, es requereix: 

oSignatura electrònica avançada basada en certificats electrònics 
personals que identifiquin inequívocament el signant per als tipus de 
documents amb alta repercussió institucional (nivell alt), i signatura 
electrònica avançada per a la resta de documents emesos (nivell 
mitjà). 

oEn la signatura electrònica basada en certificats es prefereixen els que 
permetin identificar també la relació de la persona amb la corporació, 
així com el seu càrrec. 
 

El format electrònic de la signatura ha de garantir-ne la integritat fins a la incorporació 
del document a un expedient tancat: PAdES-T, XAdES-T o superior (PAdES-LTV o 
XAdES-A) en el cas de documents que s’hagin de guardar a llarg termini. 
 
5.Actes administratius produïts mitjançant una actuació administrativa automatitzada 

 
Identificació: actes que es produeixen en el marc d’una actuació administrativa 
automatitzada. Tenen els efectes que corresponen segons el procediment, però la 
particularitat que són generats sense participació humana. 
Nivell de signatura requerit: no és aplicable.  
Cal garantir que no hi pugui haver dubte sobre l’origen del document. 
Independentment del procediment, són igualment vàlids els dos mecanismes que 
s’indiquen a continuació, tot i que es prefereix el primer: 
 

oSignatura electrònica avançada basada en certificats electrònics de 
segell d’òrgan que identifiquin la Diputació de Girona. El format 
electrònic de la signatura ha de permetre garantir-ne la integritat fins a 
la incorporació del document a un expedient tancat: PAdES-T, XAdES-
T o superior (PAdES-LTV o XAdES-A) en el cas de documents que 
s’hagin de guardar a llarg termini. 
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oGeneració d’un codi segur de verificació (CSV) que permeti recuperar el 
document electrònic de manera automàtica fent una consulta a la seu 
electrònica de la corporació. 

En el cas de la signatura electrònica basada en un certificat de segell, es 
recomana igualment incorporar un CSV que permeti validar el document 
automàticament. 
 

6.Documents realitzats per persones físiques com a part interessada 
 
Identificació: actes jurídics iniciats per persones físiques alienes a la Diputació de 
Girona, en relació amb un procediment administratiu específic tramitat a la Diputació. 
Cal tenir en compte que l’article 11 de la Llei 39/2015 estableix que és necessària la 
signatura dels interessats quan es formulin sol·licituds, es presentin declaracions 
responsables o comunicacions, s’interposin recursos, es desisteixi d’accions o es faci 
una renúncia expressa a drets. 
Nivell de signatura requerit: mitjà/baix. 
Cal distingir entre: 

1.Documents signats amb mitjans externs als de la corporació. Aquests 
documents han d’estar signats amb signatura electrònica avançada 
basada en certificats electrònics. 
A més, el sistema de la Diputació ha de validar la signatura i com a 
mínim completar-la en format PAdES-T, XAdES-T o equivalent, i amb 
PAdES-LTV o XAdES-A (nivell mitjà) en el cas de documents que 
s’hagin de guardar a llarg termini. 
 

2.Documents que signa l’interessat en les plataformes de tramitació de la 
Diputació. En aquests casos s’admet qualsevol dels mecanismes 
d’identificació (nivell baix) i signatura (nivell mitjà) acceptats pel 
sistema VÀLid. L’adequació del nivell de seguretat s’ha de fixar en 
funció del tipus de document a tramitar i del seu contingut. 

3.Documents que signa l’interessat a través de dispositius biomètrics. 
S’han de signar seguint el que estableix el tercer apartat del punt 7.2.1. 

La no adequació del document rebut al nivell de seguretat establert en la 
instrucció invalida els efectes de la pretensió de la persona interessada, i 
caldrà requerir-la perquè el presenti amb els requisits establerts i advertir-
la que si no ho fa se la tindrà per desistida en el procediment. En cas que 
el document a presentar estigui subjecte a termini, caldrà informar-la 
també que ha de presentar correctament el document en el termini fixat en 
el procediment. 
 

7.Documents realitzats per altres administracions públiques 
 
Identificació: actes jurídics iniciats per altres administracions en relació amb un 
procediment administratiu tramitat per la Diputació. 
Nivell de signatura mínim requerit: mitjà. 
Caldrà distingir entre: 

1.Documents signats amb mitjans externs als de la corporació. En aquest 
cas cal que estiguin signats amb signatura electrònica avançada 
basada en certificats electrònics, o bé que incorporin un CSV (perquè a 
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través d’aquest es pugui accedir al document original signat digitalment 
o perquè el CSV estigui regulat com a sistema de signatura 
electrònica): 

a.En el cas de documents signats amb certificat electrònic, el 
sistema de la Diputació ha de validar i verificar la signatura i 
com a mínim completar-la en format PAdES-T, XAdES-T o 
equivalent, i amb PAdES-LTV o XAdES-A en el cas de 
documents que s’hagin de guardar a llarg termini. 

b.En el cas de documents signats amb CSV, el sistema de la 
Diputació, o una persona de l’equip, s’ha de connectar al 
sistema de validació per contrastar la validesa del document i 
descarregar el document electrònic original. 

2.Documents que signa la persona interessada en les plataformes de 
tramitació de la Diputació. Es requereix la identificació amb certificat 
electrònic, amb el qual es pot: 

a.Generar una signatura electrònica basada en certificats. 
b.Generar una signatura basada en la gestió de l’evidència  

d’identitat i, d’acord amb l’apartat 7.2.3, d’expressió de la 
voluntat i consentiment de signatura d’aquest document 
electrònic, en un fitxer en format XML signat digitalment 
mitjançant un segell electrònic a nom de la Diputació de Girona. 
Aquesta evidència s’ha de desar dins l’expedient. 
Posteriorment, s’ha de signar el document electrònic amb un 
segell electrònic de la Diputació de Girona, amb segell de 
temps per tal de garantir-ne la integritat. 

La no adequació del document rebut al nivell de seguretat establert en la 
instrucció invalida els efectes de la pretensió de la persona interessada, i caldrà 
requerir-la perquè el presenti amb els requisits establerts i advertir-la que si no ho 
fa se la tindrà per desistida en el procediment. En cas que el document a 
presentar estigui subjecte a termini, caldrà informar-la també que l’ha de presentar 
correctament en el termini fixat en el procediment. 
 

8.Documents realitzats per persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica 
com a part interessada 

 
Identificació: actes jurídics iniciats per empreses en relació amb un procediment 
administratiu tramitat per la Diputació. 
Nivell de signatura mínim requerit: mitjà. 
Cal distingir entre: 

1.Documents signats amb mitjans externs a la corporació. Aquests 
documents han d’estar signats amb signatura electrònica avançada 
basada en certificats electrònics. 
A més, el sistema de la Diputació ha de validar la signatura i com a 
mínim completar-la en format PAdES-T, XAdES-T o equivalent, i en 
format PAdES-LTV o XAdES-A en el cas de documents que s’hagin de 
guardar a llarg termini. 
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2.Documents que signa la interessada en les plataformes de tramitació de 
la Diputació. En aquests casos es requereix la identificació amb 
certificat electrònic, amb el qual es pot: 

a.Generar una signatura electrònica basada en certificats. 
b.Generar una evidència del sistema que reculli la identitat de la 

persona i la forma d’identificació. 
3.També s’admeten els mecanismes indicats per a la identificació de 

persones físiques utilitzats per autenticar la identitat d’un ciutadà que 
declara representar una persona jurídica. Aquests mecanismes només 
tenen validesa si la Diputació de Girona pot verificar la representació 
mitjançant la consulta a un registre en línia de representacions. 
 

La no adequació del document rebut al nivell de seguretat establert en la instrucció 
invalida els efectes de la pretensió de l’administració, i caldrà requerir-la per tal que el 
presenti amb els requisits establerts i advertir-la que si no ho fa se la tindrà per 
desistida en el procediment. En cas que el document a presentar estigui subjecte a 
termini, caldrà informar-la també que ha de presentar correctament el document en el 
termini fixat en el procediment. 
 
9.Documents realitzats per empleats de la corporació 
 

Identificació: actes jurídics iniciats per empleats públics en relació amb la seva 
condició d’empleat públic. 
Nivell de signatura requerit: mitjà/baix. 
Cal distingir entre: 

1.Documents signats amb mitjans externs a la corporació. Cal que estiguin 
signats amb signatura electrònica avançada basada en certificats 
electrònics (nivell mitjà). A més, el sistema de la Diputació ha de 
validar la signatura i com a mínim completar-la en format PAdES-T, 
XAdES-T o equivalent, i en format PAdES-LTV o XAdES-A en el cas 
de documents que s’hagin de guardar a llarg termini. 

2.Documents que signa la persona interessada en les plataformes de 
tramitació de la Diputació. S’admet qualsevol dels mecanismes 
d’identificació de nivell baix i mitjà d’acord amb el que estableix el punt 
7.2.3 del Reglament.  

 
L’adequació del nivell de seguretat s’ha de fixar en funció del tipus de 
documents a tramitar i del seu contingut. 
La no adequació del document rebut al nivell de seguretat establert en la 
instrucció invalida els efectes de la pretensió de la persona interessada, i 
caldrà requerir-la per tal que el presenti amb els requisits establerts i advertir-
la que si no ho fa se la tindrà per desistida en el procediment. En cas que el 
document a presentar estigui subjecte a termini, caldrà informar-la també que 
l’ha de presentar correctament en el termini fixat en el procediment. 
 

10.Actes administratius de formalització multilateral 
 

Identificació: documents que regulen una relació jurídica de la Diputació amb un 
tercer (proveïdor, una altra administració en el cas d’un conveni, etc.). Són 
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documents que poden tenir una gran importància en cas de litigiositat en la 
relació. 
Nivell de signatura requerit: alt/mitjà. 
En els negocis jurídics amb un llindar econòmic superior als 60.000 €, es 
requereix que tant la Diputació com el tercer signin amb signatura electrònica 
reconeguda (nivell alt), basada en certificats electrònics reconeguts o qualificats, 
amb els requisits següents: 

oHan d’identificar inequívocament el signant. 
oPreferiblement, han d’identificar la relació del signant amb l’organització a 

la qual representa. 
Per a la resta de negocis jurídics multilaterals, es requereix que tant la 
Diputació com el tercer signin amb signatura electrònica avançada (nivell 
mitjà) sempre que compleixin els requisits establerts en el paràgraf anterior. El 
format electrònic de la signatura ha de permetre’n la preservació a llarg 
termini: PAdES-LTV o XAdES-A. 
Per a la generació de les signatures, es prefereixen, en aquest ordre, els 
procediments següents: 
Signatura de totes les parts en un entorn controlat per la Diputació, en què 

l’usuari s’identifica i genera la seva signatura electrònica reconeguda o 
qualificada (amb certificats digitals qualificats) en els formats que determini 
la Diputació. Només en aquest cas es fa servir signatura separada. 

Generació d’un document PDF segur, amb espais reservats per a la 
signatura, de tal manera que cadascuna de les parts signa en el seu espai 
reservat. 

Signatura seqüencial. Aquest cas només s’aplica a documents amb dues 
signatures. Primer signa la contrapart i després signa el representant de la 
Diputació sobre el document ja signat per la contrapart. Ambdues 
signatures s’han d’incorporar en format PAdES-LTV però les tècniques de 
preservació només s’han d’aplicar sobre la darrera de les signatures 
realitzades.” 

 
Segon.- Publicar l’anunci de l’acord d’aprovació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, en el DOGC i en el tauler d’anuncis electrònic de la Diputació de Girona.” 
 
Es deixa sobre la taula, per unanimitat. 
 
10. PLE149/000141/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc; Secretaria General (005): Modificació de la composició 
de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració, Promoció Econòmica 
i Cooperació Local (expedient 2020/6290) 

 
“A la sessió extraordinària del ple de data 23 de juliol de 2019 es va aprovar la 
composició de les comissions informatives, entre les quals figura la composició de la 
Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació 
Local, modificada posteriorment en sessió extraordinària del ple de 6 d’agost de 2019. 
 
Atès que cal procedir a la substitució de la diputada senyora Maria Teresa Brunsó i 
Puigvert, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i 
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Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple l’adopció de l’ACORD 
següent:  
 
PRIMER. MODIFICAR la composició de la Comissió Informativa d’Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, mitjançant el canvi d’un dels 
membres que en formen part, amb la substitució la diputada senyora Maria Teresa 
Brunsó i Puigvert, pel diputat senyor Joan Fàbrega i Solé. 
 
SEGON. DETERMINAR la composició de la Comissió Informativa d’Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local amb els següents membres: 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA, ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA 
I COOPERACIÓ LOCAL  
 
President: Pau Presas i Bertran 
Vicepresident: Jordi Camps i Vicente 
Vocals: Albert Piñeira i Brosel 
 Maria Àngels Planas i Crous 

 Jaume Dulsat i Rodríguez 
 Josep Sala i Leal 
 Roser Estañol i Torrent 
 Montserrat Mindán i Cortada 
 Joaquim Ayats i Bartrina 
 Josep Maria Bagot i Belfort 
 Eva Viñolas i Marín 
 Joan Fàbrega i Solé 

Pere Casellas i Borrell 
Juli Fernández i Iruela 
Laia Pèlach i Saget 
Gisela Saladich i Parés 
Carles Motas i López” 
 

El senyor President comenta que passaríem al punt 10è, que és la modificació de la 
composició de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció 
Econòmica i Cooperació Local i el punt 11è que també és la modificació de la 
composició del Consell Rector de l’organisme autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona Dipsalut. Té la paraula el vicepresident primer, senyor Presas. 
El vicepresident primer, senyor Pau Presas, pren la paraula i manifesta: Gràcies, 
president. En aquest cas, es tracta de dos canvis dels representants de l’equip de 
govern en aquests òrgans. En la Comissió d’Hisenda, Administració, Promoció 
Econòmica i Cooperació Local, el diputat Joan Fàbrega substituiria la diputada Teresa 
Brunsó. I pel que fa al Consell Rector de Dipsalut, el diputat Josep Piferrer substituiria 
l’actual representant, el senyor Josep Maria Bagot.  
El senyor President diu: Per tant, entenem que els punts 10 i 11 queden aprovats.  
La diputada senyora Laia Pèlach, intervé i diu: Perdó, nosaltres ens abstenim. 
El diputat senyor Juli Fernández, intervé i diu: Nosaltres també ens abstenim.  
El senyor President respon: Molt bé, gràcies senyora Pèlach, gràcies senyor 
Fernández. Per tant, amb l’abstenció de la representant de la CUP i del representant 
del Partit Socialista, quedaria que s’abstenen, no hi hauria cap vot en contra i hi 
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hauria aquestes cinc abstencions i tots els demés votarien a favor. D’acord? Per tant, 
els punts 10è i 11è queden aprovats.  
 
S’APROVA per 22 vots a favor (JxCat, ERC, IdS i TxE) i 5 abstencions (PSC i CUP) 
 
11. PLE149/000140/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc; Secretaria General (005): Modificació de la composició 
del Consell Rector de l 'organisme autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona DIPSALUT (expedient 2020/9410) 

 
“El ple de la Diputació de Girona, en sessió extraordinària de data 23 de juliol de 
2019, va acordar la designació dels vocals dels consells rectors d’organismes 
autònoms i òrgans de govern dels seus ens dependents; entre els quals figuren els 
del Consell Rector de l’organisme autònom de Salut Pública (DIPSALUT), la 
composició del qual es va modificar posteriorment en sessió extraordinària de 6 
d’agost de 2019. 
 
Atès que cal procedir a la substitució del senyor Josep Maria Bagot Belfort com a 
membre del Consell Rector de l’organisme autònom de Salut Pública (DIPSALUT), la 
Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació 
Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. MODIFICAR l’acord adoptat en la sessió extraordinària del ple de data 23 
de juliol de 2019, modificat posteriorment en la sessió extraordinària de data 6 d’agost 
de 2019, en relació a l’extrem de substituir com a membre del Consell Rector de 
l’organisme autònom de Salut Pública (DIPSALUT), el senyor Josep Maria Bagot i 
Belfort, pel senyor Josep Piferrer i Puig. 
 
SEGON. ESTABLIR la nova composició dels onze vocals de què constarà, a més del 
President, el Consell Rector de l’organisme autònom de Salut Pública de la Diputació 
de Girona (DIPSALUT), designant per a les seves respectives vocalies les persones 
següents: 
 

-Maria Puig i Ferrer 
-Albert Piñeira i Brosel 
-Jaume Dulsat i Rodríguez 
-Jordi Camps i Vicente 
-Josep Sala i Leal 
-Maria Àngels Planas i Crous 
-Josep Piferrer i Puig 
-Anna Barnadas i López 
-Maria Teresa Brunsó i Puigvert 
-Sílvia Paneque i Sureda 
-Laia Pèlach i Saget 
-Gisela Saladich i Parés” 

 
S’APROVA per 22 vots a favor (JxCat, ERC, IdS i TxE) i 5 abstencions (PSC i CUP) 
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12. PLE149/000128/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 
Econ.. Coop. Loc; Servei d'Arxius i Gestió de Documents (007): Aprovació 
inicial de les bases reguladores de les subvencions de la Diputació de 
Girona per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments 
de les comarques gironines 2021 (expedient 2020/9236) 

 
“Atès que l’article 31.4 de la Llei 10/2001, d’arxius i gestió de documents diu que:  
 
Correspon als consells comarcals, a les diputacions provincials i a qualsevol ens de 
caràcter regional que pugui existir en el futur prestar assistència als municipis i 
cooperar-hi per tal que els arxius municipals compleixin els requeriments exigits per a 
la integració al Sistema d’Arxius de Catalunya.  
 
Ateses les necessitats detectades en alguns ajuntaments de les comarques gironines 
quant a les mancances que tenen en el tractament, instal·lació i recuperació dels seus 
documents i informació, especialment en el cas dels ajuntaments de menys de 10.000 
habitants.  
 
I per tal de 
 
- promoure bones pràctiques en la gestió dels documents, informació i arxius  
 
- garantir l’accés a la documentació i informació municipal  
 
- ajudar a complir als ajuntaments les disposicions de la Llei 10/2001, d’arxius i gestió 
de documents (art.7, art.6, art.20 i art.31)  
 
- promoure bones pràctiques en la gestió dels documents i arxius als ens municipals  
 
La Diputació de Girona a través del Servei d’Arxius i Gestió de Documents va iniciar 
l’any 2019 una nova línia de subvencions per a projectes de foment i millora de la 
gestió de documents i els arxius dels ajuntaments de les comarques gironines. 
 
Aquesta primera campanya de subvencions de l’any 2019 va suscitar força interès en 
els ajuntaments, els quals van demanar subvencions per un import total que va doblar 
la quantitat consignada en el pressupost i que va permetre emprendre accions 
diverses sobre la gestió de documents i arxiu al ajuntaments (organització de fons 
municipals, transferències als arxius comarcals, eliminacions reglades de documents, 
digitalització i restauració de patrimoni documental municipal).  
 
Per això es va considerar convenient que la Diputació continués l’any 2020 amb 
aquesta línia de subvencions de suport a la gestió, conservació, accés i organització 
dels arxius i fons municipals que va ser integrada al Pla Estratègic de Subvencions de 
la Diputació de Girona per al període 2020-2022. On s’especifica que:  
 
1.La línia de subvencions per a projectes de gestió de documents i arxius dels 

ajuntaments de les comarques gironines té per finalitat col·laborar econòmicament 
amb els ajuntaments per a assolir la correcta organització i conservació de la 
documentació municipal i garantir-ne la recuperació i accés tant al propi 
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ajuntament com als ciutadans. Es desenvoluparà mitjançant una convocatòria 
pública de subvencions en règim de concurrència competitiva. 
 

2.Tant el contingut com la tramitació de les bases específiques reguladores de 
subvencions per al foment projectes de millora de la gestió de documents i els 
arxius dels ajuntaments de les comarques gironines que es transcriuen en aquest 
informe s’ajusten als requeriments de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions (LGS), al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de l’esmentada Llei 38/2003, i a l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 

 
3.L’òrgan competent per aprovar les bases esmentades és el Ple de la Diputació.  
 
Atès que tot i les dificultats de tramitació derivades de les circumstàncies provocades 
per la crisi de la Covid 19, la campanya de l’any 2020, amb un pressupost ampliat que 
ha permès donar una resposta més àmplia a les necessitats detectades en la primera 
campanya, ha gaudit d’una molt bona rebuda entre els municipis gironins i que són 
aquests que ens demanen mantenir la continuïtat en aquest tipus d’ajuts.  
 
La 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, especialment als 
de menor capacitat econòmica i de gestió i, també, el què disposa l’article 31.4 de la 
Llei 10/2001, d’arxius i documents on es diu que correspon, entre d’altres, a les 
diputacions provincials prestar assistència als municipis i cooperar-hi per tal que els 
arxius municipals compleixin els requeriments exigits per a la integració al Sistema 
d’Arxius de Catalunya  
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa d’Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i 
proposa al Ple que adopti els acords següents,  
 
PRIMER. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de les subvencions 
de la Diputació de Girona per a projectes de gestió de documents i arxius dels 
ajuntaments de les comarques gironines 2021 que es transcriuen literalment a 
continuació: 
 
“Bases reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona per a 
projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques 
gironines 2021. 
1. Definició de l’objecte  
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a 
la concessió de subvencions de l’Àrea d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica 
i Cooperació Local, Servei d’Arxius i Gestió de Documents de la Diputació de Girona, 
per al finançament de projectes de millora de la gestió de documents i arxius dels 
ajuntaments de les comarques gironines i de les entitats municipals descentralitzades 
(EMD) que incideixin en les línies estratègiques següents:  
- Conservació de la documentació municipal: tractament de neteja, desinfecció, 
restauració, digitalització, etc. 
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-  Organització, classificació, descripció i instal·lació de la documentació municipal. 
- Projectes de recuperació de fons documentals de persones o entitats relacionades 
amb el món de l’esport del municipi. 
Els projectes que no s’ajustin a cap d’aquestes línies estratègiques quedaran 
exclosos de la convocatòria 
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. 
L’extracte de la convocatòria de les subvencions regulades en aquestes bases, tal i 
com està previst a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es 
publicarà en el BOPG. Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no 
generen cap dret a l’obtenció d’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 i la posterior convocatòria. 
El cost dels béns o serveis subvencionats en cap cas pot superar el seu valor de 
mercat. 
Són despeses subvencionables les despeses de personal (capítol I del pressupost) i 
les despeses municipals en béns corrents i de serveis (capítol II del pressupost) que, 
de manera indubtable, responguin a l’objecte i a la finalitat d’aquestes bases i 
s’executin en el període establert a la convocatòria, sense possibilitat de pròrroga. 
Es considera despesa efectuada la que s’hagi produït durant el termini previst, encara 
que no hagi estat efectivament pagada abans de l’acabament del període de 
justificació. 
Es consideren despeses no subvencionables: 
a) Les inversions o adquisicions de material, equips o béns de naturalesa 
inventariable. 
b)  Les despeses de manutenció. 
c)  Les despeses protocol·làries o de representació. 
d) Les adaptacions, reparacions i millores de l’espai funcional. No es consideren 
subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin el caràcter de 
despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part dels ajuntaments o EMD 
sol·licitants de la subvenció. 
4. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots 
els ajuntaments de les comarques gironines i entitats municipals descentralitzades 
inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona que compleixin els requisits i 
les condicions generals que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat 
i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. Amb la finalitat d’atendre un 
major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un major import en les 
subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat addicional derivada 
d’una modificació de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a 
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la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les 
subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
La distribució dels fons assignats en la convocatòria corresponent s’efectuarà entre 
les sol·licituds presentades aplicant els criteris següents:  
a) Les quantitats que s’atorguin no poden excedir els percentatges següents, 
calculats sobre l’import total presentat a la sol·licitud a la Diputació de Girona: 
Tram de població del municipi o EMD / Percentatge  
Fins a 1.000 habitants fins al 95 %  
De 1.001 a 5.000 habitants fins al 90 % 
De 5.001 a 10.000 habitants fins al 80 % 
+ de 10.000 habitants fins al 50 % 
b) Cada sol·licitud s’avaluarà d’acord amb els criteris establerts al punt 7è d’aquestes 
bases i, atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació 
pressupostària establerta en la convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció 
a atorgar així com el percentatge que representa sobre el pressupost de l’activitat o 
projecte. 
c) L’import de la subvenció concedida no podrà ser superior a 15000 € ni inferior a 
300 € 
d) En cas que, en aplicació dels criteris anteriors, les subvencions a atorgar superin 
l’import del crèdit assignat a la convocatòria, la subvenció a atorgar a cada ens 
subvencionable es multiplicarà pel valor resultant de dividir l’import del crèdit assignat 
a la convocatòria entre l’import total de les subvencions a atorgar. Quedaran excloses 
les sol·licituds que amb el càlcul anterior obtinguin un resultat inferior a l’import mínim 
de 300 € i l’import del crèdit assignat a la convocatòria es redistribuirà entre la resta 
de sol·licituds aplicant la mateixa fórmula. 
6. Criteris de gradació dels possibles incompliments 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si 
escau, s’efectuïn, la Diputació de Girona pot reduir la subvenció en els casos 
següents:  
a) Quan no s’acreditin els elements que s’han tingut en compte en la concessió, 
especialment el de l’import de la despesa subvencionable. 
b) En cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a 
justificar en la resolució de concessió, la subvenció es redueix de manera que es 
mantingui el mateix percentatge de subvenció sobre la quantitat fixada com a 
despesa a justificar. Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la 
sol·licitud, la subvenció es manté en la quantia atorgada inicialment. 
c) Es redueix l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit 
exposat a la base 14, superin la despesa efectiva. 
7. Criteris de valoració  

És condició obligatòria que el projecte o actuació a realitzar estigui 
elaborat i dirigit per un Tècnic/a superior en Arxius i Gestió de 
Documents o especialista en Conservació i Restauració.  
En el cas que l’ajuntament o EMD no disposi d’aquest personal 
especialitzat i, d’acord amb l’article 8 de la llei 10/2001, de 13 de juliol, 
d’arxius i gestió de documents, quan s’encarreguin aquests projectes a 
una empresa externa els projectes que es presentin amb la sol·licitud de 
subvenció hauran de comptar amb la supervisió i vistiplau de l’Arxiver 
municipal (tècnic superior) o de l’Arxiver comarcal corresponent o en el 
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seu defecte d’un arxiver de la Diputació de Girona. Les sol·licituds que 
no compleixin aquesta condició quedaran excloses. 

Els criteris de valoració seran els següents: 
7.1. Criteris generals  
Nombre d’habitants del municipi o EMD: 
- 20 punts, quan els projectes o actuacions incideixin sobre la documentació municipal 
de municipis de menys de 10.000 habitants. 
- 10 punts, quan els projectes o actuacions incideixin sobre la documentació municipal 
de municipis d’entre 10.001 habitants a 20.000 habitants 
- 5 punts, quan els projectes o actuacions incideixin sobre la documentació municipal 
de municipis de més de 20.001 habitants 
7.2. Criteris específics  
7.2.1. Sobre els projectes de gestió de documents i arxius municipals 
- Fins a 15 punts per la viabilitat, sostenibilitat i adequació del pressupost als objectius 
del projecte presentat i per l’elaboració d’aquest amb criteris d’economia, eficiència i 
solvència tècnica.  
- Utilització i/o aplicació: del Model de Quadre de Classificació de la Documentació 
Municipal (QdCM) proposat per la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i 
Patrimoni o homologable;  de la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya 
NODAC en la descripció o altres estàndards reconeguts; del Quadre de Tipus 
documentals aprovat per la Generalitat de Catalunya; de metadades del document i 
de l’expedient basades en les Normes Tècniques d’Interoperabilitat (NTI), o en 
l’Esquema de metadades e-SIGeDA del Protocol de Gestió de Documents Electrònics 
i Arxiu de la Generalitat de Catalunya;  de les Taules d’Accés i Avaluació Documental 
(Comissió Nacional d’Accés i Avaluació i Tria de Documents, CNAATD) pels criteris i 
calendaris d’accés, avaluació, tria i eliminació de la documentació. 10 punts 
- Utilització de materials de conservació i capses (PH neutre amb reserva alcalina) per 
a la instal·lació de documents de conservació permanent en suport paper. 5  punts 
7.2.2. Per als treballs especialitzats en restauració, conservació, digitalització, etc. 
- Fins a 15 punts per la viabilitat, sostenibilitat i adequació del pressupost als objectius 
del projecte presentat i per l’elaboració d’aquest amb criteris d’economia, eficiència i 
solvència tècnica.  
- Seguiment i aplicació d’estàndards o normes homologades tant en digitalització com 
en restauració. 15 punts. 
7.2.3. En el cas de projectes i/o actuacions relatives a fons documentals vinculats al 
mon de l’esport: 
- Fins a 15 punts per la viabilitat, sostenibilitat i adequació del pressupost als objectius 
del projecte presentat i per l’elaboració d’aquest amb criteris d’economia, eficiència i 
solvència tècnica. És necessari que el projecte es faci utilitzant els mètodes i manuals 
de tractament dels fons esportius adaptats a les directrius internacionals i de la 
Generalitat en matèria d’arxius de l’Esport. 
- Les sol·licituds obtindran 5 punts si els fons documentals es troben sota custòdia i/o 
a les dependències municipals o d’un arxiu públic. 
- Les sol·licituds obtindran 10 punts si els fons documentals es troben a les 
dependències de les entitats esportives o dels particulars sempre que existeixi un 
compromís per escrit de cedir la documentació històrica a un arxiu públic tal i com 
quedi organitzada (classificada, descrita i instal·lada) després de l’actuació o en el 
moment en que es determini en el document. 
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La puntuació obtinguda en la valoració dels criteris generals, és a dir, la que resulti de 
la valoració del punt 7.1. de les bases, s’acumularà als punts obtinguts en la valoració 
dels criteris específics, establerts per a cada tipus d’acció o projecte subvencionable, i 
que es troben descrits a les bases en els punts 7.2.1 -per a projectes de gestió de 
documents i arxius municipals-, 7.2.2. -per a treballs especialitzats de restauració, 
conservació, digitalització i altres- i 7.2.3. –per a projectes i/o actuacions sobre fons 
documentals vinculats al món de l’esport-; de manera que cada sol·licitud podrà 
obtenir una puntuació màxima de 50 punts. Si la sol·licitud no obté una puntuació 
superior a 5 punts en la valoració dels criteris específics quedarà directament exclosa. 
Segons la regla general establerta en els articles 55 i 63 del Reglament de la Llei 
general de subvencions (RLGS) un cop feta la valoració, les sol·licituds s’ordenaran 
segons els punts i, un cop ordenades, es farà el repartiment d’acord amb l’import que 
s’hagi sol·licitat i el finançament màxim que s’hagi fixat, fins a que s’acabi el crèdit 
destinat a la convocatòria. 
8. Procediment de presentació de les sol·licituds 
Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per cada ens subvencionable, dins 
del termini que estableixi la convocatòria corresponent. La sol·licitud ha d’estar 
signada per l’alcalde/essa, en el cas dels ajuntaments, i pel president/a, en el cas de 
les entitats municipals descentralitzades, mitjançant signatura electrònica, amb un 
certificat vàlid, emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya. 
Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica a través de la plataforma EACAT 
en el termini que s’estableixi a la convocatòria. La presentació de les sol·licituds s’ha 
de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona, a 
l’apartat corresponent de les subvencions per a projectes de gestió de documents i 
arxius dels ajuntaments de les comarques gironines 2021 adjuntant-hi els documents 
que es demanen: 
- Projecte detallat de l’actuació arxivística, de gestió documental, de restauració, o 
digitalització subvencionable a dur a terme. Els objectius del projecte han de ser 
concrets i mesurables: descripció dels antecedents, situació de partida, nombre de 
dipòsits a tractar, determinació fons, dates extremes, volum, metratge lineal, 
actuacions a realitzar, estat de la documentació, nombre de documents a digitalitzar o 
a restaurar, inventaris, catàlegs, etc. També s’haurà de consignar el personal i mitjans 
necessaris per dur a terme el projecte així com el calendari de realització dels treballs. 
Documentació escrita i gràfica dels treballs a realitzar. 
 - Pressupost detallat de l’actuació. 
- La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB 
com a màxim. 
Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies, poden 
formar un únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors d’arxius o fitxers, ja 
siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus Zip o RAR. 
Els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació. Si 
transcorregut aquest termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la 
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 
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audiència de la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la NO admissió 
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 d’Arxius i Gestió de Documents de la Diputació 
de Girona. Les actuacions d’instrucció comprenen: 
- La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de beneficiari 
establerts en aquestes bases. 
- L’avaluació de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris establerts en 
aquestes bases. 
- La petició dels informes, la informació o l’assessorament que es considerin 
necessaris, en cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la 
proposta.  
Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un 
informe en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada. 
El Servei d’Arxius i Gestió de Documents 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, amb 
indicació de la causa de l’exclusió.  
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres 
següents: 
Presidència 
- El diputat delegat de l’Àrea d’Hisenda, Administració, Promoció econòmica i 
Cooperació local  
Vocals: 
- La cap del Servei d’Arxius i Gestió de Documents. 
- Un/a tècnic/a del Servei d’Arxius i Gestió de Documents. 
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la 
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però 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 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 sol·licituds per silenci 
administratiu. La resolució s’ha de notificar a tots els beneficiaris i també als 
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
11. Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de la subvenció, l’ajuntament o EDM beneficiari 
té el termini d’un mes per acceptar expressament la subvenció així com les 
condicions generals i específiques fixades que siguin d’aplicació mitjançant el model 
normalitzat de la Diputació. (Trobareu model de certificat d’acceptació de subvenció a 
http://www.ddgi.cat/web/ nivell/405/s-0/documentació). Si el beneficiari no presenta 
l’acceptació en l’esmentat termini es considerarà que el beneficiari ha renunciat a la 
subvenció. 
12. Justificació 
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Els beneficiaris hauran de presentar la justificació per via telemàtica, a través de la 
plataforma EACAT, mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat de la 
Diputació http://www.ddgi.cat/web/nivell/405/s-0/documentacio degudament emplenat 
i signat, al qual hauran d’adjuntar la documentació següent: 
- Memòria de l’actuació realitzada. Que justifiqui el compliment de les condicions 
exigides. Descripció, abast i contingut de l’actuació. Metodologia emprada. Inventari 
de la documentació tractada. Documentar, si s’escau, amb fotografies el procés 
d’actuació des d’abans d’iniciar-lo fins l’acabament. 
- 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.  
El termini per a justificar la subvenció es determinarà a la convocatòria i serà 
improrrogable.  
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 i facturació de la base 3, amb independència de que s’hagin 
abonat o no als creditors corresponents. 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 s’iniciarà l’expedient de revocació. 
13. Pagament 
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona 
responsable del Servei d’Arxius i Gestió de Documents. Una vegada acceptada la 
subvenció, si l’ajuntament o EMD subvencionat ho sol·licita expressament, es pagarà 
un 80% de la subvenció en concepte de bestreta, previ informe favorable de la 
persona responsable del Servei d’Arxius i Gestió de Documents. L’import restant de la 
subvenció s’abonarà un cop presentat el compte justificatiu o els estats comptables, 
previ informe favorable de la persona responsable del centre gestor. 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, siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no 
sobrepassi el cost total de l’actuació o servei subvencionat. 
15. Subcontractació 
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de 
l’entitat respectiva. 
16. Modificació de les subvencions 
No s’admeten canvis de destinació de les subvencions atorgades, però s’admetran 
modificacions no substancials dels elements que s’han tingut en compte en la 
concessió No s’admeten canvis en els terminis d’execució ni en els terminis de 
justificació. 
17. 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 
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d’incompliment d’altres obligacions que s’estableixen en aquestes bases. c) Altres 
supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 
El Servei d’Arxius i Gestió de Documents 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. 
18. 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 de la Diputació de Girona que concedeix la subvenció. 
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. 
19. 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 general de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), amb la finalitat de 
gestionar la convocatòria i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes 
per llei. La legitimació del tractament es fonamenta en el compliment de missió 
d’interès públic (art. 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 6.1 c). En cas que 
la tramitació de la sol·licitud impliqui comunicació de dades d’altres persones a la 
Diputació de Girona, les persones sol·licitants han 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 limitació del tractament i oposició), l’interessat es pot adreçar en qualsevol moment 
a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, incloent les vies 
d’exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a la seu 
electrònica de la Diputació de Girona. 
20. 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. 
21. Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions objecte d’aquesta 
línia de subvencions. A l’efecte d’acreditar el compliment de l’obligació de difusió i 
publicitat cal adjuntar a la tramesa del compte justificatiu l’acreditació de la difusió de 
la subvenció mitjançant la seva publicació a la pàgina web municipal, al tauler 
d’anuncis municipal o en algun altre mitjà de comunicació local o general. 
22. 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 en els terminis establerts a aquestes 
bases que no poden ser modificats. 
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b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de 
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la 
subvenció en els terminis establerts en aquestes bases que no poden ser modificats. 
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) Aportar un certificat del secretari o la secretària que acrediti que la contractació 
s’ha realitzat d’acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, i la resta de normativa vigent en matèria de contractació 
administrativa. 
23. 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 
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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. 
24. 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. 
25. 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. 
26. 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 
De conformitat amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les bases es 
sotmetran a informació pública per un termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci al 
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis electrònic (e-Tauler) de la 
corporació i, per referència, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el 
supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin 
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan 
competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la 
resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. 
D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió que es 
dugui a terme del Ple de la Diputació. 
En aplicació de l’article 30.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, la data d’inici del còmput serà 
l’endemà de la publicació al DOGC. 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions i/o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.” 
 
SEGON. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions per al termini de vint dies hàbils, mitjançant un anunci que es publicarà 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la Diputació, així 
com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat 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. En el supòsit que durant el 
termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions o reclamacions, les bases 
quedaran aprovades definitivament.  
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TERCER. Facultar àmpliament al 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 comenta que passaríem al punt 12è que és l’aprovació inicial de 
les bases reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona per a projectes 
de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines. Té la 
paraula el diputat, senyor Ayats.  
El diputat delegat d’Habitatge, Assistència als Municipis i Serveis Generals, pren la 
paraula i diu: Sí, l’any passat s’obria aquesta nova línia, i davant l’interès que es va 
generar per part dels ajuntaments [...] la resposta que s’ha rebut. Recordem que es 
tracta del suport de la gestió a la conservació i a l’accés i organització dels arxius i 
fons municipals, es veu convenient fer aquesta nova edició i tornar-la a fer. En aquest 
cas, hi ha una petita modificació en aquestes bases, molt limitada, molt a nivell tècnic, 
segurament, destacar només el fet que l’import de la subvenció concedida es canvia i, 
anteriorment, eren un mínim de 500 € i, en aquest cas, s’ha baixat a 300 per poder 
ajudar tant a ajuntaments més petits com intervencions més petites, i que, en els 
criteris generals s’ha passat a que hi hagi tres trams que siguin en funció dels 
habitants, quan fins ara eren en trams de dos. Per tant, per això els hi demanem la 
seva aprovació. 
El senyor President manifesta: Gràcies, senyor Ayats. Alguna consideració per part 
d’algú de vostès? No, per tant, entenem que queda aprovat el punt 12è. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
13. PLE149/000125/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc; Expropiacions: Aprovació definitiva de la relació de 
propietaris, béns i drets afectats pel projecte d'obres de condicionament 
d'un tram de la ctra. GIV-6708,de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000, 
TM de Juià i inici expedient expropiatori (expedient 2020/7055) 

 
“El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió Extraordinària Urgent del dia 6 d’agost 
de 2020, va aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada de propietaris 
formulada a l’efecte, i la descripció dels béns i drets afectats per l’expropiació, que es 
descriu tot seguit: 
Terme municipal de Juià 
 

Núm. Finca de 
projecte 

Polígon Parcel·la Titularitat 
(NIF/CIF/DNI) 

Naturalesa Terrenys afectats  

(superfície a expropiar) 

Obra (m2) Domini públic 
(m2) 

1 1 69 40201529J Rústica 18,64 209,94 

2 1 68 40201529J Rústica 355,23 519,57 
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Alhora, va declarar la urgent ocupació dels béns i drets afectats per l'expropiació, els 
quals figuren en la relació concreta i individualitzada esmentada, que és la que figura 
en el projecte constructiu d’obres de Condicionament d’un tram de la carretera GIV-
6708, de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000, terme municipal de Juià, als efectes 
d’aplicar el procediment que regula l’article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, 
d’expropiació forçosa i 56 i següents del seu Reglament.  
 
Aquesta relació de propietaris, béns i drets afectats s’ha sotmès a informació pública 
durant el termini de quinze dies hàbils a través de l’anunci publicat al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona número 169 de data 1 de setembre de 2020, al Diari de Girona 
de data 9 de setembre de 2020, El Punt Avui de data 3 de setembre de 2020 i al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Juià. 
 
Durant aquest període d’informació pública no s’han presentat al·legacions, d’acord 
amb el certificat que consta incorporat dins de l’expedient. 
 
D’acord amb aquests antecedents i amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  la 
Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació 
Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
Primer. Aprovar definitivament la relació concreta i individualitzada dels propietaris, 
béns i drets afectats, que són necessaris d’adquirir, per tal d’executar les obres 
derivades del projecte constructiu d’obres de Condicionament d’un tram de la 
carretera GIV-6708, de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000, terme municipal de 
Juià, que es descriu tot seguit: 
 
Terme municipal de Juià 
 

Núm. Finca de 
projecte 

Polígon Parcel·la Titularitat 
(NIF/CIF/DNI) 

Naturalesa Terrenys afectats  

(superfície a expropiar) 

Obra (m2) Domini públic 
(m2) 

1 1 69 40201529J Rústica 18,64 209,94 

2 1 68 40201529J Rústica 355,23 519,57 

 
Segon. Considerar declarada la necessitat d’ocupació i, per tant, l’inici de l’expedient 
expropiatori de cadascun dels béns i drets esmentats en la relació de propietaris, ja 
que són indispensables per a l’execució del projecte constructiu d’obres esmentat, de 
conformitat amb el que estableix l’article 21 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, 
sobre expropiació forçosa i l’article 20 del Decret, de 26 d’abril de 1957, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’expropiació forçosa. 
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Tercer. Publicar la declaració de necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats al 
Butlletí Oficial de la Província (BOP), en un o dos diaris de major circulació de la 
província i al tauler electrònic de l’Ajuntament de Juià, d’acord amb el que estableix 
l’article 21 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa. 
 
Quart. Traslladar aquest acord, per al seu coneixement i a tots els efectes, a 
l’Ajuntament de Juià. 
 
Cinquè. Notificar individualment aquest acord als interessats afectats. 
 
Sisè. Facultar al president perquè resolgui mitjançant decret els actes de tràmit i/o els 
recursos administratius que s'escaiguin tant respecte el projecte aprovat com en el 
procediment i expedient d'expropiació, així com, i a l'empara del que preveu l'apartat 4 
de l'article 33 de la Llei de bases de règim local, delegar-l’hi les atribucions previstes a 
l'apartat g) i m) de la norma esmentada, pel que fa a resoldre les rectificacions o 
modificacions de les relacions de propietaris, parcel·les o superfícies afectades, 
motivades per les incidències que puguin sorgir durant el replanteig o l'execució de 
les obres del projecte constructiu d’obres de Condicionament d’un tram de la carretera 
GIV-6708, de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000, terme municipal de Juià.” 
 
El senyor President comenta que passem al punt 13è que és l’aprovació definitiva de 
la relació de propietaris, béns i drets afectats pel projecte d’obres de condicionament 
d’un tram de la ctra. GIV-6708 de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000, tram de 
Juià i inici de l’expedient expropiatori. Senyor Ayats? El punt 13è i el punt 14è, si no 
els hi fa res que és un altre, la ctra. GIV-5332, que també és l’inici de l’expedient 
expropiatori els podríem fer tots dos a la seva explicació, després faríem una votació 
per separat, si cal. 
El diputat senyor Joaquim Ayats, intervé i manifesta: Simplement es tracta de 
l’aprovació definitiva de la relació de propietaris i béns que es necessiten per 
expropiar i realitzar les obres en aquests dos trams de carretera. En un cas, la 
carretera de Celrà a Juià; i el segon cas, el punt núm. 14, de Tortellà a Montagut. I 
insistir amb el fet que no hi ha hagut al·legacions en aquest període d’exposició 
pública i, per tant, demanem la seva aprovació. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
14. PLE149/000126/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc; Expropiacions: Aprovació definitiva de la relació de 
propietaris, béns i drets afectats pel projecte d'obres de Millora del 
drenatge en el PK 2+820 de la carretera GIV-5332, de Tortellà a Montagut i 
inici de l'expedient expropiatori. (expedient 2020/7058) 

 
“El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió Extraordinària Urgent del dia 6 d’agost 
de 2020, va aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada de propietaris 
formulada a l’efecte, i la descripció dels béns i drets afectats per l’expropiació, que es 
descriu tot seguit: 
 
Terme municipal de Tortellà 
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Núm. Finca de 

projecte 
Polígon Parcel·la Subparcel·l

a 
Titularitat 

(NIF/CIF/DNI) 
Naturalesa Expropiació 

(m2) 

1 4 1  40108637H Rústica 202,39 

2 3 2  40108637H Rústica 33,39 

3 4 2 a, c 46670786Z Rústica 1.376,94 

4 3 1 a, b, c 46670786Z Rústica 895,13 

 
Alhora, va declarar la urgent ocupació dels béns i drets afectats per l'expropiació, els 
quals figuren en la relació concreta i individualitzada esmentada, que és la que figura 
en el projecte constructiu d’obres de Millora del drenatge en el PK 2+820 de la 
carretera GIV-5232, de Tortellà a Montagut, als efectes d’aplicar el procediment que 
regula l’article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, d’expropiació forçosa i 56 i 
següents del seu Reglament.  
 
Aquesta relació de propietaris, béns i drets afectats s’ha sotmès a informació pública 
durant el termini de quinze dies hàbils a través de l’anunci publicat al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona número 169 de data 1 de setembre de 2020, al Diari de Girona 
de data 9 de setembre de 2020, El Punt Avui de data 3 de setembre de 2020 i al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Tortellà. 
 
Durant aquest període d’informació pública no s’han presentat al·legacions, d’acord 
amb el certificat que consta incorporat dins de l’expedient. 
 
D’acord amb aquests antecedents i amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  la 
Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació 
Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
Primer. Aprovar definitivament la relació concreta i individualitzada dels propietaris, 
béns i drets afectats, que són necessaris d’adquirir, per tal d’executar les obres 
derivades del projecte constructiu d’obres de Millora del drenatge en el PK 2+820 de 
la carretera GIV-5232, de Tortellà a Montagut, que es descriu tot seguit: 
 
Terme municipal de Tortellà 
 

Núm. Finca de 
projecte 

Polígon Parcel·la Subparcel·l
a 

Titularitat 
(NIF/CIF/DNI) 

Naturalesa Expropiació 
(m2) 

1 4 1  40108637H Rústica 202,39 
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2 3 2  40108637H Rústica 33,39 

3 4 2 a, c 46670786Z Rústica 1.376,94 

4 3 1 a, b, c 46670786Z Rústica 895,13 

 
Segon. Considerar declarada la necessitat d’ocupació i, per tant, l’inici de l’expedient 
expropiatori de cadascun dels béns i drets esmentats en la relació de propietaris, ja 
que són indispensables per a l’execució del projecte constructiu d’obres esmentat, de 
conformitat amb el que estableix l’article 21 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, 
sobre expropiació forçosa i l’article 20 del Decret, de 26 d’abril de 1957, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’expropiació forçosa. 
 
Tercer. Publicar la declaració de necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats al 
Butlletí Oficial de la Província (BOP), en un o dos diaris de major circulació de la 
província i al tauler electrònic de l’Ajuntament de Tortellà, d’acord amb el que 
estableix l’article 21 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació 
forçosa. 
 
Quart. Traslladar aquest acord, per al seu coneixement i a tots els efectes, a 
l’Ajuntament de Tortellà. 
 
Cinquè. Notificar individualment aquest acord als interessats afectats. 
 
Sisè. Facultar al president perquè resolgui mitjançant decret els actes de tràmit i/o els 
recursos administratius que s'escaiguin tant respecte el projecte aprovat com en el 
procediment i expedient d'expropiació, així com, i a l'empara del que preveu l'apartat 4 
de l'article 33 de la Llei de bases de règim local, delegar-l’hi les atribucions previstes a 
l'apartat g) i m) de la norma esmentada, pel que fa a resoldre les rectificacions o 
modificacions de les relacions de propietaris, parcel·les o superfícies afectades, 
motivades per les incidències que puguin sorgir durant el replanteig o l'execució de 
les obres del projecte constructiu d’obres de Millora del drenatge en el PK 2+820 de la 
carretera GIV-5232, de Tortellà a Montagut.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
15. PLE149/000142/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc; XALOC: Acceptació de la delegació acordada per 
diversos ens de determinats ingressos de dret públic a favor de la 
Diputació de Girona (expedient 2020/844) 

 
“La Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) ha rebut l’acord plenari de delegació, 
a favor de la Diputació de Girona de determinades facultats de gestió, inspecció i 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, a l’empara del que preveuen 
l’article 106.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, i l’article 7 del 
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Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
Atès que la Diputació de Girona va crear l’ens instrumental, Xarxa Local de Municipis 
Gironins (XALOC), per dur a terme funcions de col·laboració amb les entitats locals 
de la demarcació de Girona i prestar els serveis de gestió, inspecció i recaptació dels 
tributs i altres ingressos de dret públic municipals que li siguin delegats. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 7.2 de l’esmentat TRLRHL, els acords de 
delegació a favor de la Diputació de Girona han de ser acceptats pel màxim òrgan 
d’aquesta, i publicat el corresponent acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
de la Comunitat Autònoma.  
 
Per això, en virtut de les facultats que l’article 14, lletra o dels Estatuts de Xaloc 
atribueixen a la presidència, es proposa a la Comissió Informativa d'Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local que hi dictamini 
favorablement i elevi al Ple de la corporació la proposta d’acord següent:  
  
PRIMER. Acceptar la delegació acordada pels plenaris dels ajuntaments que es 
relacionen a continuació, a favor de la Diputació de Girona, de gestió, liquidació 
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals  que es 
duu a terme per l’organisme autònom XALOC i de conformitat amb l’establert al Pla 
de serveis de XALOC per a la realització de les facultats delegades en matèria de 
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic (BOP núm. 135 de 15 de 
juliol de 2020) que s’especifiquen: 
 
AJUNTAMENT DE JUIÀ 
 
GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE: 
 

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

 
Data del Ple: 6/10/2020 
 
AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT 
 
GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE: 
 

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

 
Data del Ple: 5/10/2020 
 
AJUNTAMENT DE TORTELLÀ 
 
GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE: 
 

Taxa d’aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses 
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explotadores de serveis de subministraments d’interès general. 
 
GESTIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE: 
 

Expedients sancionadors per infraccions de l’Ordenança reguladora de la 
prohibició d’acampada lliure al municipi 

 
L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de Diputació de 22 
de setembre de 2009. 
 
Data del Ple: 30/09/2020 
 
AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO 
 
GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE: 
 

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

 
Data del Ple: 21/10/2020 
 
AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA 
 
GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE: 
 

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

 
Data del Ple: 20/10/2020 
 
AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES 
 
GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE: 
 

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

 
Data del Ple: 26/10/2020 
 
AJUNTAMENT D’ORDIS 
 
GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE: 
 

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

 
Data del Ple:   22/10/2020 
 
AJUNTAMENT DE LLERS 
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GESTIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE: 
 

Taxa per la prestació de servei d’establiment d’una franja exterior de protecció al 
voltant de les urbanitzacions, nuclis de població i de manteniment. 

 
Data del Ple:   27/10/2020 
 
L’esmentada delegació suposa una ampliació de l’acceptada pel Ple de Diputació de 
17 de novembre de 2009. 
 
AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER 
 
GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE: 
 

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

 
Data del Ple:   27/10/2020 
 
AJUNTAMENT DE LLADÓ 
 
GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE: 
 

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

 
Data del Ple:   4/11/2020 
 
AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS 
 
GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE: 
 

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

 
Data del Ple:   22/10/2020 
 
AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL 
 
GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE: 
 

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

 
Data del Ple:   3/11/2020 
 
AJUNTAMENT DE PONTÓS 
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GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE: 
 

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

 
Data del Ple:   22/10/2020 
 
AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR 
 
GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE: 
 

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

 
Data del Ple:   15/07/2020 
 
AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA 
 
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE: 

Impost de Béns Immobles (IBI) 
Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) 
Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) 
Impost de l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) 
Taxa guals 
Taxa cementiri 
Taxa franja protecció d’incendis 

 
Data del Ple: 2/11/2020 
 
AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA 
 
GESTIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE: 
 

Taxa cementiri 
 
L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de Diputació de 23 
de gener de 2007. 
 
Data del Ple: 26/10/2020 
 
AJUNTAMENT DE VILABERTRAN 
 
GESTIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE: 
 

Taxa guals 
Taxa cementiri 

 
L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de Diputació de 22 
de setembre de 2009. 



 
   
 
 

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

 

89

 
Data del Ple: 27/10/2020 
 
AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX 
 
RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU DE: 
 

Costes judicials 
 
L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de Diputació de 22 
de setembre de 2009. 
 
Data del Ple: 29/11/2020 
 
Les funcions esmentades es duran a terme a través de l’organisme autònom Xarxa 
Local de Municipis Gironins (XALOC), de conformitat amb el que s’estableix en el Pla 
de Serveis en matèria de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals vigent (BOP de Girona núm. 135 de 15 de juliol). 
 
SEGON. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general coneixement.” 
 
El senyor President comenta que passem al punt 15è. L’acceptació de la delegació 
acordada per diversos ens de determinats ingressos de dret públic a favor de la 
Diputació de Girona, per tant, això és de XALOC. Té la paraula el diputat senyor 
Camps. 
El diputat senyor Jordi Camps, intervé i diu: Moltes gràcies, president. Bé, avui com 
fem en cada ple, passem a les delegacions de diversos ajuntaments. En aquest cas, 
tindríem la gestió, inspecció i recaptació en període voluntari executiu d’ajuntaments 
de diverses taxes. Seria amb el nom dels ajuntaments, en aquest cas, perquè tenim 
bastants ajuntaments que ens han delegat. Tindríem l’Ajuntament de Juià, 
l’Ajuntament de Palol de Revardit, l’Ajuntament de Tortellà, l’Ajuntament de Castell-
Platja d’Aro, l’Ajuntament de la Vall de Bianya, l’Ajuntament de Sant Aniol de 
Finestres, el d’Ordis, el de Llers, el de Vilallonga de Ter, el de Lladó, el de Maçanet de 
Cabrenys, el de Maià de Montcal. Tindríem també l’Ajuntament de Pontós, de La 
Selva de Mar, del Port de la Selva, de Sant Martí de Llémena, de Vilabertran, i de 
Montagut i Oix. Moltes gràcies, president. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
16. PLE149/000051/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Aprovació del Pla estratègic pel desenvolupament de les 
energies renovables a les comarques gironines. (expedient 2020/8873) 

 
“Vist que la Diputació de Girona treballa des del Servei de Medi Ambient en la millora 
de l’eficiència energètica i el foment de les energies renovables, com a coordinadora 
territorial del Pacte d’Alcaldes per a l’energia sostenible, des de l’any 2012. 
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Vist que 206 municipis de la demarcació de Girona també van signar el Pacte 
d’Alcaldes per a l’energia sostenible i s’han acollit a les línies d’assistència tècnica i 
econòmica que va posar en marxa la diputació. 
 
Vist que la UE, el novembre de 2015, va promoure el nou Pacte d’Alcaldes per al 
Clima i l’Energia que incorpora l’objectiu de disminuir el 40% de les emissions per al 
2030 i incorpora una planificació de mesures d’adaptació. 
 
Vist que el Ple de la Diputació de Girona en la sessió del dia 18 d’octubre de 2016 va 
aprovar la 2a  moció conjunta del punt 11: 
Primer: Instar a l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona que treballi en 
l’elaboració d’un Pla Estratègic de Desenvolupament de les Energies renovables a les 
comarques gironines. 
Segon: Que es defineixi un òrgan director i gestor de l’esmentat Pla Estratègic format 
per representants de l’administració pública i representats del sector privat vinculats 
tant al teixit productiu com al sector de les energies renovables. 
 
Vist que la Diputació de Girona va contractar la redacció del Pla estratègic pel 
desenvolupament de les energies renovables amb la participació dels actors clau que 
es relacionen al document, i que ha estat presentat als representants dels diferents 
grups amb presència al Ple de la diputació, les aportacions dels quals han estat 
recollides en el document que es porta a aprovació.  
 
Vist que aquest Pla estratègic s’ha actualitzat tenint en compte el marc jurídic actual. 
Concretament, inclou accions previstes al Real Decret 244/2019, de 5 de abril, 
d’autoconsum d’energia elèctrica.  
 
Vist que aquest Pla estratègic és un document de caràcter intern que expressa la 
voluntat de fer accions amb objectius determinats però en cap cas té caràcter 
normatiu ni representa obligació per a la diputació o per a tercers i no eximeix de fer 
la tramitació corresponent per a cadascuna de les accions que s’emprenguin. 
 
Vist l’informe favorable del centre gestor del medi ambient. 
 
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: 
 
ÚNIC. Aprovar el Pla estratègic pel desenvolupament de les energies renovables a 
les comarques gironines, que consta com a document annex a l’expedient.” 
 
El senyor President, comenta que passaríem als punts de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat. El primer punt, el 16è de l’ordre del dia, seria l’aprovació del Pla 
estratègic pel desenvolupament de les energies renovables a les nostres comarques. 
Té la paraula la diputada senyora Barnadas. 
La senyora Anna Barnadas, diputada delegada de Medi Ambient, intervé i manifesta: 
Moltes gràcies, senyor president. Permeti’m només que feliciti les meves companyes 
diputades pel vídeo que han ofert i, per tant, la satisfacció total de formar part 
d’aquest grup de dones tan fantàstiques. 
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El senyor President diu: Moltes gràcies. 
La senyora Barnadas, continua: Dit això, anem a transició energètica. Saben que 
estem immersos a la Diputació en l’estratègia d’emergència climàtica. I en aquesta 
estratègia d’emergència climàtica, l’àrea ja tenia avançat un primer document i aquest 
document és l’estratègia de transició energètica de comarques gironines. És un 
document que ja el vam presentar als portaveus, que ja han pogut fer les aportacions 
i els aclariments que han considerat oportuns. I, per tant, ara portem tota aquesta 
estratègia a aprovació en el ple. 
El senyor President diu: Gràcies, senyora Barnadas. Alguna consideració per part de 
vostès? 
La diputada senyora Laia Pèlach respon: Sí, nosaltres sí que volíem fer una 
intervenció. 
El senyor President diu: Sí, sí, senyora Pèlach. Endavant. 
La diputada senyora Pèlach, intervé i manifesta: Moltes gràcies. Dir que aquest pla 
realment ha sigut d’una gestació una mica llarga perquè fa temps que ens van fer 
arribar el primer esborrany i finalment, a part del ple passat que [...] i al final no va 
poder anar. S’ha fet llarg, però, bé. En tot cas, sí que és veritat que tenim una bona 
eina, una eina de planificació d’estratègia, de mirar de llarg termini i que a més a més 
exigeix la implicació i la coordinació d’una diversitat d’actors, tant del sector públic 
com del privat. Això crec que és un element important, el que passa és que també és 
cert que aquestes fortaleses són i impliquen també debilitats; i la planificació 
estratègica per mirar a llarg termini requereix un bon sistema de seguiment i 
avaluació. El que entenem nosaltres és una mica un punt feble d’aquest pla, que crec 
que ja vam [...] fa temps, quan vam fer arribar aquell primer esborrany [...] comentar 
una mica aquesta necessitat de concretar una mica més sobre com es faria aquesta 
avaluació. Més enllà del tema concret que vam esmentar de la manca d’una 
calendarització global, que va semblar que això es podria resoldre i, per tant, ho 
agrairem. També és cert que el que ens vau plantejar és que l’execució seria flexible, 
hi havia aquesta flexibilitat en l’execució, una mica depenent dels recursos que 
finalment s’hi inverteixen. Llavors, això pot ser molt interessant i molt positiu, però 
alhora vol dir que d’alguna manera no s’especifica quina és l’exigència mínima en els 
indicadors a l’hora de donar una acció. No sabem, diguéssim, quin és el compromís 
mínim per donar per bona una acció. I, per tant, diguéssim que se’ns farà difícil d’aquí 
un parell o tres d’anys poder valorar a nivell d’execució o si s’estan assolint els 
objectius. Llavors, aquet era un aspecte que ens preocupava i ens segueix 
preocupant. També és cert que nosaltres hem apuntat que aquest pla neix amb 
algunes mancances, que ja hem comentat. El tema que se centri només en les 
energies renovables i obviant aquest sentit previ que diem nosaltres, que és la 
reducció de consum a l’eficiència energètica on, en definitiva, el que anomenaríem 
«decreixement». Creiem que és una mancança que ens van justificar pel fet que 
venia d’una moció. S’entén en aquest sentit, però al mateix temps pensem que valia 
la pena fer aquesta mirada àmplia. En tot cas, sí que ens preocupa també el fet que 
passi una mica de puntetes amb el tema de la mobilitat, quan el transport realment 
representa un 42,5 % del consum. Hi apareix alguna mesura, però creiem que és poc 
aprofundit en aquest sentit. Però alhora és veritat que ens van comentar que la 
voluntat és d’abordar aquests temes en una nova eina de planificació i, per tant, 
esperem aviat poder tenir noves eines que aprofundeixin en aquests dos aspectes. 
Sí que també volíem comentar, i creiem que avui és oportú fer-ho, el manifest que ha 
tret recentment IAEDEN, [...] entitats ecologistes empordaneses, alertant del risc pel 
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paisatge i els entorns naturals del desplegament. Precisament de les energies 
renovables a l’Empordà, en aquest cas. És un debat que ja apunta el pla, és veritat 
que ja ho esmenta aquesta preocupació en aquest sentit, però en tot cas, creiem que 
avui valia la pena fer-ho constar i tenir-ho present perquè pensem que ha de quedar 
clar que l’avenç en energies renovables no pot significar en cap cas un retrocés en 
altres objectius, com és el de la conservació del paisatge o de la biodiversitat. Per 
tant, recomano la lectura d’aquest manifest i tenir-lo ben present. Sí que és cert que 
ens hauria agradat poder veure plasmat el pla en el pressupost d’una manera clara. 
Suposo que també, sincerament, per poder valorar realment quin és aquest 
compromís econòmic que any rere any es faci amb aquest pla. Però sí que al mateix 
temps podem dir que sí que hem pogut observar aquesta incorporació de personal 
per a les oficines energètiques i creiem que això és un pas important. 
Finalment, també volíem fer una petita reflexió, que potser és veritat que ve d’una 
mirada molt cupaire, però penso que també cada vegada més generalitzada. I és que 
en tot el pla no hi apareix el concepte de sobirania energètica. Penso, sincerament, 
que és un concepte molt interessant quan parlem d’energia, i també en altres temes, 
però també quan parlem d’energia. I penso que si no avancem cap a una 
democratització de l’energia és impossible assolir els objectius que exigeix 
l’emergència climàtica. Per tant, demano que ens anem fent nostre aquest concepte 
de «sobirania energètica» perquè crec que realment per avançar d’una manera 
ambiciosa en la majoria de les opcions que planteja el pla cal que la ciutadania i les 
comunitats recuperem la capacitat de prendre les nostres pròpies decisions de 
manera conscient, respecte tant la generació, la distribució com el consum d’energia. 
Perquè si no ho fem així, són un altres els qui decideixen per nosaltres i, sovint ho fan 
amb molt poca preocupació per garantir tant el dret a l’accés com el tema de cuidar el 
medi ambient. Per tant, creiem que és important també anar aprofundint en aquest 
concepte de sobirania energètica. Malgrat tots aquests pros, he començat dient que 
és un bon pla i continuem dient-ho. Creiem que és un bon pla, que és una bona eina i, 
per tant, esperem que ens serveixi per avançar en el tema de les energies renovables 
i fer-ho d’una manera, com us deia, planificada i, per tant, que beneficiï tot el territori. 
Moltes gràcies. 
El diputat senyor Pere Casellas, diu: Voldríem intervenir, president. 
El senyor President, diu: Perdoneu, perdoneu. Gràcies, senyora Pèlach. Faríem totes 
les intervencions i després, senyora Barnadas, ho contestaríem tot. Senyor Casellas. 
El diputat senyor Pere Casellas, manifesta: Sí. Senyor president, si no hi té 
inconvenient, tinc molt mala cobertura i apagaria la càmera i faria la intervenció amb 
la càmera apagada. 
El senyor President, respon: Sí, sí, cap problema. Endavant. Com vostè consideri. 
El senyor Pere Casellas, pren la paraula i manifesta Sí? Hi estem d’acord? Perquè 
això no va. «De tener vídeo». Em senten? És que jo els sentia fatal. 
Bé, nosaltres, evidentment, tal com ja hem avançat i hem anat parlant amb la senyora 
Barnadas, votem que sí. Creiem que s’ha fet una bona feina i volem fer un seguit de 
consideracions de temes que ens preocupen, i que en cap cas m’agradaria que fossin 
enteses com a una crítica en aquest pla. Al contrari, creiem que aquest pla és un 
camí per arribar a assolir coses, però la veritat és que hi ha certes preocupacions que 
estic segur que són comunes.  
D’entrada, el pla, com deia la Laia, és un pla molt centrat, com el mateix títol diu, en el 
desenvolupament de les energies renovables, però no hem d’oblidar els índexs, la 
reducció d’emissions i la millora de l’eficiència energètica. Evidentment estem 
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satisfets que s’incloguin a l’eix 15 al Pla de mobilitat sostenible a les comarques 
gironines. Bé, és cert que entre tots vàrem aprovar una moció que ens parlava més 
d’un pla de mobilitat sostenible més independent. Es va considerar políticament i 
tècnicament, també ho reconec (no és cap crítica, insisteixo en el to de la meva 
intervenció), que això havia de quedar inclòs aquí. Bé, un cop ho veiem, ens sembla 
que no, que tenia suficient entitat per fer-ho a banda. Però és igual, seguim avançant 
perquè al final el que es tracta és de poder-ho aconseguir. Bé, nosaltres l’eix 
municipal el veiem amb preocupació i és el que vull desenvolupar aquí, perquè és un 
problema que ens vindrà a sobre. I veiem amb preocupació, el que diu és: «Eliminació 
de les barreres de caràcter burocràtic i administratiu que no siguin imprescindibles. 
Des de l’Administració s’han de dissenyar processos d’autorització flexibles que 
s’ajustin a les necessitats del sector canviant.» És evident que compartim aquest 
objectiu, però això també ens ha de fer aixecar les orelles a tots plegats perquè es 
dona una situació i... després hi entraré. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, 
aquesta setmana precisament, n’alertava... Què hem pogut veure aquí? Bé, al pla hi 
fem referència a les antigues ZDP, però les concrecions són poques, per exemple, 
s’utilitzen en relació a l’Alt Empordà, el pla. Es podria recuperar la proposta, és a dir, 
és un condicionador, proposta de consells comarcals d’instal·lar les infraestructures 
als corredors. Ens agrada, com ho hem previst, les línies d’actuació, els eixos 9, 10 i 
11, que es proposa com es produiran les instal·lacions d’equipament, però entenem 
que des de la Diputació hem de fer un esforç per reforçar, precisament, aquests 
eixos, per reforçar les capacitats municipals. I aquí és on vull anar. Ens preocupa 
profundament com donem suport a municipis petits, com els de la falda de l’Albera. 
D’alguna manera, com podem evitar que sucumbeixin (potser aquest verb és massa 
dur), que sucumbeixin a la pressió de grans companyies per necessitats locals, tant 
públiques com privades. I aquí tots hem volgut avançar per aconseguir els objectius 
de desenvolupament sostenible. El decret 16 del govern que va presentar la 
consellera Chacón com a un instrument per eliminar obstacles perquè siguem 
sensibles a les necessitats dels territoris. Però això finalment ens pot causar algun 
mal de cap i, insisteixo, des de la Diputació, la voluntat que hauríem de tenir des de 
totes les institucions de poder preservar el just equilibri que dèiem. Ningú discuteix la 
importància d’implantació a les renovables, però cal preservar el paisatge. En aquest 
sentit, podem veure que hi ha queixes de [...] mateix Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà que aquest decret no preveu plànols, mapes d’on han d’anar aquestes 
instal·lacions eòliques. Estem assistint a la sol·licitud d’instal·lació d’un aerogenerador 
a la Jonquera, crec que de 200 metres d’alt. Bé, que ha estat beneït per la ponència 
que ens preveu en el decret. En canvi, l’ajuntament informa desfavorablement. Vull dir 
que hem d’anar molt en compte en aquest objectiu que tots ens fem nostres de 
l’eliminació de barreres de caràcter burocràtic que no ens causi un mal de cap. Es feia 
esment a la premsa de la multitud de projectes que en aquest moment hi ha a l’Alt 
Empordà, en aquest sentit. Cal valorar, doncs, com ho fem per fer-ho bé, perquè 
aquests ajuntaments amb menys capacitat puguem donar-los un cop de mà per 
arribar a la millor de les solucions que, evidentment, no és deixar de fer les 
instal·lacions que toqui. Però potser hauríem de plantejar-nos prevaler, i en parla el 
pla que estem aprovant avui, prevaler la instal·lació especialment de fotovoltaiques en 
polígons i, en definitiva, en els llocs on el consum és molt més elevat. És a dir, està 
bé l’autoconsum, però amb el límits que hem de tenir. No ho sé. Jo crec que un 
exemple que no hem de repetir des del grup socialista, pensem en l’exemple de la 
MAT. Al final es va poder evitar una part, una part del desastre soterrant i evitant 
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l’impacte ambiental. Crec que és un camí que hem de trobar abans que no arribem a 
aquestes situacions tan extremes. I estic segur que des de la Diputació i a través 
d’aquest pla, podrem seguir un camí de consens i un camí que permeti que no 
s’imposin interessos que no són estrictament per al medi ni estrictament per al 
paisatge. És a dir, que no són d’interès general. Ens preocupa, però bé, insisteixo en 
què estem molt satisfets de l’aprovació d’aquest pla i simplement el que trasllado són 
reflexions arran de veure que podem tenir algun problema més amb aquestes 
instal·lacions eòliques que puguin ser molt grans, com les que estem llegint ara. I que 
el nostre afany de protegir i de fer-ho anar tot més de pressa, no ens trobem en algun 
percal.Res més, estic segur que des de la Diputació podrem donar un cop de mà a 
tots aquests ajuntaments per poder tirar endavant bé i sense cap mal de cap. Gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna paraula més? Senyora Barnadas. 
La diputada delegada de Medi Ambient, senyora Anna Barnadas, respon: Sí, moltes 
gràcies, senyor president, i moltes gràcies a totes les intervencions dels diferents 
grups. Bé, jo faré uns breus apunts, perquè tampoc no em vull estendre massa i amb 
aquest tema em costa, a vegades, no estendre’m. El tema de la mobilitat: nosaltres el 
que veiem és que en aquest document hi ha un petit apunt de mobilitat, però 
evidentment el tema de mobilitat nosaltres l’estem tractant més a l’engròs amb 
l’estratègia general. Recordin que hi ha una estratègia d’emergència climàtica que 
està en redacció i aquest és un document que, perquè ja estava prou madur, 
diguéssim, a nivell tècnic, doncs vam avançar per tenir aquest full de ruta. El tema 
dels indicadors: constatem que és un tema que aquí hem de treballar-hi més. Tenim 
un molt bon sistema d’indicadors de les subvencions, per exemple, del Pla a l’acció, 
que ja els hi vam presentar, per tant, això amb els tècnics ho treballarem i segurament 
podrem afegir uns indicadors a les accions. Hi ha una part d’indicadors que és 
complicada perquè, si vostès han vist aquesta estratègia, treballa tant en públic com 
en privat, com vostès deien, amb molts actors. Llavors s’han d’elaborar uns indicadors 
que permetin valorar la feina de la Diputació pròpiament, que a vegades et condiciona 
el fet de treballar amb actors externs a la Diputació. El tema del paisatge, que tan 
l’han tractat el diputat socialista com la diputada de la CUP: el tema del paisatge és 
un tema que ens preocupa a tots, malgrat constatem que el paisatge al que estem 
acostumats ara, per força, haurà de canviar. És a dir, les exigències de transició 
energètica que ens imposarà la comunitat europea, del tant per cent d’energia 
generada amb energies sostenibles, farà que d’una manera més o menys important 
els nostres paisatges canviïn. Quina és la voluntat de la Diputació en aquest sentit? 
La voluntat de la Diputació és treballar perquè aquesta transició energètica ens la fem 
nosaltres, és a dir, no ens la facin, que és una mica el que ens trobem ara amb 
aquesta invasió de projectes amb molts ajuntaments de grans extensions. Nosaltres 
el que apostem és, tal com deia la diputada Pèlach, nosaltres el que apostem és per 
la democratització de l’energia per a les comunitats energètiques. I amb això ja hem 
engegat 5 comunitats energètiques que són pilot en aquesta transició energètica del 
municipis, per tant, en aquest sentit creiem que estem avançant molt positivament. A 
aquí hi lligo el tema del pressupost. És a dir, no hi ha, en aquest cas, un pressupost 
associat a cada acció, malgrat sí que li puc confirmar que en aquests pressupostos de 
l’any que ve hi ha contemplats 1.600.000 € per transició energètica. Per tant, en 
aquest sentit, tant de bo hi poguéssim posar molts diners, però també esperem que 
en aquest fons de recuperació europeu, doncs la transició energètica sabem que és 
clau, per tant, esperem que tot plegat hi hagi un engranatge positiu cap a aquest tipus 
de transició. El tema dels condicionals, que em deia el senyor Casellas. El tema dels 
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condicionals que a vegades expressem és una mica per això, perquè és un pla on 
impliquem espais on actors públics, privats, municipis en els quals no podrem obligar 
a fer segons quines accions, per tant, el redactat en condicional és bàsicament per 
preservar aquesta voluntat de tenir un full de ruta compartit. I sempre, evidentment, 
haurem de comptar amb la voluntat d’altres actors. El tema aquest de les comunitats 
energètiques el recalco perquè a tots dos els preocupaven aquest tema dels petits 
municipis. Estem fent un treball molt intens en micropobles en diferents vessants, 
però ja tenim micropobles que han engegat tot el tema de comunitat energètica, per 
tant, en aquest sentit anem molt ben alineats. Però amb el mateix to que el senyor 
Casellas proposava, tenim un gran dèficit per les comunitats energètiques locals, que 
és la distància entre el punt de connexió i tota l’estructura de fotovoltaica, per 
exemple, que són 500 metres de distància. Si això ho poguéssim passar a 5.000 seria 
ideal perquè hi ha molts petits municipis que tenen disseminats. I els hi comento a 
vostès justament perquè ara, a nivell de l’Estat espanyol, s’està fent aquesta llei de 
canvi climàtic. És una de les esmenes que vam portar nosaltres també en aquesta llei 
i, per tant, això seria clau per un avenç decidit de totes les comunitats que tenen 
municipis o que bé no tenen una forma geomètrica d’esfera perfecta o que bé són 
disseminats. I, per tant, en aquest sentit he escoltat totes les seves intervencions, els 
hi agraeixo moltíssim. Pensin que ens cal només un 2 % del territori per fer aquesta 
transició. Estem fent un treball molt intens amb la Universitat de Girona per fer uns 
mapes, una proposta de mapes on localitzaríem aquestes zones de potencial de 
renovable, per tant, és un treball intens que estem fent des de l’àrea i que ben aviat 
esperem poder donar-los-hi més resultats en aquest sentit. Moltes gràcies. 
 
El senyor President, manifesta: Senyora Barnadas. Em senten? Sí? Gràcies, senyor 
Casellas, no hi ha cap dubte que els documents s’obren i els documents no queden 
hermèticament tancats. Vull dir que qualsevol qüestió que pugui suposar una ajuda o 
una diferenciació en un moment determinat, tan va per la seva intervenció com la de 
la senyora Pèlach, evidentment, que els documents es poden anar millorant. Millorant 
en positiu per al nostre territori. I això, senyora Pèlach, ja veu. Una, si posen diners; 
dos, no només és del tema cupaire això. Crec que la preocupació és de tota la 
societat en general i de tots els grups, com veu aquí, en particular, que hi donarem 
suport. Però sí que és veritat que el que és la transició energètica, sí que és veritat 
que preocupi, preocupa tothom i que també, alhora, és veritat que en la mesura del 
possible s’hi ha d’anar posant diners. També és cert que si hi hagués l’opció que els 
fons europeus les diputacions hi poguéssim participar i hi poguéssim presentar algun 
projecte, això a qui li tocarà dir-ho, m’imagino que després de l’aprovació 
pressupostària dels pressupostos de l’Estat ho dirien, doncs nosaltres procurarem 
estar atents en aquest tema per posar-hi aquest i els projectes que calguin en aquest 
sentit. Moltíssimes gràcies per les seves intervencions, i gràcies, senyora Barnadas.  
Entenem, doncs, que s’aprova per unanimitat aquest punt? Sí? 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
17. PLE149/000052/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Aprovació d'un conveni amb l'Ajuntament de Campdevànol 
per a la constitució d'una reserva forestal (expedient 2020/1485) 
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“La Junta de Govern de la Diputació de Girona, del passat dia 7 de juliol de 2020, va 
resoldre la convocatòria de subvencions del programa de suport a actuacions en 
matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals any 2020, línia 1, de suport als 
ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora, 
aprovada el 3 de desembre de 2019 i va concedir una subvenció, entre altres, a 
l'Ajuntament de Campdevànol, per a la creació de reserves forestals destinades a la 
conservació de boscos singulars d'espècies no exòtiques que es deixin a evolució 
natural durant un període de 25 anys. 
 
Tal i com s'indica a les bases específiques reguladores de les subvencions per 
actuacions en camins rurals i matèria forestal, aprovades el 19 de novembre de 2019, 
aquestes subvencions venen regulades mitjançant un conveni. 
 
D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni amb l’Ajuntament de Campdevànol, 
del següent tenor literal: 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE 
CAMPDEVÀNOL, PROPIETARI DE LA FOREST BAGA DE GRATS, QUE INCLOU 
LES PARCEL·LES 4, 5 I 100 DEL POLÍGON 2 DEL CADASTRE DE FINQUES 
RÚSTIQUES DEL MUNICIPI DE CAMPDEVÀNOL PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA 
RESERVA FORESTAL 
CN/4073 
1. ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, el Sr. Miquel Noguer i 
Planas, assistit pel secretari general el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les 
facultats conferides per acord del Ple del dia ............................... 
AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL, amb el NIF P1704000G representat per la seva 
alcaldessa, la Sra. Dolors Costa i Martínez, assistit per la secretària-interventora de la 
corporació, la Sra. Olga Fornos Mir, propietari de la finca. 
2. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
Primer. L’Ajuntament de Campdevànol és propietari de la forest Baga de Grats (CUP 
90) d’una superfície total de 529,95 ha, que inclou les parcel·les 4, 5 i 100 del polígon 
2 del cadastre de finques rústiques del municipi de Campdevànol. 
Segon. La finca esmentada conté zones amb un interès ecològic excepcional pel que 
fa a la constitució i maduresa dels seus boscos i, per tant, la conservació d’aquestes 
és d’interès general. 
Tercer. Els signants han acordat que es constitueixi una reserva forestal destinada a 
conservar el bosc madur deixant-lo a evolució natural. 
Quart. La Diputació de Girona, en funció de les seves competències, estima 
convenient garantir la preservació, com a reserva forestal, del bosc que es troba en 
els terrenys esmentats, delimitat en la cartografia de l’annex 1, durant un període de 
25 anys. La conservació significa que no es podran fer treballs silvícoles preparatoris 
ni d’aprofitament durant aquest període, cosa que ha de donar lloc a compensació 
pels drets de la propietat que no podran ser exercits durant aquest temps, tenint en 
compte també que el fet de no fer treballs preparatoris té un efecte negatiu sobre la 
rendibilitat econòmica d’un hipotètic futur aprofitament quant a la qualitat de la fusta, 
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la taxa de creixement dels arbres i l’eficiència de les tales en fusta comercial 
obtinguda per hora de treball, entre d’altres. 
3. PACTES  
Primer. L’objecte d’aquest conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Campdevànol és la constitució d'una reserva forestal per un període 
de 25 anys en una part de les parcel·les 4, 5 i 100 del polígon 2 del cadastre de 
finques rústiques del municipi de Campdevànol, d’una superfície de 4,26 ha de bosc 
de pi roig i faig, corresponent a part dels rodals 1 i 7 de l’instrument d’ordenació 
forestal (IOF) vigent per a la forest Baga de Grats, que es delimita en la cartografia de 
l’annex 1. 
Segon. La Diputació de Girona farà un pagament únic al propietari del terreny objecte 
de preservació, per un import de 13.950,00 €. L’import equival al valor de la fusta en 
peu, aplicat a les tones corresponents a la producció durant 25 anys de la superfície 
que no serà aprofitada durant aquest període, amb la sol·licitud prèvia del propietari, 
un cop signat aquest conveni. 
Tercer. El propietari s’obliga a tramitar una modificació de l'instrument d’ordenació 
forestal (IOF) per incorporar-hi el concepte de reserva forestal pel període de 25 anys; 
el termini per modificar l’IOF és d’un any a partir de la signatura d’aquest conveni. 
Transcorregut aquest termini, si no s’ha presentat davant aquesta Diputació la 
documentació que certifiqui la modificació de l’IOF, quedarà sense efecte l’ajut i resolt 
el conveni, amb l’obligació del beneficiari de retornar l’ajut rebut més els interessos 
corresponents. En cas què l'organisme competent de la Generalitat de Catalunya no 
hagi aprovat la modificació dins del període establert l'Ajuntament haurà de presentar 
l'informe de sol·licitud de modificació emès pel tècnic competent. Aquesta modificació 
no serà precisa en el cas que l’IOF ja prevegi la destinació a evolució natural com a 
reserva forestal del rodal objecte del conveni. 
L'import de la subvenció obtinguda haurà de ser incorporat al fons de millores de l'any 
següent. 
Quart. En cas de venda de la finca durant el període de 25 anys de durada de les 
obligacions que estableix aquest conveni, el propietari haurà de comunicar-ho a la 
Diputació per tal que es puguin subrogar aquestes amb el nou propietari. En cas que 
el nou propietari no vulgui subrogar les obligacions establertes pel conveni, aquestes 
quedaran sense efecte i el beneficiari haurà de retornar l'import de la compensació 
satisfeta, més una penalització de 5.000 euros. 
Cinquè. Durant el termini de vigència de les obligacions que estableix aquest conveni, 
la Diputació de Girona podrà fer el seguiment de l’evolució dels boscos i proposar 
mesures de millora o de correcció de tendències desfavorables, que hauran de 
comptar amb l’acord del propietari per ser executades. 
Sisè. En cas d’incendi forestal o un altre tipus de flagell durant el termini de vigència 
de les obligacions que estableix el conveni, ambdues parts pactaran la necessitat i 
tipologia de treballs per a la restauració forestal. Aquests treballs podran ser 
subvencionats per la Diputació de Girona. En cas de desacord, es podrà resoldre el 
conveni amb el retorn, per part del beneficiari, de la compensació satisfeta més els 
interessos corresponents. 
Setè. La vigència d’aquest conveni és de quatre anys, prorrogable a quatre més, a 
comptar des de la data de la seva signatura, si bé les obligacions que en ell 
s’estableixen són vigents fins al 31 de desembre de 2045, sens perjudici que 
aquestes puguin prorrogar per acord mutu, mitjançant un nou conveni. 
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Vuitè. No obstant el que s’ha establert anteriorment, són causes d’extinció anticipada 
de la vigència d’aquest conveni o de les obligacions que s’hi estableixen l’acord mutu 
de les institucions signants i l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules. 
També s’extingiran anticipadament a sol·licitud del propietari, amb el retorn previ per 
part d'aquest a la Diputació de Girona del muntant de la compensació, més els 
interessos corresponents, més una penalització de 5.000 €. 
Novè. En finalitzar el termini de vigència de les obligacions que estableix aquest 
conveni ambdues parts en deixen d'estar subjectes i, per tant, queda automàticament 
sense efectes la consideració com a reserva forestal d'aquest rodal d'interès, això fora 
el cas que de comú acord es formalitzi, com és desitjable, un nou conveni o acord de 
custòdia amb la mateixa finalitat.” 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni 
i dels documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l'Ajuntament de Campdevànol. 
 
QUART. Publicar el text del conveni al Butlletí Oficial de la Província de Girona i una 
ressenya d’aquest al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 
 
El senyor President intervé i diu: Doncs passaríem als següents punts, del 17è al 19è 
(17, 18 i 19), que són tres projectes similars en tres ajuntaments diferents. La senyora 
Barnadas ens els explica tots tres. Després, si volen, fem una votació de tots tres i si 
algú hi té algun inconvenient, que ho digui, i faríem votació separada punt per punt. 
Però l’explicació seria dels tres. Senyora Barnadas. 
La diputada delegada de Medi Ambient, senyora Barnadas, intervé i manifesta: 
Gràcies, senyor president. Bé, els tres punts el que fan és explicar és explicar 
convenis amb Campdevànol, Gombrèn i amb Planoles per establir el que en diem 
reserves forestals en boscos madurs. En aquest cas, evidentment, de titularitat 
municipal. I això ve de la convocatòria en matèria forestal d’aquest any en curs, del 
2020, que va ser resolta en una junta de govern i que atorgava aquestes subvencions 
als ajuntaments sota aquest concepte. Quina seria? La subvenció el que fa és cobrir 
el preu de la fusta que el bosc produiria, estimadament, en un període 25 anys i que 
no es tallarà durant aquest període. I, per tant, així anem obtenint petites parcel·les 
del territori amb boscos madurs que tenen una component de biodiversitat, però 
també una component terapèutica cada vegada més reconeguda. El que passem avui 
al ple és aquesta formalització del conveni que regula aquest compromisos que 
adquireixen aquests tres ajuntaments perquè modifiquen aquesta seva gestió forestal 
i el que fan és signar un document oficial on s’estableix un període de 25 anys de no 
tallada. Evidentment, el conveni també defineix com es fa aquest pagament i també 
preveu que el propietari, en aquest cas, el municipi pugui deixar el conveni sense 
efecte abans d’aquests 25 anys. En aquest cas, doncs ‘s’hauria de retornar la 
subvenció els interessos i, també, una penalització. Només a títol d’exemple, perquè 
vegin, a Campdevànol és una reserva de 4,26 hectàrees de pi roig, de faig, i l’import 
de subvenció és de 13.950 €. Gombrèn és una reserva de 13 hectàrees de pi roig, 
faig; i la subvenció és d’11.167 €. I Planoles, una reserva de gairebé 5 hectàrees de pi 
roig, pi negre; i una subvenció de 12.000 €. Per tant, en aquest sentit, creiem que és 
oportú preservar aquests boscos que van adquirint aquesta capacitat, o aquesta 
fenologia de bosc madur. I, per tant, és això el que portem a aprovació en aquest ple. 
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Ja estic, president. No el sentim. 
El senyor President, comenta: Dic que si hi ha alguna paraula per part de vostès. La 
senyora Pèlach, sembla. 
La diputada senyora Laia Pèlach, intervé i manifesta: Sí, moltes gràcies, per fer un 
esment. Perquè a la Comissió Informativa, nosaltres ens vam abstenir en aquests 
punts. Volíem aclarir un dubte que teníem que era, sobretot, en relació als usos que 
es podia destinar aquests recursos. Llavors, això ja ho hem aclarit perquè nosaltres 
enteníem que en el cas, sobretot, de boscos que a més eren municipals, hi havia un 
interès compartit en tenir cura d’aquests boscos. Llavors, hem comprovat i així se’ns 
ha dit que aquests recursos han d’anar destinats íntegrament a temes de 
manteniments forestals i, per tant, aclarit aquest tema, votarem a favor. Moltes 
gràcies. 
El senyor President, diu: D’acord, moltes gràcies. Si no hi ha cap més paraula, per 
tant, entendríem... Sí, senyor Fernández.  
El diputat senyor Juli Fernández, manifesta: El nostre grup també votarà a favor dels 
tres punts. 
El senyor President, diu: D’acord. Alguna qüestió més? No? Per tant, entenc que els 
tres punts queden aprovats per unanimitat. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
18. PLE149/000053/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Aprovació d'un conveni amb l'Ajuntament de Gombrèn per 
a la constitució d'una reserva forestal (expedient 2020/1663) 

 
“La Junta de Govern de la Diputació de Girona, del passat dia 7 de juliol de 2020, va 
resoldre la convocatòria de subvencions del programa de suport a actuacions en 
matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals any 2020, línia 1, de suport als 
ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora, 
aprovada el 3 de desembre de 2019 i va concedir una subvenció, entre altres, a 
l'Ajuntament de Gombrèn, per a la creació de reserves forestals destinades a la 
conservació de boscos singulars d'espècies no exòtiques que es deixin a evolució 
natural durant un període de 25 anys. 
 
Tal i com s'indica a les bases específiques reguladores de les subvencions per 
actuacions en camins rurals i matèria forestal, aprovades el 19 de novembre de 2019, 
aquestes subvencions venen regulades mitjançant un conveni. 
 
D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni amb l’Ajuntament de Gombrèn, del 
següent tenor literal: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE GOMBRÈN, 
PROPIETARI DE LA FOREST SARAGOT, BAGA LLISA I LLITGES, QUE INCLOU LA 
PARCEL·LA 69 DEL POLÍGON 11 DEL CADASTRE DE FINQUES RÚSTIQUES DEL 
MUNICIPI DE GOMBRÈN PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA RESERVA FORESTAL 
CN/4074 
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1. ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, el Sr. Miquel Noguer i 
Planas, assistit pel secretari general el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les 
facultats conferides per acord del Ple del dia ................................ 
AJUNTAMENT DE GOMBRÈN, amb el NIF P1708600J representat pel seu alcalde, el 
Sr. Cèsar Ollé Garcia, assistit per la secretària delegada de la corporació, la Sra. 
Joana Suriñach Capdevila, propietari de la finca. 
2. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
Primer. L’Ajuntament de Gombrèn és propietari de la forest Saragot, Baga Llisa i 
Llitges (CUP 18) d’una superfície total de 138,63 ha, que inclou la parcel·la 69 del 
polígon 11 del cadastre de finques rústiques del municipi de Gombrèn. 
Segon. La finca esmentada conté zones amb un interès ecològic excepcional pel que 
fa a la constitució i maduresa dels seus boscos i, per tant, la conservació d’aquestes 
és d’interès general. 
Tercer. Els signants han acordat que es constitueixi una reserva forestal destinada a 
conservar el bosc madur deixant-lo a evolució natural. 
Quart. La Diputació de Girona, en funció de les seves competències, estima 
convenient garantir la preservació, com a reserva forestal, del bosc que es troba en 
els terrenys esmentats, delimitat en la cartografia de l’annex 1, durant un període de 
25 anys. La conservació significa que no es podran fer treballs silvícoles preparatoris 
ni d’aprofitament durant aquest període, cosa que ha de donar lloc a compensació 
pels drets de la propietat que no podran ser exercits durant aquest temps, tenint en 
compte també que el fet de no fer treballs preparatoris té un efecte negatiu sobre la 
rendibilitat econòmica d’un hipotètic futur aprofitament quant a la qualitat de la fusta, 
la taxa de creixement dels arbres i l’eficiència de les tales en fusta comercial 
obtinguda per hora de treball, entre d’altres. 
3. PACTES  
Primer. L’objecte d’aquest conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Gombrèn és la constitució d'una reserva forestal per un període de 25 
anys en una part de la parcel·la 69 del polígon 11 del cadastre de finques rústiques 
del municipi de Gombrèn, d’una superfície de 13 ha de bosc de pi roig i faig, 
corresponent a part del rodal 15 de l’instrument d’ordenació forestal (IOF) vigent per a 
la forest Saragot, Baga Llisa i Llitges, que es delimita en la cartografia de l’annex 1. 
Segon. La Diputació de Girona farà un pagament únic al propietari del terreny objecte 
de preservació, per un import de 11.167,50 €. L’import equival al valor de la fusta en 
peu, aplicat a les tones corresponents a la producció durant 25 anys de la superfície 
que no serà aprofitada durant aquest període, amb la sol·licitud prèvia del propietari, 
un cop signat aquest conveni. 
Tercer. El propietari s’obliga a tramitar una modificació de l'instrument d’ordenació 
forestal (IOF) per incorporar-hi el concepte de reserva forestal pel període de 25 anys; 
el termini per modificar l’IOF és d’un any a partir de la signatura d’aquest conveni. 
Transcorregut aquest termini, si no s’ha presentat davant aquesta Diputació la 
documentació que certifiqui la modificació de l’IOF, quedarà sense efecte l’ajut i resolt 
el conveni, amb l’obligació del beneficiari de retornar l’ajut rebut més els interessos 
corresponents. En cas què l'organisme competent de la Generalitat de Catalunya no 
hagi aprovat la modificació dins del període establert l'Ajuntament haurà de presentar 
l'informe de sol·licitud de modificació emès pel tècnic competent. Aquesta modificació 
no serà precisa en el cas que l’IOF ja prevegi la destinació a evolució natural com a 
reserva forestal del rodal objecte del conveni. 
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L'import de la subvenció obtinguda haurà de ser incorporat al fons de millores de l'any 
següent. 
Quart. En cas de venda de la finca durant el període de 25 anys de durada de les 
obligacions que estableix aquest conveni, el propietari haurà de comunicar-ho a la 
Diputació per tal que es puguin subrogar aquestes amb el nou propietari. En cas que 
el nou propietari no vulgui subrogar les obligacions establertes pel conveni, aquestes 
quedaran sense efecte i el beneficiari haurà de retornar l'import de la compensació 
satisfeta, més una penalització de 5.000 euros. 
Cinquè. Durant el termini de vigència de les obligacions que estableix aquest conveni, 
la Diputació de Girona podrà fer el seguiment de l’evolució dels boscos i proposar 
mesures de millora o de correcció de tendències desfavorables, que hauran de 
comptar amb l’acord del propietari per ser executades. 
Sisè. En cas d’incendi forestal o un altre tipus de flagell durant el termini de vigència 
de les obligacions que estableix el conveni, ambdues parts pactaran la necessitat i 
tipologia de treballs per a la restauració forestal. Aquests treballs podran ser 
subvencionats per la Diputació de Girona. En cas de desacord, es podrà resoldre el 
conveni amb el retorn, per part del beneficiari, de la compensació satisfeta més els 
interessos corresponents. 
Setè. La vigència d’aquest conveni és de quatre anys, prorrogable a quatre més, a 
comptar des de la data de la seva signatura, si bé les obligacions que en ell 
s’estableixen són vigents fins al 31 de desembre de 2045, sens perjudici que 
aquestes puguin prorrogar per acord mutu, mitjançant un nou conveni. 
Vuitè. No obstant el que s’ha establert anteriorment, són causes d’extinció anticipada 
de la vigència d’aquest conveni o de les obligacions que s’hi estableixen l’acord mutu 
de les institucions signants i l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules. 
També s’extingiran anticipadament a sol·licitud del propietari, amb el retorn previ per 
part d'aquest a la Diputació de Girona del muntant de la compensació, més els 
interessos corresponents, més una penalització de 5.000 €. 
Novè. En finalitzar el termini de vigència de les obligacions que estableix aquest 
conveni ambdues parts en deixen d'estar subjectes i, per tant, queda automàticament 
sense efectes la consideració com a reserva forestal d'aquest rodal d'interès, això fora 
el cas que de comú acord es formalitzi, com és desitjable, un nou conveni o acord de 
custòdia amb la mateixa finalitat.” 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni 
i dels documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l'Ajuntament de Gombrèn. 
 
QUART. Publicar el text del conveni al Butlletí Oficial de la Província de Girona i una 
ressenya d’aquest al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
19. PLE149/000054/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Aprovació d'un conveni amb l'Ajuntament de Planoles per a 
la constitució d'una reserva forestal (expedient 2020/1492) 
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“La Junta de Govern de la Diputació de Girona, del passat dia 7 de juliol de 2020, va 
resoldre la convocatòria de subvencions del programa de suport a actuacions en 
matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals any 2020, línia 1, de suport als 
ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora, 
aprovada el 3 de desembre de 2019 i va concedir una subvenció, entre altres, a 
l'Ajuntament de Planoles, per a la creació de reserves forestals destinades a la 
conservació de boscos singulars d'espècies no exòtiques que es deixin a evolució 
natural durant un període de 25 anys. 
 
Tal i com s'indica a les bases específiques reguladores de les subvencions per 
actuacions en camins rurals i matèria forestal, aprovades el 19 de novembre de 2019, 
aquestes subvencions venen regulades mitjançant un conveni. 
 
 
D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni amb l’Ajuntament de Planoles, del 
següent tenor literal: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE PLANOLES, 
PROPIETARI DE LA FOREST AVETAR, QUE INCLOU LA PARCEL·LA 161 DEL 
POLÍGON 4 DEL CADASTRE DE FINQUES RÚSTIQUES DEL MUNICIPI DE 
PLANOLES PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA RESERVA FORESTAL 
CN/4075 
1. ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, el Sr. Miquel Noguer i 
Planas, assistit pel secretari general el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les 
facultats conferides per acord del Ple del dia ............................... 
AJUNTAMENT DE PLANOLES, amb el NIF P1714300I representat pel seu alcalde, el 
Sr. David Verge Folia, assistit per la secretària-interventora de la corporació, la Sra. 
Laura Legares Cererols., propietari de la finca. 
2. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
Primer. L’Ajuntament de Planoles és propietari de la forest Avetar (CUP 27) d’una 
superfície total de 529,95 ha, que inclou la parcel·la 161 del polígon 4 del cadastre de 
finques rústiques del municipi de Planoles. 
Segon. La finca esmentada conté zones amb un interès ecològic excepcional pel que 
fa a la constitució i maduresa dels seus boscos i, per tant, la conservació d’aquestes 
és d’interès general. 
Tercer. Els signants han acordat que es constitueixi una reserva forestal destinada a 
conservar el bosc madur deixant-lo a evolució natural. 
Quart. La Diputació de Girona, en funció de les seves competències, estima 
convenient garantir la preservació, com a reserva forestal, del bosc que es troba en 
els terrenys esmentats, delimitat en la cartografia de l’annex 1, durant un període de 
25 anys. La conservació significa que no es podran fer treballs silvícoles preparatoris 
ni d’aprofitament durant aquest període, cosa que ha de donar lloc a compensació 
pels drets de la propietat que no podran ser exercits durant aquest temps, tenint en 
compte també que el fet de no fer treballs preparatoris té un efecte negatiu sobre la 
rendibilitat econòmica d’un hipotètic futur aprofitament quant a la qualitat de la fusta, 
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la taxa de creixement dels arbres i l’eficiència de les tales en fusta comercial 
obtinguda per hora de treball, entre d’altres. 
3. PACTES  
Primer. L’objecte d’aquest conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Planoles és la constitució d'una reserva forestal per un període de 25 
anys en una part de la parcel·la 161 del polígon 4 del cadastre de finques rústiques 
del municipi de Planoles, d’una superfície de 4,95 ha de bosc de pi roig, corresponent 
a part del rodal 20d de l’instrument d’ordenació forestal (IOF) vigent per a la forest 
Avetar, que es delimita en la cartografia de l’annex 1. 
Segon. La Diputació de Girona farà un pagament únic al propietari del terreny objecte 
de preservació, per un import de 12.575,40 €. L’import equival al valor de la fusta en 
peu, aplicat a les tones corresponents a la producció durant 25 anys de la superfície 
que no serà aprofitada durant aquest període, amb la sol·licitud prèvia del propietari, 
un cop signat aquest conveni. 
Tercer. El propietari s’obliga a tramitar una modificació de l'instrument d’ordenació 
forestal (IOF) per incorporar-hi el concepte de reserva forestal pel període de 25 anys; 
el termini per modificar l’IOF és d’un any a partir de la signatura d’aquest conveni. 
Transcorregut aquest termini, si no s’ha presentat davant aquesta Diputació la 
documentació que certifiqui la modificació de l’IOF, quedarà sense efecte l’ajut i resolt 
el conveni, amb l’obligació del beneficiari de retornar l’ajut rebut més els interessos 
corresponents. En cas què l'organisme competent de la Generalitat de Catalunya no 
hagi aprovat la modificació dins del període establert l'Ajuntament haurà de presentar 
l'informe de sol·licitud de modificació emès pel tècnic competent. Aquesta modificació 
no serà precisa en el cas que l’IOF ja prevegi la destinació a evolució natural com a 
reserva forestal del rodal objecte del conveni. 
L'import de la subvenció obtinguda haurà de ser incorporat al fons de millores de l'any 
següent. 
Quart. En cas de venda de la finca durant el període de 25 anys de durada de les 
obligacions que estableix aquest conveni, el propietari haurà de comunicar-ho a la 
Diputació per tal que es puguin subrogar aquestes amb el nou propietari. En cas que 
el nou propietari no vulgui subrogar les obligacions establertes pel conveni, aquestes 
quedaran sense efecte i el beneficiari haurà de retornar l'import de la compensació 
satisfeta, més una penalització de 5.000 euros. 
Cinquè. Durant el termini de vigència de les obligacions que estableix aquest conveni, 
la Diputació de Girona podrà fer el seguiment de l’evolució dels boscos i proposar 
mesures de millora o de correcció de tendències desfavorables, que hauran de 
comptar amb l’acord del propietari per ser executades. 
Sisè. En cas d’incendi forestal o un altre tipus de flagell durant el termini de vigència 
de les obligacions que estableix el conveni, ambdues parts pactaran la necessitat i 
tipologia de treballs per a la restauració forestal. Aquests treballs podran ser 
subvencionats per la Diputació de Girona. En cas de desacord, es podrà resoldre el 
conveni amb el retorn, per part del beneficiari, de la compensació satisfeta més els 
interessos corresponents. 
Setè. La vigència d’aquest conveni és de quatre anys, prorrogable a quatre més, a 
comptar des de la data de la seva signatura, si bé les obligacions que en ell 
s’estableixen són vigents fins al 31 de desembre de 2045, sens perjudici que 
aquestes puguin prorrogar per acord mutu, mitjançant un nou conveni. 
Vuitè. No obstant el que s’ha establert anteriorment, són causes d’extinció anticipada 
de la vigència d’aquest conveni o de les obligacions que s’hi estableixen l’acord mutu 
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de les institucions signants i l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules. 
També s’extingiran anticipadament a sol·licitud del propietari, amb el retorn previ per 
part d'aquest a la Diputació de Girona del muntant de la compensació, més els 
interessos corresponents, més una penalització de 5.000 €. 
Novè. En finalitzar el termini de vigència de les obligacions que estableix aquest 
conveni ambdues parts en deixen d'estar subjectes i, per tant, queda automàticament 
sense efectes la consideració com a reserva forestal d'aquest rodal d'interès, això fora 
el cas que de comú acord es formalitzi, com és desitjable, un nou conveni o acord de 
custòdia amb la mateixa finalitat” 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni 
i dels documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l'Ajuntament de Planoles. 
 
QUART. Publicar el text del conveni al Butlletí Oficial de la Província de Girona i una 
ressenya d’aquest al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
20. PLE149/000055/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de 
subvencions a les entitats i equipaments d'educació ambiental per a la 
campanya "Del Mar als Cims" (expedient 2020/9194) 

 
“Amb l’objectiu de regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona a les 
entitats i equipaments d’educació ambiental per a la divulgació i coneixement dels 
principals espais naturals i biogeogràfics del territori gironí entre la població escolar de 
les nostres comarques, mitjançant les activitats educatives i de formació que, 
promogudes i subvencionades per la Diputació de Girona, s’efectuïn als diferents 
centres i equipaments d’educació ambiental participants, i que s’ofereixin a grups 
escolars d’ensenyament infantil, ensenyament primari, ensenyament secundari 
obligatori i cicles formatius de les comarques de Girona,  la Comissió Informativa 
d’Acció Territorial dictamina favorablement i proposa al Ple l’adopció de l’acord 
següent: 
 
PRIMER. Aprovar les bases específiques reguladores de subvencions a les entitats i 
equipaments d’educació ambiental per a la campanya “Del Mar als Cims”, que 
presenten el tenor literal següent: 
 
“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS I 
EQUIPAMENTS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL PER A LA CAMPANYA DEL 
PROGRAMA PEDAGÒGIC "DEL MAR ALS CIMS” 
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 centre gestor de Medi Ambient de la Diputació de 
Girona per al finançament d’activitats d’educació ambiental que tinguin l’objecte de 
donar a conèixer els principals espais naturals i biogeogràfics gironins entre la 
població escolar i promoure la sensibilització dels alumnes respecte als valors 
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naturals i la necessitat de conservar-los. Es subvencionen les activitats educatives i 
de formació que, prèviament seleccionades per la Diputació de Girona, s’efectuïn als 
diferents centres i equipaments d’educació ambiental participants o en el medi 
natural, i que s’ofereixin a grups escolars d’ensenyament infantil, ensenyament 
primari, ensenyament secundari obligatori, batxillerat i cicles formatius de les 
comarques de Girona. 
Línia 1. Activitats de coneixement dels espais naturals i/o agrícoles de la província de 
Girona. S’exclouen d’aquestes subvencions les visites a nuclis zoològics o altres tipus 
d’instal·lacions tancades amb animals en captivitat, amb excepció dels centres de 
recuperació de fauna salvatge. Totes les propostes s’han d’ajustar a les condicions 
establertes en els annexos 1 i 2 d’aquestes bases i han d’incorporar el treball de 
valors per aconseguir la sensibilització o la corresponsabilització dels alumnes envers 
la conservació dels espais naturals. Les activitats podran tenir una durada de mitja 
jornada o jornada sencera i es desenvoluparan en grups d’un màxim de 30 
participants per a cada monitor/educador. En cas de grups més nombrosos s’hauran 
de dividir en subgrups de 30 participants com a màxim. 
Línia 2. Propostes educatives que vinculin escoles amb espais naturals protegits del 
seu entorn. Redacció i posada en funcionament d’unitats didàctiques de durada 
equivalent a un curs escolar per incorporar el coneixement i la conservació dels 
espais naturals protegits en el projecte curricular de les escoles interessades. Les 
propostes s’hauran de redactar amb la participació dels mestres i s’hauran de 
relacionar amb les competències i els continguts curriculars d’un dels cicles de 
primària. La unitat didàctica inclourà 3 sortides de mitja o una jornada de durada a un 
o més espais naturals protegits de l’entorn proper de l’escola, amb un treball previ i 
posterior a l’aula per a cada sortida. Cada proposta s’haurà de definir sobre la base 
d’un fil conductor comú per a totes les activitats de la unitat didàctica, el plantejament 
de preguntes a resoldre a través de la descoberta, la investigació durant les sortides i 
els treballs previs i posteriors, l’experimentació i el foment d’accions de conservació o 
difusió dels valors naturals des de l’escola (veg. annex 4). 
La redacció de les unitats didàctiques subvencionades l’haurà de fer l’entitat 
beneficiària amb la participació de mestres de l’escola associada al programa, i les 
activitats es realitzaran durant el curs escolar següent, d’acord amb el que estableixi 
la convocatòria corresponent. Les entitats d’educació ambiental beneficiàries hauran 
de preveure fer una sessió informativa als mestres interessats a principi de cada curs 
per concretar aspectes organitzatius, atès que aquestes es faran càrrec del guiatge 
de les sortides de cada curs. 
També es podran presentar en aquesta línia entitats i escoles que participin en 
projectes educatius en marxa com ara “El parc a l’escola” o similars; en aquest cas es 
podran subvencionar les activitats de guiatge i transport de les activitats que ja han 
estat redactades, sens perjudici que la mateixa entitat o escola proposi redactar 
noves unitats didàctiques per a cicles diferents dels que actualment ja participen en 
els projectes educatius. S’exclou d’aquesta convocatòria el programa “El Montseny a 
l’escola”, que és promogut directament per la Diputació com a entitat cogestora del 
Parc del Montseny. 
2. Procediment de concessió 
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i 
eventual, són lliurement revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes 
en la legislació vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació o en 
aquestes bases. Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen 
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cap dret per a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden 
al·legar com a precedent. Les subvencions es concedeixen en règim de concurrència 
competitiva i convocatòria pública. 
3. Despeses subvencionables i període d’execució 
Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, 
responen a la naturalesa de l’objecte d’aquestes bases. Es subvencionen 
exclusivament les activitats que hagin estat seleccionades per la Diputació de Girona i 
que realitzin les escoles o instituts de les comarques de Girona dins el calendari dels 
cursos escolars determinats en la convocatòria corresponent. Se n’exclouen 
expressament totes les altres activitats o tallers.  
Línia 1: Es considera subvencionable el cost del guiatge i conducció de les activitats 
educatives que facin els educadors ambientals, i no se’n considera el cost de 
transport i d'hostaleria. 
Línia 2: Es consideren despeses subvencionables el cost de redacció, de guiatges 
posteriors i els costos associats a transport, sempre i quan aquest sigui inherent a 
l’activitat, com ara desplaçaments en barca o en bicicleta. 
En tots els casos es podrà autoritzar que persones vinculades amb l'entitat d’educació 
ambiental siguin contractades per fer activitats pedagògiques i/o tasques de gerència 
o coordinació sempre que la seva remuneració estigui d'acord amb les condicions 
normals de mercat. A tal efecte, caldrà que els sol·licitants facin constar aquesta 
previsió i declarin els sous o ingressos d'altra mena de les persones vinculades en el 
moment de fer la sol·licitud i, si és el cas, en el moment de presentar els justificants. 
El període d’execució serà el que estableixi la convocatòria corresponent. 
4. Destinataris 
Els usuaris finals són els alumnes de les escoles de municipis gironins que participin 
en les activitats de les entitats que hagin estat prèviament seleccionades d’acord amb 
aquestes bases i mitjançant convocatòria pública. La subvenció de les sortides 
s'aplicarà com a descompte en el cost de les activitats. 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les 
entitats privades i públiques ubicades a les comarques gironines, tot i que, per raons 
de caràcter biogeogràfic, es podran acceptar entitats o equipaments de fora de l’àmbit 
estricte de les comarques gironines que realitzin activitats d'educació i interpretació 
ambiental i que presentin una proposta pedagògica en concordança amb l’objecte 
d’aquestes bases, que desenvolupi algun dels àmbits territorials que s’esmenten a 
l’annex 1.  
Els educadors dels centres o equipaments d’educació ambiental hauran de tenir 
estudis universitaris de grau o de primer cicle de ciències ambientals, biològiques o 
geològiques, o experiència de 3 anys en educació ambiental. També s’acceptarà la 
formació reglada de grau mitjà o superior, específica per a matèries relacionades amb 
l’educació, la sanitat, la gestió forestal, la geografia o altres que tinguin relació amb el 
medi natural. 
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 i podran representar fins a un 50% 
suplementari. 
Cada sol·licitud serà avaluada tenint en compte els criteris de valoració establerts. 
D’acord amb la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació 
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pressupostària establerta a la convocatòria, es concretaran les activitats que se 
subvencionen. 
Línia 1: La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades 
realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del 
preu, un màxim de 2,5 €/alumne per a les activitats de matí, 1,5 €/alumne per a les 
activitats de tarda i de 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda). 
Línia 2: 3.000 € per a la redacció, corresponents a un màxim del 70 % del cost de 
redacció i 150 € per cada grup/classe per cada sortida de mitja jornada o d’una 
jornada, corresponents a un màxim del 75 % del cost de les activitats per als 
alumnes. 
6. Criteris de valoració 
Es valoraran els aspectes següents: 
Línia 1: 
Es farà una primera selecció per àmbits biogeogràfics. 
En la segona selecció es valoraran els aspectes següents: 
1. La qualitat del projecte educatiu de l’entitat, amb els continguts proposats en 

l’annex 3 d’aquestes bases (2 punts). 
2. La qualitat de la proposta (fins a 5 punts). 

2.1. La concreció del guió de continguts, el seu rigor conceptual i l’adequació al 
currículum escolar en funció del curs dels alumnes a què va destinada. 

2.2. L’adequació dels objectius de les activitats a la possibilitat efectiva d’assolir-
los. 

2.3. La qualitat dels recursos pedagògics de suport. 
2.4. L’adaptació a l’espai natural que s’ofereix visitar o estudiar. 
2.5. La concisió i claredat de la proposta. 

3.  El foment de l’experimentació i del raonament per part dels participants durant les 
activitats i del pensament crític en relació amb el paper de la societat en la 
conservació del medi natural (fins a 2 punts). 

4. L’equip humà (fins a 3 punts). 
4.1. L’estabilitat de l’equip humà. Relació laboral entre els educadors i l’entitat. 
4.2. La titulació universitària i pluridisciplinarietat (0,5 punts per cada llicenciatura o 

grau diferent, fins a un màxim d’1,5 punts). 
4.3. La titulació de postgrau en educació ambiental dels coordinadors o monitors 

(0,5 punts).  
No seran subvencionables les activitats que no assoleixin un mínim de 6 punts. 
Línia 2: 
1. La qualitat del projecte educatiu de l’entitat, amb els continguts proposats en 

l’annex 3 d’aquestes bases (fins a 2 punts). 
2. La qualitat de la proposta (fins a 5 punts). 

2.1. La concreció del guió de continguts, el seu rigor conceptual i l’adequació al 
currículum escolar en funció del curs dels alumnes a què va destinada. 

2.2. L’adequació dels objectius de les activitats a la possibilitat efectiva d’assolir-
los. 

2.3. El nombre d’escoles associades (0,25 punts per escola fins a un màxim d’1 
punt). 

2.4. L’adaptació a l’espai natural protegit. 
2.5. La concisió i claredat de la proposta. 

3. L’equip humà (fins a 2 punts). 
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3.1. La titulació universitària i pluridisciplinarietat (0,5 punts per cada llicenciatura o 
grau diferent, fins a un màxim d’1,5 punts). 

3.2. La titulació de postgrau en educació ambiental dels coordinadors o monitors 
(0,5 punts). 

7. Procediment de presentació de les sol·licituds 
Una mateixa entitat podrà presentar un màxim de 10 activitats a la línia 1 i/o una 
proposta educativa a la línia 2, la qual podrà incloure la redacció d’un màxim de dues 
noves unitats didàctiques i activitats per a un o més nivells corresponents a unitats 
didàctiques ja elaborades dins del marc d’aquesta campanya. 
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer dins el termini que estableixi la 
convocatòria corresponent, mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat). La sol·licitud s’haurà de signar mitjançant la 
signatura electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del 
Consorci AOC i serà presentada telemàticament. 
Les entitats d’educació ambiental tindran l’opció de mantenir, canviar de preu o donar 
de baixa aquelles activitats que ja hagin estat presentades en la convocatòria de l’any 
anterior. En conseqüència, en aquests casos no és necessari tornar a presentar una 
sol·licitud amb totes les característiques detallades d’aquestes activitats. 
Pel que fa a les activitats que es mantinguin o canviïn de preu, en cas que es vulgui 
conservar el catàleg de fotografies, no caldrà tornar a enviar-les. Ara bé, si es volen 
canviar respecte a la convocatòria de l’any anterior o si es tracta d’activitats noves, es 
podran adjuntar en el mateix formulari de sol·licitud. Les fotografies que acompanyin 
l’activitat en el catàleg han de ser en format digital (800 x 600 píxels a 72 ppp). 
Per a les noves activitats, les sol·licituds han de tenir el contingut definit en l’annex 2. 
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
A la sol·licitud signada electrònicament, en què constaran les dades d'identificació de 
l’entitat, de la persona sol·licitant i del seu representant, l’adreça a efecte de 
notificació, el telèfon de contacte i la descripció de les activitats que es sol·licita que 
siguin subvencionades, caldrà adjuntar la documentació següent: 
a) Certificat emès per la Tresoreria de la Seguretat Social que acrediti que el 

sol·licitant es troba al corrent de les seves obligacions amb aquest organisme. 
Els organismes públics poden substituir aquest certificat per una declaració 
responsable signada pel seu secretari general. Aquest certificat no caldrà que 
sigui aportat si el sol·licitant signa l'autorització inclosa en el model de 
sol·licitud per a què la Diputació consulti les seves dades a la Tresoreria de la 
Seguretat Social. 

b) Documentació acreditativa de la personalitat jurídica de l’entitat i autorització 
d’obertura necessària, d’acord amb l’activitat que realitzi, expedida per la 
Generalitat de Catalunya o per l’òrgan competent. 

c) Projecte educatiu de l’entitat, amb els continguts que figuren en l’annex 3 
d’aquestes bases. 

d) Autorització o informe favorable de l’ens gestor de l’espai on s’ofereix 
l’activitat, només en el cas de propostes d’activitats en espais naturals 
protegits que disposin d’òrgan de gestió. 

e) Relació de costos i beneficis que justifiquen els preus de les activitats i, per a 
la línia 2, el cost de redacció de les unitats didàctiques. 

Per a activitats que es mantinguin de la convocatòria anterior, no caldrà presentar els 
documents especificats en els apartats b, c i d. 
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Per a la línia 2 cal aportar, a més, un escrit, signat per la direcció de l’escola 
associada, en què s’expressi l’interès en participar en la redacció de les unitats 
didàctiques i en la seva realització. 
La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB 
com a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i 
fotografies, poden formar un únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors 
d’arxius o fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de 
compressió tipus ZIP o RAR. 
En cas que la documentació presentada sigui considerada incorrecta o incompleta, el 
Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona podrà requerir que el sol·licitant, en 
el termini de deu dies, ampliï o esmeni la informació aportada en la sol·licitud. Si 
transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha aportat la documentació 
reclamada, d’acord amb el que estableix l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’entén que 
l'interessat ha desistit de la seva petició, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en 
els termes que preveu l’article 21 de la Llei 39/2015, 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. 
8. Instrucció de l’expedient i avaluació de les sol·licituds 
La instrucció del procediment de concessió d’aquestes subvencions correspon al 
centre gestor de Medi Ambient. La proposta de resolució de selecció de les activitats 
l’elabora la Comissió Avaluadora. La Junta de Govern de la Diputació de Girona és 
l’òrgan competent per a la resolució del procediment de selecció de les activitats 
subvencionades. 
Les actuacions d’instrucció comprenen: 

La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de 
beneficiari establerts en aquestes bases. 

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

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

Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un 
informe en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada. 
El centre gestor 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 concessió de les subvencions es fa en dues fases: 
Fase 1. Selecció de les activitats i beneficiaris: Durant el termini que determini la 
convocatòria corresponent, les entitats d’educació ambiental hauran de presentar la 
sol·licitud per formar part de la campanya amb els projectes educatius i la descripció 
de les activitats que proposin; el Servei de Medi Ambient valorarà les sol·licituds en 
funció dels criteris de valoració i emetrà un informe que serà sotmès a la Comissió 
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Qualificadora, que farà la proposta de selecció, la qual haurà de ser aprovada per la 
Junta de Govern. Per a la Línia 1, la Diputació de Girona seleccionarà, entre les 
propostes presentades, aquelles activitats que assoleixin una puntuació de 6 com a 
mínim, d’acord amb els criteris que es relacionen en l’article 6 d’aquestes bases.  
En aquesta fase també es seleccionaran els 4 projectes de la línia 2 que hagin 
obtingut major puntuació i s’atorgaran les subvencions corresponents a la redacció de 
les unitats didàctiques. 
Fase 2. Atorgament de la subvenció per a activitats concretes programades, tant de la 
línia 1 com de la línia 2, en dates reservades per escoles determinades: Les escoles 
podran sol·licitar fer les activitats prèviament seleccionades en la fase 1 d’acord amb 
el procediment especificat en el punt 11 d’aquestes bases i, previ informe de 
disponibilitat pressupostària del Servei de Medi Ambient, el president de la Diputació 
de Girona resoldrà sobre l’atorgament de les subvencions, amb especificació de la 
quantia de la subvenció en cada cas. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres 
següents: 
Presidència: la presidenta de la Comissió Informativa de Territori i sostenibilitat 
Vicepresidència: la diputada delegada de Medi Ambient. 
Vocals: 
-  El cap del Servei de Medi Ambient o funcionari en qui delegui. 
- Un /a tècnic/a del servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona. 
-  Un/a tècnic/a designat/da per la Subdirecció General amb les competències en 

educació ambiental de la Generalitat de Catalunya. 
-  Un/a tècnic/a designat/da pel Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental 

de la Universitat de Girona. 
Secretaria: el secretari /la secretària de la Comissió Informativa de territori i 
Sostenibilitat. 
La Comissió es considerarà vàlidament constituïda amb la presència mínima de la 
presidència o la vicepresidència, que presidiria la comissió en cas absència de la 
presidència, i dos vocals, un dels quals actuarà com a secretari. 
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la 
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot. 
9. Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, la qual 
resoldrà definitivament (si escau, en diversos actes) la selecció de les activitats 
subvencionades. 
La notificació es farà mitjançant la publicació de la resolució al tauler electrònic de la 
Diputació de Girona i constarà de la relació dels beneficiaris, així com dels 
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
La Junta de Govern ha d’adoptar la resolució corresponent en el termini màxim de sis 
mesos, que computen a partir de l’acabament del període de presentació de les 
sol·licituds, sense perjudici que aquesta posposi els efectes a una data posterior. Un 
cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants 
poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.  
10. 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 aplicables. 
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11. Publicació de les activitats subvencionables i procediment de reserva de les 
activitats 

La Diputació de Girona farà arribar, a l’inici de cada curs escolar, a tots els centres 
educatius de les comarques gironines de què es té coneixement, la informació de la 
campanya, amb la referència a la pàgina web on podrà ser consultada l’oferta de les 
entitats i equipaments que s’hi inclouen, les seves dades, les activitats 
subvencionades que realitzen, els seus preus i la subvenció corresponent en cada 
cas. També informarà del procediment a seguir per poder beneficiar-se de les 
activitats objecte de subvenció. 
La Diputació nomenarà una persona per a què faci el seguiment i la supervisió de la 
redacció i posterior funcionament de les unitats didàctiques de la línia 2. 
El procediment de reserva de les activitats és el següent: 

1.Els centres d’ensenyament han de formalitzar la sol·licitud de les activitats 
pedagògiques en el termini establert al web dels programes pedagògics i 
educatius de la Diputació de Girona. 

2.Els centres d’ensenyament han de consultar el web dels programes 
pedagògics i educatius de la Diputació i escollir les activitats que s’adaptin 
a les seves necessitats. 

3.Els centres d’ensenyament han de posar-se en contacte amb el centre 
d’educació ambiental i reservar l’activitat. 

4.Els centres d’ensenyament han de sol·licitar la subvenció de l’activitat a la 
Diputació de Girona mitjançant el formulari específic del web dels 
programes pedagògics. 

5.La Diputació de Girona emetrà un informe i/o avís en què doni conformitat 
de la subvenció, per al centre d’ensenyament i per al centre d’educació 
ambiental. La reserva queda condicionada a l’ordre d’entrada de la 
sol·licitud i a l’existència de crèdit suficient. 

6.Tindran prioritat les reserves dels centres d’alta complexitat de les 
comarques Gironines. 

7.Cada centre escolar pot sol·licitar fins a vuit activitats subvencionades; a 
partir de la novena reserva, les sol·licituds quedaran en llista d’espera. 

8.Prioritàriament, s’han de sol·licitar les activitats per cursos escolars. Les 
sol·licituds d’activitats que es facin per cicles educatius o per a grups 
d’alumnes de diferents cursos computaran com a dues activitats a partir de 
75 alumnes. 

9.Per a les activitats que queden en llista d’espera, la concessió de la 
subvenció estarà subjecta al pressupost disponible, i es donarà prioritat a 
la diversitat de centres davant la concentració de peticions d’una mateixa 
escola. Així mateix, es tindran especialment en compte les sol·licituds de 
centres d’alta complexitat. 

10.Un cop finalitzada l’activitat, cal que, en el termini de 15 dies, el centre 
d’ensenyament presenti l’enquesta de valoració de l’activitat, disponible al 
web dels programes pedagògics. La no presentació de l’enquesta 
comporta que el centre d’ensenyament quedi automàticament exclòs de la 
subvenció en els cursos següents. 

11.És responsabilitat del mateix centre d’ensenyament sol·licitar 
adequadament la subvenció per a l’activitat que volen realitzar. Per tant, 
han de ser conscients de deixar la sol·licitud en estat d’inscripció i validar 
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el correu electrònic que se’ls genera en el moment de fer la sol·licitud de la 
subvenció. 

12.En el cas que s’anul·lin activitats en el transcurs del curs escolar, els 
imports es retornaran a l’aplicació pressupostària corresponent. 

12. Justificació 
Els beneficiaris han de presentar la justificació mitjançant el model de compte 
justificatiu normalitzat. 
Es poden presentar diferents comptes justificatius parcials a mesura que s’executi la 
despesa subvencionada. En aquest cas, es poden presentar un màxim de tres 
comptes justificatius per cada curs escolar, corresponents als trimestres escolars. 
Les entitats d’educació ambiental percebran directament de cada grup escolar, entitat 
o organisme que financi l’activitat, la quantitat que resulti de descomptar la subvenció 
corresponent de la Diputació al preu de les activitats realitzades. Tant la subvenció 
com el preu han de coincidir amb el que figuri en la documentació informativa tramesa 
a les escoles.  
En cas de voler aplicar descomptes a les escoles, caldrà comunicar-ho prèviament a 
la Diputació de Girona; en aquest cas, el càlcul de la subvenció a pagar es farà en 
funció de l’import fet efectiu per cada grup escolar. La Diputació no abonarà en cap 
cas un import que superi el màxim establert en aquestes bases, comptant el que 
hagin abonat els grups escolars. Les entitats que rebin altres subvencions o ingressos 
per a les mateixes activitats ho hauran de fer constar expressament i, en aquest cas, 
la suma de subvencions i altres ingressos no podrà superar el preu de l’activitat. 
La documentació que caldrà presentar és la següent: 
a)  Com a màxim quinze dies després de la fi de les classes del trimestre escolar –

inici de vacances escolars–-, el compte justificatiu, degudament emplenat segons 
el model normalitzat. El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
-  Un resum justificatiu del compliment de l’activitat o projecte. 
-  Una relació classificada de les factures de les activitats, amb identificació del 

centre educatiu, el número de document, l’import, el concepte i la data 
d’emissió de la factura. 

-  El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o 
projecte amb identificació de l’import i la seva procedència. 

b)  Les factures originals, signades pel responsable del grup escolar, en què consti la 
data de l’activitat, el nom del centre educatiu, el nivell educatiu del grup escolar, 
el nom del professor o professora responsable, el nombre d’alumnes assistents, 
l’activitat que han realitzat, el preu, la subvenció aplicada, el total de la factura i 
l’IVA aplicat. També s’acceptaran fotocòpies autenticades de les factures o 
factures en pdf. 

c)  Un cop finalitzat el curs escolar, abans del 30 de setembre de l’any en curs, 
s’haurà de presentar a la Diputació una memòria de les activitats realitzades 
segons el guió que es detalla a continuació: 
Fitxes de les activitats realitzades: monitor i titulació, data, lloc, activitat, nombre 

de participants, escola i grup educatiu, i valoració global per part del grup. 
Estadística: nombre total de participants, nombre total de grups, nombre de 

participants en cada activitat durant tot el curs escolar. 
Valoració del programa per part de l’equip de monitors i educadors. 
Puntuació de les activitats per part dels usuaris, a partir de les enquestes 

opcionals. 
Proposta de millores a les activitats, si és el cas. 
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 Un exemplar de tota la documentació gràfica o audiovisual utilitzada en la 
difusió pública de les activitats. 

No s’acceptarà cap alteració dels preus prèviament acordats i objecte de subvenció 
sense prèvia autorització de la Diputació de Girona. L’incompliment d’aquesta 
clàusula implica no lliurar la subvenció i excloure automàticament l’entitat de la 
campanya. 
Línia 2: 
Per a les despeses de la línia 2, corresponents a la redacció de les unitats 
didàctiques, es farà un primer pagament per import del 50 % al final del primer curs 
escolar, que coincidirà amb la presentació de la documentació de la unitat didàctica 
elaborada i una memòria que reculli el procés de redacció i expliqui el grau de 
participació de mestres de les escoles associades, així com la justificació dels costos; 
i un segon del 50 % al final del segon curs escolar, coincidint amb la presentació de la 
memòria de les activitats realitzades amb les escoles. Aquest darrer pagament es farà 
conjuntament amb el pagament de la subvenció corresponent a l’execució de les 
activitats. 
Per a les despeses corresponents a la realització de les sortides, es presentarà la 
documentació següent: 
a)  Com a màxim quinze dies després de la fi de les classes del trimestre escolar, el 

compte justificatiu, degudament emplenat segons el model normalitzat, el qual ha 
de contenir la informació següent: 
-  Un resum justificatiu del compliment de l’activitat o projecte. 
-  Una relació classificada de les factures de les activitats, amb identificació del 

centre educatiu, el número de document, l’import, el concepte i la data 
d’emissió de la factura. 

-  El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o 
projecte amb identificació de l’import i la seva procedència. 

b)  Les factures originals, signades pel responsable del grup escolar, en què ha de 
constar la data de l’activitat, el nom del centre educatiu, el nivell educatiu del grup 
escolar, el nom del professor o professora responsable, el nombre d’alumnes 
assistents, l’activitat que han realitzat, el seu preu, la subvenció aplicada, el total 
de la factura i l’IVA aplicat. També s’acceptaran fotocòpies autenticades de les 
factures. 

c)  Un cop finalitzat el curs escolar, abans del 30 de setembre de l’any en curs, 
s’haurà de presentar a la Diputació una memòria de les activitats realitzades 
segons el guió que es detalla a continuació: 
Fitxes de les activitats realitzades: monitor i titulació, data, lloc, activitat, nombre 

de participants, escola i grup educatiu, i valoració global per part del grup. 
Estadística: nombre total de participants, nombre total de grups i nombre de 

participants en cada activitat durant tot el curs escolar. 
Valoració del programa per part de l’equip de monitors i educadors. 
Puntuació de les activitats per part dels usuaris, a partir de les enquestes 

opcionals. 
Proposta de millores a les activitats, si és el cas. 

La Diputació es reserva el dret de visitar qualsevol dia i a qualsevol hora els 
equipaments seleccionats i comprovar l’objectiu i efectivitat del programa presentat, 
així com enquestar les escoles que han participat en la campanya per tal d’avaluar-ne 
el grau de satisfacció. 
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Una vegada que s’hagi comprovat, si escau, l’execució correcta i que s’hagi completat 
la justificació necessària, es reconeixerà l’obligació i es pagarà posteriorment a favor 
del beneficiari, en els termes que es derivin de l’acord d’atorgament, d’aquestes 
bases i de la convocatòria corresponent. La Diputació de Girona pot 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. 
La subvenció de la Diputació als escolars es farà efectiva directament a les entitats 
d’educació ambiental una vegada hagin estat realitzades i justificades degudament 
les activitats subvencionades. 
13. Pagament 
Només es pagaran les activitats/tallers que hagin estat conformades prèviament per 
la Diputació i es justifiquin correctament. 
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable del centre gestor de 
Medi Ambient. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària. 
14. Compatibilitat de les subvencions 
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus 
d’ajuda, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa 
subvencionada, ja siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no 
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada. 
15. Subcontractació 
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han de ser a càrrec de 
l’entitat respectiva. 
16. Responsabilitat 
L’explotació del servei per part dels centres o entitats és a compte i risc seu. La 
responsabilitat civil en l’execució de les activitats és del centre o entitat que les duu a 
terme. Serà responsabilitat de les entitats d’educació ambiental el fet que els 
equipaments o les instal·lacions per al desenvolupament de les activitats disposin 
dels corresponents permisos i autoritzacions que els resultin d’aplicació. 
17. Modificació de les subvencions 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran 
demanar ni sol·licitar un canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada, ni 
sol·licitar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament. 
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 centre gestor de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i el president de la 
Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents. 
19. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la 
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contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització 
prèvia del president 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 
En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter 
personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir la normativa i 
han d’adoptar i implementar els principis i les mesures que estableix el Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament de Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a 
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a 
la lliure circulació de aquestes dades. 
La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de la entitat en 
el marc de la gestió de subvencions. Aquestes dades personals, d'utilització 
exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent en 
protecció de dades de caràcter personal i seran conservades com a part del 
procediment administratiu. Podran accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels 
seus drets adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades de la Diputació de Girona, 
amb domicili a la pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, de Girona o bé per correu 
electrònic a dpd@ddgi.cat. 
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. 
Per tant, els beneficiaris han d’inserir la marca del programa «Del Mar als Cims» en 
tot el material de difusió del centre i de les activitats promogudes, així com inserir dins 
del web del centre l’enllaç al web dels Programes Pedagògics 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 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 
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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 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) En cas d’entitats privades, si de conformitat amb l'article 31.3 de la Llei 38/2003 

General de Subvencions i article 23.3 de l'Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Girona,  l'import de la despesa subvencionable supera les 
quantitats establertes a l'article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic per als contractes menors (actualment igual o 
superior a 15.000 EUR, més IVA, en el cas de prestacions de serveis, 
subministraments o lliurament de béns; i igual o superior a 40.000 EUR, més 
IVA, en el cas d'execucions d'obres), el beneficiari haurà de sol·licitar com a 
mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació 
del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, a excepció 
que per les especials característiques de les despeses subvencionades no 
existeixi en el mercat prou nombre d'entitats que el subministrin o prestin, o a 
excepció que la despesa s'hagués fet amb anterioritat a la sol·licitud de la 
subvenció. 

h) En cas d’administracions públiques, aportar un certificat del secretari o la 
secretària que acrediti que la contractació s’ha realitzat d’acord amb el que 
estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i la 
resta de normativa vigent en matèria de contractació administrativa. 

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

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. 
24. 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.  
25. 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. 
26. Vigència 
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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 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona serà l’òrgan competent per promoure 
les convocatòries amb subjecció a aquestes bases. L’extracte de les convocatòries de 
les subvencions regulades en aquestes bases, previst a l’article 17.3 b de la Llei 
38/2003, general de subvencions, es publicarà en el BOPG. 
Annex 1 
ÀMBITS BIOGEOGRÀFICS QUE ES CONSIDEREN: 
-  Els ecosistemes marins i litorals de la comarca de la Selva 
-  Els aiguamolls de l’Alt Empordà  
- El Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter 
-  El cap de Creus i el massís de l’Albera 
-  Els massissos de les Gavarres i l'Ardenya 
-  La conca lacustre de Banyoles 
-  El pla de la Selva i el Gironès 
-  L’Alta Garrotxa 
-  El Montseny-Guilleries 
-  La muntanya del Ripollès i la Cerdanya 
-  La zona volcànica de la Garrotxa 
Continguts procedimentals (accions): 
-  Excursions al medi natural 
-  Visites a museus i equipaments d’educació ambiental 
-  Tallers a l’aire lliure 
-  Projectes de voluntariat 
- Tallers a les escoles, sempre que siguin activitats complementàries a les sortides 

al medi natural 
Annex 2 
INFORMACIÓ REQUERIDA SOBRE LES ACTIVITATS 
Línia 1: 
Presentació de l’activitat: 
Per a cadascuna de les activitats que es proposin, cal emplenar les dades següents al 
model de sol·licitud disponible al web de la Diputació de Girona:  
g) Àmbit biogeogràfic* 
h) Equipament o lloc on es realitza l’activitat* 
i) Títol* 
j) Nivell educatiu* 
k) Durada* 
l) Preu per alumne, amb indicació de l’IVA* 
m) Objectius (objectius que es pretén que els alumnes assoleixin i valors que es 

promouen)* 



 
   
 
 

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

 

119

n) Dinàmica de desenvolupament de l’activitat* 
o) Materials utilitzats (recursos tècnics com col·leccions, material informatiu editat o 

projeccions i/o recursos pedagògics com fitxes de treball, qüestionaris o materials 
per als tallers)* 

p) Mecanisme d’avaluació* 
q) Observacions pràctiques per als grups, si és el cas* 
r) Descripció-resum de l’activitat per publicar en el web de la campanya, d’un màxim 

de 500 caràcters* 
s) Equip pedagògic: coordinadors i monitors. Llista del personal i titulacions* 
* Aquests conceptes consten en el model de sol·licitud disponible al lloc web de la 
Diputació de Girona. 
Línia 2: 
Presentació de l’activitat: 
t) Espai natural protegit* 
u) Escola o escoles associades* 
v) Títol* 
w) Nivell educatiu* 
x) Preu de redacció de la unitat didàctica* 
y) Preu de les sortides per alumne, amb indicació de l’IVA* 
z) Objectius generals (objectius que es pretén que els alumnes assoleixin i valors 

que es promouen)* 
aa) Descripció-resum de l’activitat, d’un màxim de 500 caràcters* 
bb) Equip pedagògic: coordinadors i monitors. Llista del personal i titulacions* 
* Aquests conceptes consten en el model de sol·licitud disponible al lloc web de la 
Diputació de Girona 
Annex 3  
CONTINGUT ORIENTATIU DEL PROJECTE EDUCATIU DE L’ENTITAT 
1. Trets d’identitat 
 

- Dades bàsiques de l’entitat: identificació clara, requisits legals, raons del 
seu naixement, antecedents, relacions amb altres entitats.... tot en una 
extensió curta, concisa, sense que es converteixi en un text feixuc o d’una 
llargària excessiva. 
- Idees, filosofia, concepte d’educació per a la sostenibilitat (o de l’educació 
ambiental) assumides per l’entitat: aquest és l’apartat més propi, que ens 
diferenciarà d’altres entitats que no es mouen en aquest camp. Cal explicitar 
quins principis de la història de l’educació per a la sostenibilitat (ES) seran 
presents en les tasques de l’entitat; també si l’entitat vol treballar l’ES o es 
situa en l’educació ambiental (EA), primera elecció; cal fer explícit què 
s’entén per desenvolupament sostenible, per exemple (encara que sigui un 
concepte genèric); segurament, cal citar alguns autors o alguns documents 
històrics de l’EA i de l’ES. 

2. Anàlisi del context 
- Descripció del context geogràfic on treballa l’entitat: cal descriure els 
elements naturals, socials i culturals dels llocs on es treballa, dels territoris 
concrets. No es tracta que el projecte educatiu reculli la millor i més àmplia 
monografia geogràfica del lloc; però sí que és necessari que contingui un 
bon resum, sempre pensant en el lector, el possible usuari. 
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- Educació per a la sostenibilitat (o educació ambiental) i context geogràfic: 
cal fer l’esforç de pensar i escriure com s’apliquen els principis de l’ES o de 
l’EA triats i assumits en el context local on s’actua; per demostrar que la tria 
feta té les seves conseqüències, que no s’han triat només unes frases 
famoses i res més; què significa l’aplicació d’aquestes idees en el medi local 
(que ja ha estat ben descrit també en un dels primers apartats). 

3. Formulació d’objectius 
- Objectius generals de l’entitat: allò que l’entitat es proposa, allà on vol 
arribar, les seves finalitats. Aquests objectius són molt importants perquè, de 
fet, cap tipus d’acció que vulgui arribar a algun d’aquests objectius es pot 
deixar totalment a l’espontaneïtat de qui la realitza; el fet de tenir uns 
objectius clars implica introduir organització i racionalitat en allò que es fa a 
la pràctica. S’entén que totes les entitats referides decidiran objectius en 
relació amb l’ES o l’EA, però també, per exemple, en alguns casos en 
relació amb l’educació en el lleure. 
- Valors i actituds comuns objecte de formació: són clau els valors i per això 
cal detallar-los; potser alguns projectes educatius ho poden fer en 
l’explicitació dels objectius, però, si es vol fer a part, l’esforç de concreció 
sempre serà més elevat. La referència és a valors generals del conjunt 
d’activitats que l’entitat pugui portar a terme i, lògicament, coherents amb el 
concepte d’ES o d’EA, explicitat més amunt. 

4. Concreció de l’estructura de l’entitat 
- Tipologia d’activitats que es porten a terme. Cal descriure breument quin 
tipus d’activitats es fan, què requereixen, la durada, els llocs on es porten a 
terme, els materials més habituals. 
- Grans grups de continguts que abracen les activitats: cal trobar explicitats 
quins grans continguts són els que es treballen en totes les activitats, en un 
nivell genèric. El detall, cal escriure’l en la fitxa pròpia de cada activitat del 
model electrònic de sol·licitud. 
- Recursos didàctics: els que l’entitat tingui a la seva disposició per al conjunt 
de les activitats. Poden ser: publicacions, dossiers propis o aliens (s’hi han 
d’especificar els autors i la propietat), materials audiovisuals, materials per al 
treball de camp (també caldrà especificar-ho per a cada activitat en el model 
electrònic de sol·licitud). 
- Metodologies docents: descripció i justificació de com es vol treballar amb 
els usuaris, siguin escolars o un altre tipus de públic; en aquest cas, cal 
també repassar què diu la teoria de l’ES i de l’EA sobre quines metodologies 
són més adients. 
- Descripció dels espais i instal·lacions que s’utilitzen: entre la varietat 
d’entitats de l’àmbit de l’ES, cal deixar clar el tipus d’instal·lacions de què es 
disposa (sales de treball, laboratoris, edificis...); cal especificar quina 
normativa vigent es compleix (en matèria de sanitat i seguretat, i 
d’accessibilitat, per exemple); el fet que en alguns casos no existeixi cap 
tipus d’instal·lació, cal explicitar-ho i dir, com a mínim, on té la seu l’entitat 
(per a reunions i preparació de les activitats). 
- Avaluació: s’han de detallar els mecanismes de revisió del funcionament de 
les activitats i els de funcionament de l’entitat. 
- Professionals vinculats: noms de les persones responsables i un resum 
dels seus currículums; s’ha d’acreditar la idoneïtat; no tan sols s’han de fer 
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constar els responsables, més estables, sinó que la llista s’ha d’actualitzar 
amb els noms dels educadors que van passant per l’entitat. 
 

 
Un projecte educatiu no és... 
 

 
Un projecte educatiu hauria de ser... 
 

Un document voluminós on s’especifiquin 
molts detalls de la creació de l’entitat o del 
centre, de la història o de l’organització 
empresarial, si és el cas 
 

Un document concret ―ni molt curt ni molt 
llarg― que especifiqui les finalitats que es 
persegueixen i les característiques 
fonamentals del centre o entitat 

Un conjunt utòpic d’il·lusions professionals 
 

Un conjunt d’inquietuds i aspiracions 
basades en la realitat i assolibles a curt i 
llarg termini 
 

Un document genèric basat en els 
principis generals de la pedagogia, la 
psicologia o la història de l’educació 
ambiental i per a la sostenibilitat (en 
aquest cas concret) 
 

Un document singular, propi i específic per 
a l’entitat o centre, basat en uns principis 
pedagògics (i de la història de l’educació 
ambiental) conscientment triats 

Un document de despatx, inamovible, 
impecablement formulat per impressionar 
les administracions o un públic “ingenu” 
 

Un document destinat a ser portat a la 
pràctica, i a partir de la pràctica, ser revisat i 
millorat amb les innovacions i les reformes 
que calguin 
 

Un document elaborat només per l’equip 
directiu 
 

Un document en què han participat també 
els educadors i/o col·laboradors de l’entitat 
 

Un document innecessari, perquè l’entitat 
funciona igualment tant si el té com si no 
el té 
 

Un projecte que eviti la rutina i les 
repeticions innecessàries sobre el sentit del 
treball educatiu de l’entitat, i que promogui 
la reflexió 
 

Un document que compliqui la feina, 
suposi una pèrdua de temps i limiti la 
llibertat de l’educador 
 

Un document que ajudi a establir prioritats, 
que eviti divagacions inútils i ajusti la 
llibertat de l’educador a la de la resta dels 
membres de l’entitat. Ha de ser un 
instrument de cohesió que reflecteixi les 
inquietuds de l’entitat i que sigui capaç de 
coordinar les diverses tendències i opinions 
individuals. 
 

Un conjunt d’objectius o finalitats tan 
genèrics que no s’entengui on es vol 
arribar 
 
 

Un conjunt de d’objectius o finalitats que 
puguin ser fàcilment reconeguts en la tasca 
dels educadors 
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Annex 4 
Fonamentació pedagògica de les propostes educatives de vinculació d’escoles 

amb espais naturals protegits del seu entorn 
1.Trets del programa educatiu 
L’objectiu general és donar a conèixer a la població escolar l’espai natural protegit i 

generar un sentiment de pertinença. Es busca establir una vinculació directa i forta 
entre l’escola i l’entorn que ha de permetre introduir la dimensió d’acció ciutadana al 
currículum, i crear l’espai i l’oportunitat per aprendre a actuar de manera activa, 
crítica i responsable.  

El programa ha d’apropar l’espai natural als alumnes de les escoles, però també a les 
seves famílies, i despertar-los l’interès, la motivació i les capacitats per conservar i 
millorar el seu entorn més immediat.  

La proposta ha de tenir un caràcter obert i flexible, perquè sigui el mateix professorat 
dels centres educatius qui gestioni i adapti la proposta d’activitats en funció de la 
seva situació específica: disseny curricular de centre, emplaçament respecte a 
l’espai natural, coneixement i interessos del grup classe... 

Ha de convidar a la participació de tota la comunitat educativa (alumnes, mestres i 
famílies) en el procés educatiu. El plantejament de les activitats, vinculades a 
l’actuació sobre el territori, possibilitarà el treball en xarxa entre els centres 
educatius, els ajuntaments i els equips gestors de l’espai natural.  

Ha de tenir un enfocament competencial: El programa ha de presentar una integració 
articulada dels diferents tipus de continguts (conceptuals, procedimentals i 
actitudinals) i potenciar la capacitat d’activar-los i mobilitzar-los per fer front a 
situacions diverses i actuar de forma eficaç. L’acció educativa del programa se 
centra en els infants i joves. S’explicita que aprendre no és simplement acumular 
coneixements, sinó desenvolupar la capacitat d’utilitzar-los davant situacions 
problemàtiques o conflictives.  

Les unitats didàctiques de cada etapa educativa presentaran una diversitat 
d’estratègies i metodologies didàctiques, així com una part complementària amb 
diferents tipologies d’activitats. 

2. Eixos temàtics  
El programa educatiu focalitzarà l’acció en temàtiques concretes per a cada un dels 

cicles educatius, seleccionades tenint en compte les característiques rellevants del 
medi i la correspondència amb el currículum educatiu dels centres escolars. Les 
unitats didàctiques del programa orientaran els aprenentatges bàsics en l’àrea de 
coneixement del medi natural, social i cultural (vinculació directa amb «El món dels 
éssers vius» i «L’entorn i la seva conservació»). Tot i així, la importància de 
continguts vinculats a la recerca d’informació, al llenguatge i a l’expressió, etc., 
relacionen els continguts del programa amb altres àrees i disciplines. Les activitats, 
tot i aprofundir en un coneixement específic, promouran en els alumnes el 
desenvolupament de la capacitat de connectar aquest coneixement amb el d’altres 
disciplines, així com la capacitat de transferir i connectar els aprenentatges amb 
problemes i situacions de la vida quotidiana.  

Els continguts temàtics concrets de cada un dels eixos que s’articularan a les unitats 
didàctiques es defineixen d’acord amb els criteris següents: 

 Hauran de ser temes contextualitzats i significatius per als participants. Els alumnes 
els poden relacionar amb aspectes propers i coneguts.  

Hauran de ser temes rellevants des d’un punt de vista social i ambiental. Així mateix 
els temes podran ser útils per a l’estudi d’altres fenòmens.  
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Hauran de relacionar disciplines.  
Hauran de possibilitar accions que relacionin els diferents coneixements (conceptes, 

procediments i valors). 
3.Organització 
Els equips docents dels centres educatius seran els responsables d’adaptar i aplicar 

les unitats didàctiques. Així mateix, podran utilitzar els equipaments d’educació 
ambiental per desenvolupar les sortides en l’entorn natural més proper al centre. En 
les unitats didàctiques que finalitzin amb actuacions de millora de l’entorn i 
intervencions en el medi, es realitzarà un treball conjunt entre l’equip docent 
responsable, els educadors ambientals i les entitats gestores d’aquest, amb la 
finalitat de fer possible aquestes actuacions de millora, facilitar-ne l’organització i 
aconseguir que esdevinguin reeixides. 

És interessant que l’equip d’educadors presenti els projectes tant a les escoles com 
als ajuntaments, i que pugui garantir la implicació d’aquests en el desenvolupament 
del programa. L’escola, però, ha d’aclarir les accions a emprendre amb els 
ajuntaments i els òrgans gestors dels espais naturals. 

4.Metodologia 
Cada cicle educatiu desenvoluparà una unitat didàctica articulada a través d’una 

situació d’aprenentatge concreta. La seqüència d’activitats d’aquesta podrà finalitzar 
amb una trobada amb tots els agents implicats en el projecte. Però el més important 
serà poder viure el procés de 
participació.
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SEGON. Sotmetre les bases a informació pública pel termini de vint dies hàbils, 
mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
tauler d’anuncis i referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 
conformitat 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. En el supòsit 
que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions, les bases 
quedaran aprovades definitivament. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació als efectes de procedir a 
l’execució dels presents acords i en especial per ordenar la publicació de l’anunci de 
l’aprovació definitiva de les bases específiques.” 
 
El senyor President comenta que passaríem doncs, al punt 20è, senyora Barnadas, 
que és l’aprovació inicial de les bases específiques reguladores de subvencions a les 
entitats «Del Mar als Cims» i també el punt 21 del «Tallers Ambientals». Si vostè vol 
explicar els dos. 
La diputada delegada de Medi Ambient, senyora Anna Barnadas, manifesta: Sí, 
president. Bé, de fet, tot està dedicat a l’àmbit educatiu i la diferència... Bé, el 
programa «Del Mar als Cims» és un programa que ja té una llarga tradició a la 
Diputació i que, per tant, el que intenta és posar en valor el patrimoni natural, cultural i 
social de l’entorn més proper dels alumnes de les nostres escoles i, per tant, en 
aquest sentit, a part de treballar ben bé el que és l’àmbit del patrimoni, també treballa 
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amb diferents exercicis de la participació de la llengua. Per tant, creiem que és un 
programa educatiu molt complet. El tema dels tallers és un pèl diferent, en el sentit 
que són tallers d’una hora. Perdoneu, «Del Mar als Cims» no ho he explicat, solen ser 
sortides, un treball previ, una sortida que pot anar d’una jornada sencera o una mitja 
jornada i després un treball posterior a l’aula. I els «Tallers Ambientals», a part de que 
la temàtica canvia perquè estem parlant bàsicament de temes de pacificació del 
trànsit, eficiència i estalvi energètic, canvi climàtic, també espècies exòtiques 
invasores i biodiversitat, però és més l’entorn aquest de l’emergència climàtica. Doncs 
el que dèiem, són tallers d’una hora a través d’uns materials que la Diputació cedeix 
en préstec, que han estat avaluats i aprovats per diferents associacions 
d’organitzacions dedicades al que és la formació ambiental a les escoles. I, per tant, 
en aquest sentit, el que posaríem a aprovació en aquest ple són les bases tant del 
programa «Del Mar als Cims» com dels «Tallers Ambientals».  
No el sentim, president, si està parlant. No el sentim.  
El senyor President, diu: Doncs sí, li deia que sí, senyora Pèlach, que tenia la paraula. 
Gràcies. 
La diputada senyora Laia Pèlach, intervé i diu: M’ho imaginava, el que passa que no 
em volia avançar. Moltes gràcies, president. Sí, de fet en vam parlar una mica a la 
comissió informativa. Nosaltres amb aquests programes, hem estat mirant una mica 
els detalls de les mateixes, tant la subvenció però també de com això deriva en 
aquestes activitats que fan les escoles i tenim molts dubtes sobretot en relació al 
tema de la proposta econòmica, ho vam comentar una mica. El que hem vist és que 
sovint el límit d’euros per alumne no arriba de lluny al 70 % que en teoria és el màxim 
que està previst, i això és perquè les activitats gestionen un cost molt superior al que, 
d’alguna manera, s’havia calculat, que preveien que tingués. Llavors, això té una 
conseqüència que per nosaltres és important i és que, certament, les escoles 
habitualment estan infrafincançades i no tenen recursos per destinar a aquest tipus de 
coses i, llavors, no poden assumir aquestes despeses i, al final, qui ho acaba 
assumint, aquest tipus de despeses, de sortides, d’activitats, que són, podríem dir, 
una mica extracurriculars, doncs són les famílies. Llavors, comentar-ho això a la 
comissió informativa ens va facilitat una sèrie de dades i veient les dades i el perfil 
d’escoles, doncs sí que tenim la sensació que malgrat la diversitat d’escoles que hi ha 
i també reconeixent, que ja us ho diem ara, que no hem pogut fer una anàlisi 
exhaustiva d’aquestes dades, però sí que d’alguna manera intuïm que aquelles 
escoles on hi ha més dificultats econòmiques per les famílies, habitualment no poden 
accedir a aquests tipus d’activitats. Sí creiem que és important que es faci una reflexió 
en aquest sentit, nosaltres en cap moment qüestionem, diguéssim, l’aposta de fons 
perquè ens convenç la proposta educativa que està plantejant aquest programa, tant 
el del tema «Del Mar als Cims» com el tema dels «Tallers Ambientals» que a més a 
més doncs celebrem que s’hagi recuperat aquesta proposta pedagògica i sobretot 
amb aquest enfocament de sensibilització per l’emergència climàtica però sí que ens 
genera dubtes les conseqüències que pot tenir, diguéssim, la proposta econòmica 
concretament, perquè sí que veiem que té aquesta afectació. I sí que, llavors, ens 
abstindrem en el punt i sí que volíem demanar que es fes una anàlisi una mica més 
profunda del que hem pogut fer nosaltres per veure si realment aquestes 
conseqüències es donen, potser seria oportú parlar, per exemple, amb escoles que 
no participen i saber si, realment, existeix aquesta limitació econòmica. I si és així, 
doncs no ho sé, poder replantejar d’alguna manera el sistema de subvenció, si no, no 
sé si l’oportú seria posar un límit en el cost d’aquestes activitats de manera que, això 
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segurament faria que moltes entitats llavors tampoc s’hi poguessin acollir, per tant, no 
sé quina és la manera, o si buscar un sistema de beques potser per a aquelles 
escoles on es dona més aquesta situació de dificultat econòmica de les famílies. No 
ho sé, però realment ens agradaria trobar-hi una solució perquè creiem que és un 
programa, realment un i l’altre, molt interessants i que valdria la pena que poguessin 
arribar a totes les escoles i no hi hagués aquesta limitació a nivell econòmic, per tant, 
doncs farem aquesta abstenció però bé, confiant que es pugui resoldre això. Moltes 
gràcies.  
El senyor President, comenta: Gràcies, senyora Pèlach. Alguna paraula més? 
Senyora Barnadas, vostè vol afegir alguna cosa? Ah, senyor Fernández, vostè vol 
intervenir?  
El diputat senyor Juli Fernández, intervé i diu: No, només per anunciar el nostre vot 
positiu, malgrat que com ha dit la diputada són dues propostes molt interessants, 
segurament que acabarà fent algun tipus d’ajustos [...] en aquell moment estan tenint 
bona implantació i, en tot cas, tot el que sigui millorar-les de cara al futur, també hi 
estarem d’acord.  
El senyor President, manifesta: D’acord, moltes gràcies. Senyora Barnadas? No la 
sentim, senyora Barnadas, està «mutada». Gràcies.  
La diputada senyora Anna Barnadas, intervé i manifesta: Gràcies, president. Bé, 
doncs, només agrair les apreciacions dels diputats que han intervingut i, en aquest 
sentit, només fer una petita reflexió i és que aquest tipus de projectes, evidentment 
que tenen tota la seva força educativa, però és també la voluntat d’ajudar aquestes 
ONL, aquestes empreses dedicades a l’educació ambiental que, a vegades, tenen 
dificultat per tenir contractes i més amb aquesta època de Covid. Ens agradaria poder 
arribar a tots els alumnes de tota la demarcació, de tots els centres, de tots els nivells, 
però la veritat és que amb el pressupost que tenim en aquest tema, doncs crec que 
fem un esforç important i, per tant, tan de bo disposéssim de més recursos tots 
plegats. Bé hi ha una part d’estratègia d’assistència o no, o de contractació d’aquests 
serveis o no, que, evidentment, depèn també de les escoles i, en aquest cas, 
nosaltres el que intentem és abaratir aquest cost i, evidentment, no podem arribar al 
70 % però sí que abaratir aquest cost per facilitar la contractació d’aquestes 
empreses d’educació ambiental que també han de tenir la seva possibilitat de 
sobreviure en temps tan complexos i, per tant, aquesta seria la voluntat entenent tot el 
que proposen i tan de bo tots els alumnes de tots els centres, sense cap tipus de 
distinció, poguessin accedir a aquest tipus de formació.  
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyora Barnadas. Moltes gràcies per 
les seves intervencions i, evidentment, els diners no són mai infinits, sempre són 
finits. Però la veritat és que, com dèieu, senyor Fernández, aquests programes 
funcionen, funcionen molt bé, també ho deia la senyora Pèlach, i, en tot cas, va ser un 
encert en el seu moment quan es varen posar a la pràctica i crec que és un encert 
continuar-los i, si en un dia pot ser dotar-los millor, no dubtin que ho farem. Però en 
tot cas, com veurem després en el pressupost, tot plegat a vegades es prou complex.  
Per tant, entenc que hi ha 26 vots a favor, en els dos punts i una abstenció en els dos 
punts? Sí? Doncs quedaria aprovat així. 
 
S’APROVA per 26 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE) i 1 abstenció (CUP) 
 
21. PLE149/000056/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Aprovació de les bases específiques reguladores de 
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subvencions a les entitats i equipaments d'educació ambiental per a la 
campanya "Tallers Ambientals" (expedient 2020/9195) 

 
“Amb l’objectiu de regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona a les 
entitats i equipaments d’educació ambiental per a la divulgació i coneixement dels 
principals espais naturals i biogeogràfics del territori gironí entre la població escolar de 
les nostres comarques, mitjançant les activitats educatives i de formació que, 
promogudes i subvencionades per la Diputació de Girona, s’efectuïn als diferents 
centres i equipaments d’educació ambiental participants, i que s’ofereixin a grups 
escolars d’ensenyament infantil, ensenyament primari, ensenyament secundari 
obligatori i cicles formatius de les comarques de Girona,  la Comissió Informativa 
d’Acció Territorial dictamina favorablement i proposa al Ple l’adopció de l’acord 
següent: 
 
PRIMER. Aprovar les bases específiques reguladores de subvencions a les entitats i 
equipaments d’educació ambiental per a la campanya “Tallers Ambientals”, que 
presenten el tenor literal següent: 
 
“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS I 
EQUIPAMENTS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL PER A LA CAMPANYA «ELS 
TALLERS AMBIENTALS» 
1. Objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a 
la concessió de subvencions del centre gestor de Medi Ambient de la Diputació de 
Girona per al finançament d’activitats d’educació ambiental que tinguin l’objecte de 
facilitar la formació i la conscienciació en relació amb l’emergència climàtica i la crisi 
de biodiversitat, i promoure la presa de consciència i el paper actiu dels ciutadans 
com a element clau per a l'efectivitat de l’acció per al clima i per a la biodiversitat. Es 
subvencionen les activitats educatives i de formació que, prèviament seleccionades 
per la Diputació de Girona, s’ofereixin a escoles o ajuntaments dels municipis gironins 
a executar en les mateixes escoles o equipaments municipals. 
Totes les propostes que presentin les entitats d’educació ambiental s’han d’ajustar a 
les condicions establertes en els annexos 1 i 2 d’aquestes bases i han d'anar 
encaminades a la corresponsabilització dels ciutadans envers les bones pràctiques en 
matèria d'energia, mobilitat, residus o medi natural, en relació amb la lluita contra el 
canvi climàtic i l’adaptació als seus efectes i la conservació de la biodiversitat. Hauran 
de ser activitats d'educació ambiental encaminades a l'acció per part dels ciutadans, a 
realitzar al municipi on es faci l'encàrrec de l'activitat. En cas d'escoles, els grups 
seran d'un màxim de 30 participants (1 grup classe) per a cada monitor-educador. Els 
grups d'alumnes més nombrosos s’hauran de dividir en subgrups de 30 participants 
com a màxim. 
En aquesta campanya els educadors es desplacen als centres educatius o 
equipaments municipals per fer les activitats en format de tallers educatius. 
Es valorarà especialment que les activitats vagin encaminades a aconseguir accions 
determinades per part dels ciutadans a qui van dirigides i hauran de preveure 
mecanismes de verificació de la repercussió i l’efectivitat de l'activitat didàctica sobre 
els participants al cap d'un temps, mitjançant indicadors dels resultats en termes 
energètics, canvis de mobilitat, dels residus gestionats o l’estat de conservació de la 
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biodiversitat, mesurables per part de l'escola o l’ajuntament i que verifiquin els canvis 
d'actitud, l'estalvi d'emissions o la millora en l’entorn natural, segons sigui el cas. 
TEMÀTICA CANVI GLOBAL: 

Canvi climàtic 
Aigua 
Residus 
Energia 
Espècies exòtiques invasores 
Biodiversitat 

2.  Procediment de concessió 
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i 
eventual, són lliurement revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes 
en la legislació vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació o en 
aquestes bases. Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen 
cap dret per a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden 
al·legar com a precedent. Les subvencions es concedeixen en règim de concurrència 
competitiva i convocatòria pública. 
3. Despeses subvencionables i període d’execució 
Es consideren despeses subvencionables les que, de manera indubtable, responen a 
la naturalesa de l’objecte d’aquestes bases. Es subvencionen exclusivament les 
activitats que hagin estat seleccionades per la Diputació de Girona i que realitzin les 
escoles o instituts de les comarques de Girona dins el calendari dels cursos escolars 
determinats en la convocatòria corresponent. Se n’exclouen expressament totes les 
altres activitats o tallers. 
En tots els casos es podrà autoritzar que persones vinculades amb l'entitat d’educació 
ambiental siguin contractades per fer activitats pedagògiques i/o tasques de gerència 
o coordinació sempre que la seva remuneració estigui d'acord amb les condicions 
normals del mercat. A aquest efecte, caldrà que els sol·licitants facin constar aquesta 
previsió i declarin els sous o ingressos d’altra mena de les persones vinculades en el 
moment de fer la sol·licitud i, si s’escau, en el moment de presentar els justificants. 
El període d’execució serà el que estableixi la convocatòria corresponent. 
4.  Destinataris 
Els usuaris finals són els alumnes de les escoles o els ajuntaments de municipis 
gironins que participin en les activitats de les entitats que hagin estat prèviament 
seleccionades d’acord amb aquestes bases i mitjançant convocatòria pública. La 
subvenció s'aplicarà com a descompte en el cost de les activitats. 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les 
entitats privades i públiques que realitzen activitats d'educació i interpretació 
ambiental i presentin propostes pedagògiques en concordança amb l’objecte 
d’aquestes bases, que desenvolupin –ja sigui de forma individual o combinada– un o 
més dels àmbits de treball que s’esmenten a l’annex 1.  
 
Els monitors-educadors hauran de tenir estudis universitaris de grau o de primer cicle 
de ciències ambientals, biològiques o geològiques, geografia, educació, enginyeries 
relacionades amb els residus o l'energia o experiència de 3 anys en educació 
ambiental sobre les temàtiques objecte d'aquesta convocatòria. 
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 
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s’acordin. Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin 
específicament en cada convocatòria i podran representar fins a un 50 % 
suplementari. 
Cada sol·licitud serà avaluada tenint en compte els criteris de valoració establerts. 
D’acord amb la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació 
pressupostària establerta a la convocatòria, es concretaran les activitats que se 
subvencionen. 
La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per 
escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim 
de 2,5 €/alumne per a les activitats de matí, 1,5 €/alumne per a les activitats de tarda i 
4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda). 
6.  Criteris de valoració 
Es valoraran els aspectes següents: 
1. La qualitat del projecte educatiu de l’entitat, amb els continguts proposats en 

l’annex 3 d’aquestes bases (2 punts). 
2. La qualitat de la proposta (fins a 6 punts). 

2.1. La descripció de l’activitat, el seu rigor conceptual, l’adequació als 
col·lectius diana, la descripció de l'acció que es pretén que emprenguin els 
destinataris i indicadors. 

2.2. L’adequació dels objectius de les activitats a la possibilitat efectiva 
d’assolir-los. 

2.3. La qualitat dels recursos pedagògics de suport. 
2.4. L’adaptació de la proposta als diferents tipus de col·lectius. 
2.5. La concisió i claredat de la proposta. 
2.6. Els indicadors proposats per avaluar la repercussió de l'activitat en l'acció 

del col·lectiu diana. 
3. El foment de l’experimentació i el raonament per part dels participants durant les 

activitats, i del pensament crític en relació amb el paper de la societat en la lluita 
contra el canvi climàtic o el canvi global (fins a 2 punts). 

4. L’equip humà (fins a 3 punts). 
4.1. L’estabilitat de l’equip humà. La relació laboral entre els educadors i 

l’entitat. 
4.2. La titulació universitària i pluridisciplinarietat (0,5 punts per cada 

llicenciatura o grau diferent, fins a un màxim d’1,5 punts). 
4.3. La titulació de postgrau en educació ambiental dels coordinadors o 

monitors (0,5 punts).  
No seran subvencionables les activitats que no assoleixin un mínim de 6 punts. 
7. Procediment de presentació de les sol·licituds 
Una mateixa entitat podrà presentar un màxim de 10 activitats. 
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer dins el termini que estableixi la 
convocatòria corresponent, mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat). La sol·licitud s’haurà de signar mitjançant la 
signatura electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del 
Consorci AOC i serà presentada telemàticament. 
Les dades de la sol·licitud s’han d’adaptar a les condicions expressades en l’annex 2. 
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
A la sol·licitud signada electrònicament, en què constaran les dades d'identificació de 
l’entitat, de la persona sol·licitant i del seu representant, l’adreça a l’efecte de 
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notificació, el telèfon de contacte i la descripció de les activitats que es sol·licita que 
siguin subvencionades, caldrà adjuntar la documentació següent: 
 Certificat emès per la Tresoreria de la Seguretat Social que acrediti que el 

sol·licitant es troba al corrent de les seves obligacions amb aquest organisme. Els 
organismes públics poden substituir aquest certificat per una declaració 
responsable signada pel seu secretari general. Aquest certificat no caldrà que 
sigui aportat si el sol·licitant signa l’autorització inclosa en el model de sol·licitud 
perquè la Diputació consulti les seves dades a la Tresoreria de la Seguretat 
Social. 

II.  Documentació: 
a) Documentació acreditativa de la personalitat jurídica de l’entitat i autorització 

d’obertura necessària, d’acord amb l’activitat que realitzi, expedida per la 
Generalitat de Catalunya o per l’òrgan competent. 

b) Projecte educatiu de l’entitat, amb els continguts que figuren en l’annex 3 
d’aquestes bases. 

c) Relació de costos i beneficis que justifiquen els preus de les activitats. 
En cas que la documentació presentada sigui considerada incorrecta o incompleta, el 
Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona podrà requerir que el sol·licitant, en 
el termini de deu dies, ampliï o esmeni la informació aportada en la sol·licitud. Si 
transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o no s’ha aportat la documentació 
reclamada, d’acord amb el que estableix l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’entendrà que 
l'interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia, que s’ha de dictar 
en els termes previstos a l’article 21 de la Llei 39/2015, 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. 
8. Instrucció de l’expedient i avaluació de les sol·licituds 
La instrucció del procediment de concessió d’aquestes subvencions correspon al 
centre gestor de Medi Ambient. La proposta de resolució de selecció de les activitats 
l’elabora la Comissió Avaluadora. La Junta de Govern de la Diputació de Girona és 
l’òrgan competent per resoldre el procediment de selecció de les activitats. 
Les actuacions d’instrucció comprenen: 

La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de 
beneficiari establerts en aquestes bases. 

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

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

Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un 
informe en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada. 
El centre gestor 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 
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la quantia d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants exclosos, en què s’indiqui la 
causa de l’exclusió. 
La concessió de les subvencions es fa en dues fases: 
Fase 1. Selecció de les activitats i beneficiaris: Durant el termini que determini la 
convocatòria corresponent, les entitats d’educació ambiental hauran de presentar la 
sol·licitud per formar part de la campanya amb els projectes educatius i la descripció 
de les activitats que proposin; el Servei de Medi Ambient valorarà les sol·licituds en 
funció dels criteris de valoració i emetrà un informe que serà sotmès a la Comissió 
Avaluadora, que farà la proposta de selecció, la qual haurà de ser aprovada per la 
Junta de Govern. 
Fase 2. Atorgament de la subvenció per a activitats concretes programades en dates 
reservades  per part d’escoles o grups determinats: Les escoles podran sol·licitar fer 
les activitats prèviament seleccionades en la fase 1 d’acord amb el procediment 
especificat en el punt 11 d’aquestes bases i, previ informe de disponibilitat 
pressupostària del Servei de Medi Ambient, el president de la Diputació de Girona 
resoldrà sobre l’atorgament de les subvencions, amb especificació de la quantia de la 
subvenció en cada cas. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres 
següents: 
Presidència: la presidenta de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat 
Vicepresidència: la diputada delegada de Medi Ambient. 
Vocals: 
–  El cap del Servei de Medi Ambient o funcionari o funcionària en qui delegui. 
– Un tècnic o tècnica del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona. 
–  Un tècnic  o tècnica designat per la Subdirecció General amb les competències 

en educació ambiental de la Generalitat de Catalunya. 
–  Un tècnic o tècnica designat pel Grup de Recerca en Educació Científica i 

Ambiental de la Universitat de Girona. 
Secretaria: el secretari o secretària de la Comissió Informativa de Territori i 
Sostenibilitat. 
La Comissió es considerarà vàlidament constituïda amb la presència mínima de la 
presidència o la vicepresidència, que presidiria la comissió en cas absència de la 
presidència, i dos vocals, un dels quals actuarà com a secretari. 
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la 
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot. 
9. Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, la qual 
resoldrà definitivament (si escau, en diversos actes) la selecció de les activitats 
subvencionades. 
La notificació es farà mitjançant la publicació de la resolució al tauler electrònic de la 
Diputació de Girona i constarà de la relació dels beneficiaris, així com dels 
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
La Junta de Govern ha d’adoptar la resolució corresponent en el termini màxim de sis 
mesos, que computen a partir de l’acabament del període de presentació de les 
sol·licituds, sense perjudici que aquesta posposi els efectes a una data posterior. Un 
cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants 
podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.. 
10. Forma d’acceptació 
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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 aplicables. 
11. Publicació de les activitats subvencionables i procediment de reserva de les 
activitats 
La Diputació de Girona farà arribar, a l’inici de cada curs escolar, a tots els centres 
educatius de les comarques gironines de què es té coneixement, la informació de la 
campanya, amb la referència a la pàgina web on podrà ser consultada l’oferta de les 
entitats i equipaments que s’hi inclouen, les seves dades, les activitats 
subvencionades que realitzen, els preus i la subvenció corresponent en cada cas. 
També informarà del procediment a seguir per poder beneficiar-se de les activitats 
objecte de subvenció. 
La Diputació nomenarà una persona perquè faci el seguiment i la supervisió de la 
redacció i funcionament posterior de les unitats didàctiques de la línia 2. 
El procediment de reserva de les activitats és el següent: 

1.Els centres d’ensenyament han de formalitzar la sol·licitud de les activitats 
pedagògiques en el termini establert al web dels programes pedagògics i 
educatius de la Diputació de Girona. 

2.Els centres d’ensenyament han de consultar el web dels programes 
pedagògics i educatius de la Diputació i escollir les activitats que s’adaptin 
a les seves necessitats. 

3.Els centres d’ensenyament han de posar-se en contacte amb el centre 
d’educació ambiental i reservar l’activitat. 

4.Els centres d’ensenyament han de sol·licitar la subvenció de l’activitat a la 
Diputació de Girona mitjançant el formulari específic del web dels 
programes pedagògics. 

5.La Diputació de Girona emetrà un informe i/o avís en què doni conformitat 
de la subvenció, per al centre d’ensenyament i per al centre d’educació 
ambiental. La reserva queda condicionada a l’ordre d’entrada de la 
sol·licitud i a l’existència de crèdit suficient. 

6.Tindran prioritat les reserves dels centres d’alta complexitat de les 
comarques gironines. 

7.Cada centre escolar pot sol·licitar fins a vuit activitats subvencionades; a 
partir de la novena reserva, les sol·licituds quedaran en llista d’espera. 

8.Prioritàriament, s’han de sol·licitar les activitats per cursos escolars. Les 
sol·licituds d’activitats que es facin per cicles educatius o per a grups 
d’alumnes de diferents cursos computaran com a dues activitats a partir de 
75 alumnes. 

9.Per a les activitats que queden en llista d’espera, la concessió de la 
subvenció estarà subjecta al pressupost disponible, i es donarà prioritat a 
la diversitat de centres davant la concentració de peticions d’una mateixa 
escola. Així mateix, es tindran especialment en compte les sol·licituds de 
centres d’alta complexitat. 

10.Un cop finalitzada l’activitat, cal que, en el termini de 15 dies, el centre 
d’ensenyament presenti l’enquesta de valoració de l’activitat, disponible al 
web dels programes pedagògics. La no presentació de l’enquesta 
comporta que el centre d’ensenyament quedi automàticament exclòs de la 
subvenció en els cursos següents. 
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11.És responsabilitat del mateix centre d’ensenyament sol·licitar 
adequadament la subvenció per a l’activitat que volen realitzar. Per tant, 
han de ser conscients de deixar la sol·licitud en estat d’inscripció i validar 
el correu electrònic que se’ls genera en el moment de fer la sol·licitud de la 
subvenció. 

12.En el cas que s’anul·lin activitats en el transcurs del curs escolar, els 
imports es retornaran a l’aplicació pressupostària corresponent. 

12. Justificació 
Els beneficiaris han de presentar la justificació mitjançant el model de compte 
justificatiu normalitzat. 
Es poden presentar diferents comptes justificatius parcials a mesura que s’executi la 
despesa subvencionada. En aquest cas, es poden presentar un màxim de tres 
comptes justificatius per cada curs escolar, corresponents als trimestres escolars. 
Les entitats d’educació ambiental percebran directament de cada grup escolar, entitat 
o organisme que financi l’activitat, la quantitat que resulti de descomptar la subvenció 
corresponent de la Diputació al preu de les activitats realitzades. Tant la subvenció 
com el preu han de coincidir amb el que figuri en la documentació informativa tramesa 
a les escoles.  
En cas de voler aplicar descomptes a les escoles, caldrà comunicar-ho prèviament a 
la Diputació de Girona; en aquest cas, el càlcul de la subvenció a pagar es farà en 
funció de l’import fet efectiu per cada grup escolar. La Diputació no abonarà en cap 
cas un import que superi el màxim establert en aquestes bases, comptant el que 
hagin abonat els grups escolars. Les entitats que rebin altres subvencions o ingressos 
per a les mateixes activitats ho hauran de fer constar expressament i, en aquest cas, 
la suma de subvencions i altres ingressos no podrà superar el preu de l’activitat. 
La documentació que caldrà presentar és la següent: 
a)  Com a màxim quinze dies després de la fi de les classes del trimestre escolar –

inici de vacances escolars–-, el compte justificatiu, degudament emplenat segons 
el model normalitzat. El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
–  Un resum justificatiu del compliment de l’activitat o projecte. 
–  Una relació classificada de les factures de les activitats, amb identificació del 

centre educatiu, el número de document, l’import, el concepte i la data 
d’emissió de la factura. 

–  El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o 
projecte amb la identificació de l’import i la seva procedència. 

b)  Les factures originals, signades pel responsable del grup escolar, en què consti la 
data de l’activitat, el nom del centre educatiu, el nivell educatiu del grup escolar, 
el nom del professor o professora responsable, el nombre d’alumnes assistents, 
l’activitat que han realitzat, el preu, la subvenció aplicada, el total de la factura i 
l’IVA aplicat. També s’acceptaran fotocòpies autenticades de les factures o 
factures en PDF. 

c)  Un cop finalitzat el curs escolar, abans del 30 de setembre de l’any en curs, 
s’haurà de presentar a la Diputació una memòria de les activitats realitzades 
segons el guió que es detalla a continuació: 
I. Fitxes de les activitats realitzades: monitor i titulació, data, lloc, activitat, 

nombre de participants, escola i grup educatiu, i valoració global per part del 
grup. 

II. Estadística: nombre total de participants, nombre total de grups, nombre de 
participants en cada activitat durant tot el curs escolar. 
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III. Valoració del programa per part de l’equip de monitors i educadors. 
IV. Puntuació de les activitats per part dels usuaris, a partir de les enquestes 

opcionals. 
V. Proposta de millores a les activitats, si s’escau. 
VI. Un exemplar de tota la documentació gràfica o audiovisual utilitzada en la 

difusió pública de les activitats. 
No s’acceptarà cap alteració dels preus prèviament acordats i objecte de subvenció 
sense prèvia autorització de la Diputació de Girona. L’incompliment d’aquesta 
clàusula implica no lliurar la subvenció i excloure automàticament l’entitat de la 
campanya 
13. Obligacions del beneficiari 
f) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament 

que fonamenta la concessió de les subvencions. 
g) 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. 

h) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan concedent, 
si escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a 
terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar 
tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 

i) 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. 

j) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents 
degudament auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al 
beneficiari en cada cas, com també de tots els estats comptables i registres 
específics exigits per les bases reguladores específiques. 

k) 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. 

l) Fer constar expressament en tots els actes i documentació que es generi en el 
marc d’aquesta campanya, que es tracta del programa «Els tallers ambientals» i 
que és promogut per la Diputació de Girona. 

m) Inserir la marca dels «Programes Pedagògics i Divulgatius» en tot el material de 
difusió del centre i de les activitats promogudes, així com les marques del 
programa «Els tallers ambientals» 

n) Inserir dins del web del beneficiari l'enllaç a la pàgina web dels Programes 
Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona. 

o) Garantir que la presentació pública de les activitats objecte de la subvenció 
concedida, si s’escau, es farà amb la presència d’un representant de la Diputació 
de Girona juntament amb els del beneficiari. 

p) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
q) Enviar una relació de totes les activitats o tallers que tinguin reservats amb les 

escoles a la Diputació de Girona, amb antelació suficient per tal que siguin 
conformades de forma prèvia a la seva realització. 

r) Autoritzar la Diputació de Girona perquè en les seves accions de difusió i 
comunicació faci constar la condició de cooperador del beneficiari. La Diputació 
farà ús de la imatge del beneficiari de manera adient. 

14. Pagament 
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Només es pagaran les activitats o tallers que hagin estat conformats prèviament per 
la Diputació i que es justifiquin correctament. 
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable del centre gestor de 
Medi Ambient. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària. 
La Diputació es reserva el dret d’assistir qualsevol dia i a qualsevol hora a les escoles 
o altres indrets on es realitzi alguna d’aquestes activitats o tallers i comprovar 
l’objectiu i l’efectivitat del programa presentat, així com d’enquestar les escoles i grups 
que han participat en la campanya per tal d’avaluar-ne el grau de satisfacció. 
15. Compatibilitat de les 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. 
16. Subcontractació 
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han de ser a càrrec de 
l’entitat respectiva. 
17. Responsabilitat 
L’explotació del servei per part dels centres o entitats és a compte i risc seu. La 
responsabilitat civil en l’execució de les activitats és del centre o entitat que les duu a 
terme. Serà responsabilitat de les entitats d’educació ambiental el fet que els 
equipaments o les instal·lacions per al desenvolupament de les activitats disposin 
dels corresponents permisos i autoritzacions que els resultin aplicables. 
18. Modificació de les subvencions 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran 
dsol·licitar un canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada, ni la modificació 
del pressupost o del percentatge de finançament. 
19. Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona pot 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: 

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

e) En cas d’incompliment d’altres obligacions que s’estableixen en aquestes 
bases. 

c) En altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 
El centre gestor de Medi Ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i el president de la 
Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents. 
20. 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 del mercat i s’obtingui 
l’autorització prèvia del president 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. 
21. Protecció de dades 
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En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter 
personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir la normativa i 
han d’adoptar i implementar els principis i les mesures que estableix el Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d’aquestes dades. 
La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de l’entitat en el 
marc de la gestió de subvencions. Aquestes dades personals, d'utilització 
exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent en 
protecció de dades de caràcter personal i seran conservades com a part del 
procediment administratiu. Podran accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels 
seus drets adreçant-se al delegat de Protecció de Dades de la Diputació de Girona, 
amb domicili a la pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, de Girona, o bé per correu 
electrònic a dpd@ddgi.cat. 
22. 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. 
23. 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. 
Per tant, els beneficiaris han d’inserir la marca del programa «Els tallers ambientals» 
en tot el material de difusió del centre i de les activitats promogudes, així com inserir 
dins del web del centre l’enllaç al web dels Programes Pedagògics 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 complir 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 complir 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. 

24. 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. 
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b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de 
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de 
la subvenció.  

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

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

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

f)Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
g) En cas d’entitats privades, si de conformitat amb l’article 31.3 de la Llei 38/2003, 

general de subvencions, i l’article 23.3 de l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona l’import de la despesa subvencionable supera les 
quantitats establertes a l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per als contractes menors (actualment igual o 
superior a 15.000 €, més IVA, en el cas de prestacions de serveis, 
subministraments o lliurament de béns, i igual o superior a 40.000 €, més IVA, 
en el cas d’execucions d’obres), el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim 
tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del 
compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les 
característiques especials de les despeses subvencionades no existeixi en el 
mercat prou nombre d’entitats que el subministrin o prestin, o tret que la 
despesa s’hagi fet amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. 

h) En cas d’administracions públiques, aportar un certificat del secretari o secretària 
que acrediti que la contractació s’ha realitzat d’acord amb el que estableix la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i la resta de 
normativa vigent en matèria de contractació administrativa. 

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

25. 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. 
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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 aplicbles 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. 
26. 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.  
27. 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. 
28. Vigència 
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial 
de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o 
la derogació. 
Disposició addicional primera 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin 
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan 
competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra 
l’aprovació o la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la 
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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 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona serà l’òrgan competent per promoure 
les convocatòries amb subjecció a aquestes bases. L’extracte de les convocatòries de 
les subvencions regulades en aquestes bases, previst a l’article 17.3 b de la Llei 
38/2003, general de subvencions, es publicarà en el BOPG. 
Annex 1 
ÀMBITS TEMÀTICS QUE ES CONSIDEREN*: 
–  Els residus i les bones pràctiques vinculades. 
– Mobilitat sostenible i pacificació del trànsit. 
– Minimització de la despesa energètica i fonts renovables. 
– Canvi climàtic. 
–  Espècies exòtiques invasores. 
–  Biodiversitat. 

* En el desplegament de les seves propostes, els equips han de desenvolupar 
l’activitat o taller de manera que donin contingut als àmbits temàtics als quals es 
vulguin presentar. Els tallers que es proposin poden abastar de forma individual 
qualsevol de les temàtiques o vectors ambientals que segueixen o bé fer-ne un 
tractament combinat. 

Annex 2 
INFORMACIÓ REQUERIDA SOBRE LES ACTIVITATS 
Presentació de l’activitat: 
Per a cadascuna de les activitats que es proposin, cal emplenar les dades següents al 
model de sol·licitud disponible al web de la Diputació de Girona: 
 Àmbit temàtic** 
 Títol** 
 Nivell educatiu** 
 Durada** 
 Preu per alumne, amb indicació de l’IVA** 
 Objectius (objectius que es pretén que assoleixin els alumnes amb la seva acció i 

indicadors per mesurar-los) ** 
 Dinàmica de desenvolupament de l’activitat** 
 Materials utilitzats (recursos tècnics com col·leccions, material informatiu editat, 

projeccions i/o recursos pedagògics com fitxes de treball, qüestionaris o materials 
per als tallers) ** 

 Mecanisme d’avaluació** 
 Observacions pràctiques per als grups, si s’escau** 
 Descripció-resum de l’activitat per publicar en el web de la campanya, d’un màxim 

de 500 caràcters* 
 Equip pedagògic: coordinadors i monitors. Llista del personal i titulacions** 

 

** Aquests conceptes consten en el model electrònic de sol·licitud disponible al lloc 
web de la Diputació de Girona. 
Annex 3  
CONTINGUT ORIENTATIU DEL PROJECTE EDUCATIU DE L’ENTITAT 
1. Trets d’identitat 

–Dades bàsiques de l’entitat: identificació clara, requisits legals, raons del 
seu naixement, antecedents, relacions amb altres entitats... Aquestes 
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dades s’hauran de formular de manera concisa; així, el text resultant 
serà clar i no gaire llarg. 

–Idees, filosofia, concepte d’educació per a la sostenibilitat (o de l’educació 
ambiental) assumides per l’entitat: aquest és l’apartat més propi, que la 
diferencia l’entitat d’altres entitats que no es mouen en aquest camp. Cal 
explicitar quins principis de la història de l’educació per a la sostenibilitat 
(ES) seran presents en les tasques de l’entitat; també si l’entitat vol 
treballar l’ES o es situa en l’educació ambiental (EA), primera elecció; cal 
fer explícit què s’entén per desenvolupament sostenible, per exemple 
(encara que sigui un concepte genèric); segurament, caldrà citar alguns 
autors o alguns documents històrics de l’EA i de l’ES. 

2. Anàlisi del context 
–Descripció del context geogràfic on treballa l’entitat: cal descriure els 

elements naturals, socials i culturals dels llocs on es treballa, dels 
territoris concrets. No es tracta que el projecte educatiu reculli la millor i 
la més àmplia monografia geogràfica del lloc, però sí que és necessari 
que contingui un bon resum, sempre pensant en el lector, el possible 
usuari. 

–Educació per a la sostenibilitat (o educació ambiental) i context geogràfic: 
cal fer l’esforç de pensar i escriure com s’apliquen els principis de l’ES o 
de l’EA triats i assumits en el context local on s’actua, per demostrar que 
la tria feta té les seves conseqüències, que no s’han triat només unes 
frases famoses i res més; què significa l’aplicació d’aquestes idees en el 
medi local (que ja ha estat ben descrit també en un dels primers 
apartats). 

3. Formulació d’objectius 
–Objectius generals de l’entitat: allò que l’entitat es proposa, allà on vol 

arribar, les seves finalitats. Aquests objectius són molt importants 
perquè, de fet, cap tipus d’acció que vulgui arribar a algun d’aquests 
objectius es pot deixar totalment a l’espontaneïtat de qui la realitza; el fet 
de tenir uns objectius clars implica introduir organització i racionalitat en 
allò que es fa a la pràctica. S’entén que totes les entitats a què es fa 
referència decidiran objectius en relació amb l’ES o l’EA, però també, per 
exemple, en alguns casos en relació amb l’educació en el lleure. 

–Valors i actituds comuns objecte de formació: són clau els valors i per això 
cal detallar-los; potser alguns projectes educatius ho poden fer en 
l’explicitació dels objectius, però, si es vol fer a part, l’esforç de concreció 
sempre serà més elevat. Sempre es fa referència a valors generals del 
conjunt d’activitats que l’entitat pugui portar a terme i, lògicament, 
coherents amb el concepte d’ES o d’EA explicitat en un dels apartats 
anteriors. 

4. Concreció de l’estructura de l’entitat 
–Tipologia d’activitats que es porten a terme: cal descriure breument quin 

tipus d’activitats es fan, què requereixen, la durada, els llocs on es 
porten a terme, els materials més habituals. 

–Grans grups de continguts que abracen les activitats: s’han d’explicitar 
quins grans continguts són els que es treballen en totes les activitats, en 
un nivell genèric. El detall, cal escriure’l en la fitxa pròpia de cada 
activitat del model electrònic de sol·licitud. 
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–Recursos didàctics: els que tingui l’entitat a la seva disposició per al 
conjunt de les activitats. Poden ser: publicacions, dossiers propis o 
aliens (en què s’especifiquin els autors i la propietat), materials 
audiovisuals, materials per al treball de camp (igualment caldrà 
especificar-ho per a cada activitat en el model electrònic de sol·licitud). 

–Metodologies docents: descripció i justificació de com es vol treballar amb 
els usuaris, siguin escolars o un altre tipus de públic; en aquest cas, cal 
també repassar què diu la teoria de l’ES i de l’EA sobre quines són les 
metodologies més adients. 

–Descripció dels espais i instal·lacions que s’utilitzen: dins la varietat 
d’entitats de l’àmbit de l’ES, cal deixar clar de quines instal·lacions es 
disposa, sales de treball, laboratoris, edificis; també s’ha d’especificar 
quina normativa vigent es compleix (en matèria de sanitat i seguretat, i 
d’accessibilitat, per exemple). És possible que no existeixi cap tipus 
d’instal·lació; en aquest cas, cal explicitar-ho i dir, com a mínim, on té la 
seu l’entitat (per a reunions i preparació de les activitats). 

–Avaluació: cal detallar els mecanismes de revisió del funcionament de les 
activitats i els de funcionament de l’entitat. 

–Professionals vinculats: noms dels responsables i un resum dels seus 
currículums; cal demostrar-ne la idoneïtat. A banda de la informació 
sobre els responsables, més estables, també s’han d’actualitzar les 
dades dels educadors que van passant per l’entitat. 

 
 
Un projecte educatiu no és... 
 

 
Un projecte educatiu hauria de ser... 
 

Un document voluminós on 
s’especifiquin molts detalls de la 
creació de l’entitat o del centre, de la 
història o de l’organització empresarial, 
si s’escau 
 

Un document concret ―ni molt curt ni 
molt llarg― que especifiqui les finalitats 
que es persegueixen i les característiques 
fonamentals del centre o entitat 

Un conjunt utòpic d’il·lusions 
professionals 
 

Un conjunt d’inquietuds i aspiracions 
basades en la realitat i assolibles a curt i 
llarg termini 
 

Un document genèric basat en els 
principis generals de la pedagogia, la 
psicologia o la història de l’educació 
ambiental i per a la sostenibilitat (en 
aquest cas concret) 
 

Un document singular, propi i específic 
per a l’entitat o centre basat, en uns 
principis pedagògics (i de la història de 
l’educació ambiental) conscientment triats 

Un document de despatx, inamovible, 
impecablement formulat per 
impressionar les administracions o un 
públic «ingenu» 
 

Un document destinat a ser portat a la 
pràctica, i a partir de la pràctica, ser 
revisat i millorat amb les innovacions i les 
reformes que calguin 
 

Un document elaborat només per 
l’equip directiu 

Un document en què han participat també 
els educadors i/o col·laboradors de 
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 l’entitat 
 

Un document innecessari perquè 
l’entitat funciona igualment tant si el té 
com si no el té 
 

Un projecte que eviti la rutina i les 
repeticions innecessàries sobre el sentit 
del treball educatiu de l’entitat, i que 
promogui la reflexió 
 

Un document que compliqui la feina, 
suposi una pèrdua de temps i limiti la 
llibertat de l’educador 
 

Un document que ajudi a establir 
prioritats, que eviti divagacions inútils i 
ajusti la llibertat de l’educador a la de la 
resta dels membres de l’entitat. Ha de ser 
un instrument de cohesió, que reflecteixi 
les inquietuds de l’entitat i que sigui capaç 
de coordinar les diverses tendències i 
opinions individuals. 
 

Un conjunt d’objectius o finalitats tan 
genèrics que no s’entengui on es vol 
arribar 
 

Un conjunt de d’objectius o finalitats que 
puguin ser fàcilment reconeguts en la 
tasca dels educadors 

 
SEGON. Sotmetre les bases a informació pública pel termini de vint dies hàbils, 
mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
tauler d’anuncis i referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 
conformitat 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. En el supòsit 
que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions, les bases 
quedaran aprovades definitivament. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació als efectes de procedir a 
l’execució dels presents acords i en especial per ordenar la publicació de l’anunci de 
l’aprovació definitiva de les bases específiques.” 
 
S’APROVA per 26 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE) i 1 abstenció (CUP) 
 
22. PLE149/000058/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Xarxa 

Viària (013): Aprovació del conveni entre la Diputació de Girona i 
l'Ajuntament de Figueres per a la cessió a l'Ajuntament de la carretera GIV-
6211R1, ramal de Figueres a la rotonda de la ronda sud (expedient 
2019/8855) 

 
“La Diputació de Girona és titular i gestiona la carretera GIV-6211R1, ramal de 
Figueres a la rotonda de la ronda sud. 
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La Diputació de Girona té redactat i aprovat el Pla zonal (pla de carreteres de les 
comarques gironines) que, entre d’altres aspectes, ha analitzat les vies que poden ser 
traspassades als municipis corresponents. Entre les vies que es poden traspassar hi 
figura la carretera GIV-6211R1, ramal de Figueres a la rotonda de la ronda sud. 
 
L'Ajuntament de Figueres, coneixedor i conforme amb les previsions que el Pla zonal 
fa per aquesta via, ha sol·licitat per acord de la Junta de Govern Local, de 28 de 
novembre de 2019, la cessió a l’Ajuntament d’aquesta carretera. 
 
Tant la Diputació de Girona com l’Ajuntament de Figueres coincideixen en constatar 
que aquest vial actualment ja és carrer del nucli de Figueres i que el seu trànsit és 
majoritàriament urbà. Per aquest motiu aquesta carretera es pot lliurar a l'Ajuntament 
de Figueres per tal que l’incorpori al seu patrimoni viari, conforme amb l’article 48.1 i 
la disposició addicional primera del text refós de la Llei de carreteres (Decret legislatiu 
2/2009, de 25 d’agost) i l’article 172 del Reglament general de carreteres (Decret 
293/2003, de 18 de novembre) i el Pla zonal aprovat per la Diputació de Girona. 
 
La cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials ha emès informe favorable 
sobre la cessió a l’Ajuntament de Figueres de la carretera GIV-6211R1, ramal de 
Figueres a la rotonda de la ronda sud. El cap de Patrimoni i Expropiacions i el 
secretari general han emès informe jurídic favorable sobre aquesta cessió. 
 
Per tot això, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi dictamina 
favorablement i proposa al Ple l'adopció de l'acord següent: 
 
Primer. Aprovar el text del Conveni, que es transcriu tot seguit, entre la Diputació de 
Girona i l’Ajuntament de Figueres per a la cessió a l’Ajuntament de Figueres de la 
carretera GIV-6211R1, ramal de Figueres a la rotonda de la ronda sud: 
 
“I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
Diputació de Girona, representada pel seu president, Miquel Noguer i Planas, assistit 
pel secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per 
acord del Ple de ------------------------ 
Ajuntament de Figueres, representat per la seva alcaldessa presidenta, Agnès Lladó i 
Saus, assistida per la secretària, Alícia Vila i Torrents, en virtut de les facultats 
conferides per acord del Ple de 7 de setembre de 2020. 
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II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ. 
1.Els articles 107.4 i 108.3 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, així com l'article 303 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals faculten a les administracions públiques de Catalunya per 
a subscriure convenis en l'àmbit de les seves competències respectives i per a la 
consecució de finalitats d'interès comú.  

2.La Diputació de Girona té redactat i aprovat el Pla zonal (pla de carreteres de les 
comarques gironines) que, entre d’altres aspectes, ha analitzat les vies que 
poden ser traspassades als municipis corresponents. Entre les vies que es poden 
traspassar hi figura la carretera GIV-6211R1, ramal de Figueres a la rotonda de la 
ronda sud. 

3.L'Ajuntament de Figueres, coneixedor i conforme amb les previsions que el Pla 
zonal fa per aquesta via, ha sol·licitat per acord de la Junta de Govern Local, de 
28 de novembre de 2019, la cessió a l’Ajuntament d’aquesta carretera. 

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

5.Ateses les circumstàncies exposades, totes les parts consideren necessari 
traspassar el vial municipal a l’Ajuntament de Figueres, per a la seva incorporació 
a la seva xarxa viària municipal. 

En virtut de tot això, formalitzen aquest conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
1. La Diputació de Girona cedeix la titularitat de la carretera GIV-6211R1, ramal de 

Figueres a la rotonda de la ronda sud, a l’Ajuntament de Figueres. 
2. L'Ajuntament de Figueres declara conèixer i acceptar les característiques i estat de 

conservació d’aquesta via i adquireix, de ple dret i a tots els efectes, la via 
indicada en el paràgraf anterior per incorporar-la al seu patrimoni viari urbà.  
S’annexa plànol on es grafia la via objecte de traspàs amb coordenades d’inici 
(497665, 4679106) i coordenades finals (497992, 4678817). 

3. La Diputació de Girona realitzarà un tractament superficial amb beurada 
bituminosa de dues capes, renovarà la senyalització horitzontal i la senyalització 
vertical, si s’escau. 

4. Aquesta cessió serà vàlida i eficaç un cop es formalitzi la recepció de les obres 
que es descriuen en el pacte anterior. A partir d’aquest moment l'Ajuntament de 
Figueres es farà càrrec del seu manteniment i explotació íntegre. 

5. Les parts resoldran de comú acord les diferències que puguin sorgir en relació 
amb aquest conveni. En cas que es puguin plantejar qüestions litigioses es 
resoldran per la jurisdicció contenciosa administrativa. 

I, en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni.” 
 
Segon. Cedir la titularitat a favor de l’Ajuntament de Figueres la carretera GIV-
6211R1, ramal de Figueres a la rotonda de la ronda sud, lliure de càrregues, per a la 
seva incorporació a la xarxa municipal. 
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Tercer. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del Conveni i 
per a tots els actes complementaris que siguin necessaris per al seu 
desenvolupament.  
 
Quart. Traslladar aquest acord a l'Ajuntament de Figueres i a Intervenció i Patrimoni i 
Expropiacions de la Diputació de Girona pel seu coneixement i efectes procedents. 
 
Cinquè. Publicar íntegrament el Conveni, un cop signat, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.” 
 
El senyor President comenta que passaríem als punts 22è i 23è que són de 
carreteres. El senyor Xargay també els explicarà tots dos i els posaríem a votació, si 
volen, de manera col·lectiva i si no, per separat.  
El diputat delegat de Xarxa Viària, senyor Jordi Xargay, intervé i manfiesta: Sí, molt 
bé, moltes gràcies. Se’m sent? Sí? Bé doncs són dos convenis, en aquest cas són 
dos convenis. Un amb l’Ajuntament de Figueres per la cessió d’un ramal, d’un tram de 
carretera que va des de Figueres fins a la rotonda sud, per entendre’ns és el camí del 
cementiri, que és un tram de carretera que està dintre del pla zonal de carreteres de 
les comarques gironines. És un tram que el propi govern de l’ajuntament doncs amb 
la junta de govern va demanar la cessió d’aquest tram de carretera i que el seu 
trànsit, pràcticament, majoritàriament diríem que és urbà. Per tant, el que faríem és la 
cessió d’aquest tram de carretera. D’aquesta cessió faríem doncs una millora doncs el 
que és un tractament superficial i la millora també de la senyalització tant horitzontal 
com vertical. I l’altre conveni seria amb la Generalitat, donat que s’està fent, estem 
parlant d’un tram de la carretera 5132 que va de Banyoles a Galliners, i donat que 
s’estan fent aquestes millores d’ampliació del que és la variant de Banyoles, la que va 
des de Cornellà fins a Serinyà, i que ,per tant, aquest és un tram que no té continuïtat, 
són uns 285 metres que no tenen continuïtat, i que ara, doncs, com que sempre ha fet 
d’enllaç en aquesta C-66 i que ara es fan aquestes obres, ens ha semblat que era el 
moment de fer aquest conveni amb la pròpia Generalitat i cedir-lo a la Generalitat. 
El senyor President, comenta: Molt bé, moltes gràcies, senyor Xargay. Alguna 
paraula? No? Entenem doncs que s’aproven, per tant, entenem que a l’Ajuntament de 
Figueres li cedim aquest ramal que ens han demanat i, a més, arreglat i, aquest tros 
de la de Banyoles a Galliners que quedarà integrada dintre de la variant de la C-66 i, 
per tant, també els hi cedim aquesta qüestió a la Generalitat. D’acord, doncs, 
quedaria aprovat per unanimitat. Gràcies.  
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
23. PLE149/000057/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Xarxa 

Viària (013): Proposta de cessió a la Generalitat de Catalunya d'un tram de 
la carretera GIV-5132, de Banyoles a Galliners, amb una longitud de 285 
metres. (expedient 2020/9105) 
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“La Diputació de Girona és titular i gestiona la carretera GIV-5132, de Banyoles a 
Galliners. 
 
La Generalitat de Catalunya ha aprovat i està executant el projecte denominat “Millora 
local. Seguretat viària. Millora de seguretat i reestudi de la secció transversal, 
carretera C-66, del PK 41+900 al 50+450 del tram Cornellà del Terri-Serinyà.” 
 
El tram actual de la carretera GIV-5132 que va des de l’inici de la carretera fins al PK 
0+285 ha esdevingut un element funcional de l’enllaç amb les carreteres C-66 i GIV-
5132 i no té continuïtat en sentit Banyoles per la qual cosa es pot cedir a la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Aquest tram actualment ja té la consideració d’un element funcional de l’enllaç de la 
carretera C-66 amb la carretera GIV-5132 i, per tant, es pot lliurar a la Generalitat de 
Catalunya per tal que l’incorpori al seu patrimoni viari, conforme amb l’article 48.1 i la 
disposició addicional primera del text refós de la Llei de carreteres (Decret legislatiu 
2/2009, de 25 d’agost) i l’article 171 del Reglament general de carreteres (Decret 
293/2003, de 18 de novembre). 
 
Com a conseqüència d’aquesta cessió l'inici de la carretera GIV-5132 serà en el 
vèrtex de la illeta d'obra de la pota de connexió de la carretera GIV-5132. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 12 i 48.1 del Decret legislatiu 2/2009, 
de 25 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de carreteres, informo 
favorablement sobre la cessió a la Generalitat de Catalunya d’un tram de la carretera 
GIV-5132, la qual es pot articular mitjançant acord del Ple de la Diputació de Girona 
per tal que s’elevi al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè, si escau, l’aprovi. 
 
La cap del Servei de Xarxa Viària ha emès informe favorable sobre la petició de 
cessió a la Generalitat de Catalunya d’un tram de la carretera GIV-5132, de Banyoles 
a Galliners. El cap de Patrimoni i Expropiacions i el secretari general han emès 
informe jurídic favorable sobre aquesta cessió. 
 
Per tot això, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi dictamina 
favorablement i proposa al Ple l'adopció de l'acord següent: 
 
Primer. Cedir la titularitat a favor de la Generalitat de Catalunya d’un tram de la 
carretera GIV-5132, de Banyoles a Galliners, amb una longitud de 285 metres, lliure 
de càrregues. 
 
Segon. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura dels 
documents i actes complementaris que siguin necessaris per al seu 
desenvolupament.  
 
Tercer. Traslladar aquest acord a l'Ajuntament de Banyoles i a Intervenció i Patrimoni 
i Expropiacions de la Diputació de Girona pel seu coneixement i efectes procedents.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
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COMISSIÓ D’ACCIÓ SOCIAL 
 
24. PLE149/000006/2020-DCIAS; Dictamen CI d'Acció Social; Gabinet de 

Presidència (001): Aprovació del conveni marc de col·laboració amb 
l'Associació pel dret a morir dignament, per fomentar la cultura del dret a 
la mort digna i l'extensió entre la població del document de voluntats 
anticipades (DVA)  (expedient 2020/9371) 

 
“Vist que la Diputació de Girona i l’Associació pel dret a morir dignament, en matèria 
de fomentar la cultura del dret a la mort digna i l’extensió entre la població del 
document de voluntats anticipades (DVA), volen suscriure un conveni administratiu 
que té per objectiu comú entre les parts col·laborar conjuntament per fomentar la 
cultura del dret a la mort digna, del coneixement dels drets al final de la vida i de 
l’extensió entre la població del DVA en els municipis de la demarcació de Girona i la 
pròpia Diputació. 
 
Vist que en data 18 de febrer de 2020 va ser aprovada pel Ple de la Diputació de 
Girona una declaració en suport al dret a morir dignament en què la Diputació es 
comprometia, entre altres, a: 
 

1.Promoure des de la Diputació de Girona recursos formatius a les 
treballadores i treballadors dels ens locals de la demarcació (serveis 
socials, centres culturals, policia municipal, residències, centres de dia, 
assistència a domicili, etc.) sobre els drets de la ciutadania al final de la 
vida i el benefici de fer el Document de Voluntats Anticipades (DVA). 
 

2.Divulgar des de la Diputació de Girona aquests acords, així com el DVA, i 
impulsar conjuntament amb els ens locals de la demarcació xerrades 
informatives i activitats a centres assistencials, educatius i culturals, 
campanyes en els mitjans de comunicació locals i edició d’opuscles o 
tríptics, que estaran disponibles als punts d’informació municipals.  

 
Per tot l’exposat, vist l’informe del centre gestor i previ dictamen favorable de la 
Comissió Informativa d’Acció Social, es proposa al Ple de la Diputació l’adopció de 
l’acord següent: 
 
PRIMER. APROVAR el text del conveni marc de col·laboració entre la Diputació de 
Girona i l’Associació pel dret a morir dignament, en matèria de fomentar la cultura del 
dret a la mort digna i l’extensió entre la població del document de voluntats 
anticipades (DVA) CN/4080 (exp. 2020/9371)el contingut de la qual es reprodueix de 
forma íntegra a continuació: 
 
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’ASSOCIACIÓ PEL DRET A MORIR DIGNAMENT, EN MATÈRIA DE FOMENTAR 
LA CULTURA DEL DRET A LA MORT DIGNA I L’EXTENSIÓ ENTRE LA POBLACIÓ 
DEL DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES (DVA)  
ENTITATS QUE INTERVENEN  
D’una part, la DIPUTACIÓ DE GIRONA (en endavant Diputació), amb NIF i domicili a 
Pujada de Sant Martí, 4-5 (CP 17004), representada pel seu president, Miquel Noguer 
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i Planas, , elegit en sessió extraordinària del Ple de 4 de juliol de 2019, en virtut de les 
facultats atribuïdes per acord del Ple de la Diputació de data........  i assistit pel 
secretari general de la Diputació, el senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
D’altra part, l’ASSOCIACIÓ PEL DRET A MORIR DIGNAMENT – CATALUNYA, (en 
endavant, DMD), amb NIF G63334510 i domicili a Av Portal de l'Àngel, 7 de 
Barcelona (CP 08002), representada per la Sra. Gloria Cantarell Barella en qualitat de 
Presidenta, representació que se li otorga a l’Acta de l’Assemblea General Ordinària 
del 30 de setembre de 2020.  
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ   
En data 18 de febrer de 2020 va ser aprovada pel Ple de la Diputació de Girona una 
declaració en suport al dret a morir dignament en què la Diputació es comprometia, 
entre altres, a: 

1.Promoure des de la Diputació de Girona recursos formatius a les 
treballadores i treballadors dels ens locals de la demarcació (serveis 
socials, centres culturals, policia municipal, residències, centres de dia, 
assistència a domicili, etc.) sobre els drets de la ciutadania al final de la 
vida i el benefici de fer el Document de Voluntats Anticipades (DVA). 

2.Divulgar des de la Diputació de Girona aquests acords, així com el DVA, i 
impulsar conjuntament amb els ens locals de la demarcació xerrades 
informatives i activitats a centres assistencials, educatius i culturals, 
campanyes en els mitjans de comunicació locals i edició d’opuscles o 
tríptics, que estaran disponibles als punts d’informació municipals.  

Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni de col·laboració, que es regirà pels següents: 
PACTES  
Primer.- Objecte del conveni  
La Diputació de Girona i DMD subscriuen el present conveni amb l’objecte de 
col·laborar conjuntament per fomentar la cultura del dret a la mort digna, del 
coneixement dels drets al final de la vida i de l’extensió entre la població del DVA en 
els municipis de la demarcació de Girona i la pròpia Diputació. 
Segon.- Obligacions i compromisos de les parts  
DMD es compromet en la mesura de les seves disponibilitats a: 
a) Facilitar formadors per a les sessions destinades al personal de Diputació i dels 
municipis de la demarcació sobre el coneixement del dret a la mort digna, dels drets 
al final de la vida i de la promoció del DVA. 
b) Facilitar persones amb formació per a xerrades als centres cívics i socials, 
biblioteques municipals, associacions de malalts i malaltes, CEIP, etc. dels municipis 
de la demarcació. 
c) Participar en les jornades i actes de tot tipus en què la seva presència sigui 
requerida per Diputació. 
d) Facilitar material propi de DMD per als punts d’informació al públic de la Diputació 
quan li fos demanat. 
e) Assessorar sobre la informació a emetre per la Diputació a través de tots els seus 
mitjans i per a l’ús dels municipis de la demarcació. 
f) Facilitar a la Diputació els permisos i autoritzacions necessaris perquè pugui editar i 
utilitzar una còpia de l’exposició “La mort, digna i il·lustrada”.  
g) Assessorar i col·laborar en les activitats a fer per incrementar el nombre de 
ciutadans amb DVA, d’acord amb models de ciutat experimentats amb èxit. 
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h) Incorporar en totes les comunicacions i informacions que es facin de les activitats 
desenvolupades en base a aquest conveni i en qualsevol suport que aquestes es 
presentin, l’anagrama i el logotip de la Diputació, així com el text: “en col·laboració 
amb la Diputació de Girona”, juntament amb la resta d’anagrames i logotips que 
siguin escaients. 
i) Nomenar la persona que formarà part de la Comissió Tècnica de Seguiment del 
conveni per part de DMD.  
Compromisos de la Diputació (a través de l’organisme autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona, Dipsalut) 
Durant la vigència del present conveni la Diputació es compromet a:  
a) Programar i incloure en els programes de formació sessions sobre el tema objecte 
d’aquest conveni, de manera que durant la seva vigència i la de les seves pròrrogues 
en el seu cas, un percentatge mínim de personal diana que ajudi a assolir els 
objectius d’aquest conveni (treballadors/es i educadors/es socials, personal de les 
OAC i de centres culturals, sanitaris i socials, policies municipals, etc.) hagi rebut 
aquesta formació. 
b) Dissenyar material de difusió sobre el DVA i el dret a una mort digna, i posar-los a 
disposició dels ajuntaments de manera que aquells que ho desitgin puguin imprimir-
ho amb el seu propi logotip. 
c) Tenir material de difusió propi o de DMD a disposició de la ciutadania en tots els 
centres de la Diputació on es produeixi atenció al públic. 
d) Dissenyar un programa de divulgació del dret a la mort digna i del DVA tant intern 
com extern, a través dels mitjans de què disposa, que inclogui la divulgació d’un 
model de DVA entre els ajuntaments de la demarcació. 
e) Editar una còpia de l’exposició “La mort, digna i il·lustrada” per a ús i programació 
de la distribució de la pròpia Diputació entre els ajuntaments de la demarcació. 
f) Proposar a DMD un calendari d’activitats i de xerrades en aquells centres públics en 
què Diputació tingui possibilitat de programar activitats. 
g) Fomentar el creixement del nombre de ciutadans de la demarcació que tenen fet el 
DVA a través de programes pilot. 
h) Qualsevol altra acció interna o externa que contribueixi a la divulgació entre 
treballadors i ciutadans de la importància i significat del DVA i de la cultura del dret a 
una mort digna. 
i) Nomenar la persona que formarà part de la Comissió Tècnica de Seguiment del 
conveni per part de la Diputació de Girona.  
Tercer. Inexistència de compromisos econòmics de les parts 
El contingut d’aquest  conveni no generarà cap compromís econòmic entre les parts. 
Quart. Comissió de seguiment i avaluació  
Es constituirà una comissió mixta de seguiment i avaluació formada com a mínim per 
un representant de cadascuna de les entitats, per tal de vetllar i avaluar el compliment 
dels compromisos objecte d’aquest conveni.   
Aquesta comissió serà l’òrgan de seguiment i avaluació de les actuacions dutes a 
terme en el marc d’aquest conveni, i es reunirà sempre que ho sol·liciti alguna de les 
parts.  
La Comissió de seguiment tindrà les funcions següents: 
a) acordar l’oferta formativa objecte de la col·laboració i tot allò que els sigui 
consubstancial: objectius, programa, durada, persones destinatàries, perfil dels 
formadors i altres aspectes relacionats amb l’oferta formativa i la seva gestió; 
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b) portar a terme el seguiment, la vigilància i el control de les actuacions derivades de 
l’execució del conveni; 
c) resoldre els dubtes que puguin sorgir de la interpretació i aplicació d’aquest 
conveni. 
Cinquè. Vigència del conveni  
La vigència d'aquest conveni marc s'estén des de la data de la seva signatura fins al 
31 de desembre de 2023. Abans de la finalització del termini, les parts unànimement 
mitjançant acord exprés podran acordar la pròrroga per un període de fins a 4 anys 
addicionals o la seva extinció.  
Sisè. Règim de modificació  
Per mutu acord de les parts es podran introduir les modificacions als pactes que es 
considerin adients, les quals hauran de ser aprovades pels òrgans corresponents i 
s’incorporaran com annex a aquest conveni.  
Setè. Causes d’extinció  
Seran causes d'extinció del present conveni: 
a) Realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 
b) Mutu acord de les parts, que s’instrumentarà de forma escrita. 
c) Impossibilitat manifesta, legal o material, per desenvolupar les activitats que 
constitueixen l’objecte del conveni. 
d) Incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts. 
e) Denúncia de qualsevol de les parts, amb comunicació escrita a l’altra, amb un mes 
d’anticipació a la data prevista per deixar sense efecte el present conveni. 
f) Qualsevol altra prevista a la normativa vigent. 
Vuitè. Difusió i publicitat  
Ambdues entitats acorden la possibilitat de donar informació pública de la signatura 
d’aquest conveni. Quan una de les parts faci ús de la imatge corporativa de l’altra, se 
seguiran les instruccions sobre imatge corporativa que puguin establir-se al respecte 
per cadascuna de les parts. 
Novè. Règim Jurídic, resolució de controvèrsies i responsabilitats.  
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir 
de la seva execució seran resoltes per mutu acord de les parts. Els conflictes derivats 
de l’aplicació d’aquest conveni són competència dels òrgans de l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu de la ciutat de Girona.  
Desè. Transparència  
En compliment a les obligacions de publicitat previstes a la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, aquest conveni es 
trametrà al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de 
Catalunya  
Onzè. Protecció de dades.  
Cada part tractarà les dades personals que obtingui de l’altra part com a Responsable 
del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General de Protecció de 
Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril 
de 2016).  
La finalitat del tractament serà gestionar el present document i portar a terme les 
actuacions que se’n deriven.  
La legitimació del tractament té el seu fonament en les relacions jurídiques 
formalitzades en el present document. 
Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades 
(accés a les dades, rectificació, portabilitat, supressió, sol·licitar-ne la limitació del 
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tractament i oposició) cada part es podrà adreçar a l’altra a les referències i adreces 
següents: al Delegat de Protecció de Dades de la Diputació de Girona, amb domicili a 
la Pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, de Girona o a dpd@ddgi.cat i a 
dmdcatadministracio@dretamorirdignament.cat (Marta.- 934123203) de la DMD. 
I, com a prova de conformitat i acceptació, signen aquest conveni. 
Miquel Noguer i Planas Glòria Cantarell Barella 
President de la Diputació Presidenta de l’Associació 
De Gironapel Dret a Morir Dignament 
Jordi Batllori i Nouvilas 
Secretari General de la  
Diputació de Girona” 
 
SEGON. DESIGNAR la Presidència per a la signatura del conveni i de qualsevol 
document que se'n derivi, a l’empara de la funció representativa que li atribueix 
l’article 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases de règim local i normativa 
concordant. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a l’Associació pel Dret a Morir Dignament i a 
l’organisme autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, Dipsalut, amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
QUART. PUBLICAR íntegrament el conveni, un cop signat, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al portal de Transparència de la Diputació de Girona.” 
 
El senyor President comenta que passaríem a la Comissió d’Acció Social, seria 
l’aprovació del conveni marc de col·laboració amb l’Associació pel dret a morir 
dignament, per fomentar la cultura del dret a la mort digna i l’extensió entre la 
població del document de voluntats anticipades. Com saben vostès, ens varen 
acompanyar en una sessió plenària els seus representants, havíem aprovat una 
moció en aquest sentit i ara ja aprovem el conveni. Senyora Maria Puig, té la paraula, 
la vicepresidenta i presidenta de Dipsalut.  
La vicepresidenta tercera, senyora Maria Puig, pren la paraula i presenta la proposta 
de la Comissió que presideix: Hola, bon dia. En tot cas, tots sabeu, coneixeu aquest 
tema, vam treballar aquella moció, per tant ara, toca el moment de concretar les 
accions a través d’aquest conveni. S’ha treballat conjuntament amb l’entitat, com 
sabeu una de les qüestions més importants que ens traslladava el mateix col·lectiu 
era la difusió i la formació, que contemplen en aquest conveni i, en tot cas, fem 
aquest pas per ja posar fil a l’agulla a les accions que podrien donar compliment a 
aquestes necessitats.  
El senyor President, diu: Sí, gràcies, senyora Puig. Alguna consideració? Senyora 
Pèlach?  
La diputada senyora Laia Pèlach, manifesta: Sí, simplement per dir que celebrem que 
vagin endavant aquests compromisos adquirits al plenari amb la subscripció de la 
moció de l’Associació pel dret a morir dignament, amb el qui vull subscriure aquest 
conveni. Crec que la pandèmia també ens ha fet molt conscients de com d’important 
és morir dignament i de tot el que vol dir això i, per tant, penso que és un molt bon 
moment per sensibilitzar la població de les eines que té al seu abast, però sobretot 
per intentar seguir avançant per dotar-nos de noves eines que garanteixin el respecte 
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a l’elecció de cadascú, de com vol viure aquest moment de morir. Per tant, celebrem 
que vagi endavant i moltes gràcies per la feina.  
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyora Pèlach. Alguna paraula més? Sí, 
perdoni, senyora Paneque.  
La diputada senyora Sílvia Paneque, intervé i manifesta: Un petit comentari. Nosaltres 
donarem també suport a aquest conveni, estem totalment d’acord, ja ho vàrem dir el 
dia del ple. Celebrem que des de la Diputació es fomenti aquesta cultura del dret a 
morir dignament i, sobretot, es treballi per donar a conèixer també entre la població de 
la nostra demarcació el document de voluntats anticipades. Però vostè en feia esment 
al principi, i era un prec o una demanda que volíem fer, va ser precisament en 
aquesta moció pel dret a morir dignament, la que va motivar al nostre grup a 
presentar una moció per tal de que les entitats poguessin participar dels plens de la 
Diputació, i volíem aprofitar doncs, aquest punt perquè ens hagués agradat també 
que avui, ni que fos telemàticament, ens acompanyessin els membres de l’entitat, [...] 
moment està aquesta possible intervenció de les entitats i quin calendari tenen 
marcat. Gràcies.  
El senyor President, manifesta: Bé, moltes gràcies. Ens cenyirem al punt de l’ordre 
del dia que és aprovar aquest conveni i l’altre ja li contestaré tan bon punt tingui la 
informació. Moltes gràcies, senyora Paneque. Per tant, entenc que aquest punt queda 
aprovat per unanimitat. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
25. PLE149/000005/2020-DCIAS; Dictamen CI d'Acció Social; Gabinet de 

Presidència (001): Aprovació del conveni amb el Dept. de Treball, Afers 
Socials i Famílies, d'encàrrec de gestió del servei d'acolliment i 
recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per als seus 
fills i filles a la comarca del Gironès (expedient 2020/6994) 

 
“En data 27 de març de 2019 es va signar un conveni que estableix l’encàrrec de 
gestió entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Direcció 
General de Famílies i la Diputació de Girona per a la gestió del Servei d’acolliment i 
recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per als seus fills i filles a la 
comarca del Gironès, CN/ 3892 (exp. 2098), el qual es va prorrogar mitjançant una 
addenda signada el 28 de novembre de 2019 (exp. 2019/7094). La vigència de 
l’addenda es va iniciar l’1 de gener de 2020 i finalitza el 31 de desembre de 2020. 
 
Vist que ambdues parts consideren satisfactòria la col·laboració mantinguda i acorden 
mantenir-la i signar un nou conveni d’encàrrec de gestió del servei referit 
anteriorment. 
 
Atès que correspon al Departament de Treball Afers Socials i Famílies el 
desplegament de les polítiques públiques d’atenció a la ciutadania i a la comunitat  
que, per encàrrec del Govern, són de la seva competència, i en concret, les polítiques 
d’atenció a les famílies, la infància i l’adolescència i les polítiques d’igualtat. La 
Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania té entre les seves funcions programar, 
prestar i gestionar les polítiques del departament en matèria de violència masclista, 
d’acord amb el Decret 234/2019, de 12 de novembre, de reestructuració del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
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Atès que l’article 64 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista estableix que correspon a l’Administració de la Generalitat la 
creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació i la gestió de tots els 
serveis detallats per l’article 54.2 (Xarxa d’Atenció i recuperació integral) en 
col·laboració amb els ens locals. 
 
Vist que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als 
municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin 
d’uns serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació mitjançant el suport als 
ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans de la demarcació, especialment la 
d’aquells més desafavorits. El desenvolupament de la prestació objecte d’aquest 
conveni s’inscriu en aquesta línia d’actuació. 
 
Vist que d’acord amb el que disposa l’article 36 de la Llei 7/1985 LRBRL, les 
diputacions provincials tenen competència pròpia en matèria de promoció social. 
 
Vist que l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència 
dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic es podrà encarregar a 
altres òrgans o Entitats de Dret Públic d’aquesta o de diferent administració, sempre 
que entre les seves competències hi estiguin aquelles activitats, per raons d’eficàcia o 
no disposin de mitjans tècnics idonis per al seu desenvolupament. Tanmateix, les 
encomanes de gestió no podran tenir per objecte prestacions pròpies de contractes 
regulats a la legislació de contractes del sector públic. Aquesta encomana no suposa 
una cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu 
exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat encomanant dictar tots els actes o 
resolucions de caràcter jurídic que donen suport o en els que s’integri la concreta 
activitat material objecte de l’encomana.  
 
Vist que a l’empara del que disposa l’article 11 de la llei 40/2015, es poden articular 
mecanismes de col·laboració i cooperació interadministrativa entre la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Girona, com a administracions públiques territorials i amb 
personalitat jurídica.  
 
Atès que el Servei d’Acolliment i Recuperació és un servei especialitzat residencial i 
temporal, que ofereix acolliment i atenció integral per a possibilitar el procés de 
recuperació i reparació a les dones i a llurs filles i fills dependents, que requereixen un 
espai de protecció a causa de la situació de risc motivada per la violència masclista, 
tot vetllant per llur autonomia. 
 
Atès que en data 15 de setembre de 2020 la Comissió Informativa d’Acció Social va 
dictaminar favorablement elevar al Ple l’aprovació d’un nou conveni d’encàrrec de 
gestió entre la Diputació de Girona i el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya, del Servei d’acolliment i recuperació per a 
dones que pateixen violència masclista i per als seus fills i filles a la comarca del 
Gironès per a l’any 2021, CN/4059  Exp. 2020/6994. 
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Atès que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya ha considerat oportú modificar l’annex incorporant l’apartat IX RÈGIM 
ECONÒMIC amb el desglossament del càlcul de l’import, però sense canvis en el 
contingut econòmic.  
 
Per tot l’exposat, vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació, vist 
l’informe del centre gestor i previ dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Acció Social, es proposa al Ple de la Diputació l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. APROVAR el conveni entre el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, d’encàrrec de gestió 
del Servei d’acolliment i recuperació per a dones que pateixen violència masclista i 
per als seus fills i filles a la comarca del Gironès, el contingut del qual es reprodueix 
de forma íntegra a continuació (CN/4059) (Exp. 2020/6994). 
 
“CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, 
D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI D’ACOLLIMENT I RECUPERACIÓ PER A 
DONES QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA MASCLISTA I PER ALS SEUS FILLS I FILLES 
A LA COMARCA DEL GIRONÈS  
D’una part, el senyor Chakir El Homrani Lesfar, que intervé en qualitat de conseller 
del Departament de Treball, Afers Socials, i Famílies de la Generalitat de Catalunya, 
en virtut de les facultats que li confereix l’article 12 a, de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 
De l’altra, el senyor Miquel Noguer i Planas, que intervé en qualitat de president de la 
Diputació de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 4 de juliol de 2019, en 
virtut de les facultats conferides per acord del Ple del dia ......., i assistit pel secretari 
general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i 
obligar-se, i 
MANIFESTEN 
1. Que correspon al Departament de Treball Afers Socials i Famílies el desplegament 
de les polítiques públiques d’atenció a la ciutadania i a la comunitat, que, per encàrrec 
del Govern, són de la seva competència, i en concret, les polítiques d’atenció a les 
famílies, la infància i l’adolescència i les polítiques d’igualtat.  
2. Que la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania té entre les seves funcions 
programar, prestar i gestionar les polítiques del departament en matèria de violència 
masclista, d’acord amb el Decret 234/2019, de 12 de novembre, de reestructuració 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
3. Que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als municipis 
de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin d’uns 
serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una eina que mitjançant el 
suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans de la demarcació, 
especialment la d’aquells més desafavorits. 
4. Que l’article 64 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista, estableix que correspon a l’Administració de la Generalitat la 
creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació i la gestió de tots els 
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serveis detallats per l’article 54.2 (Xarxa d’Atenció i recuperació integral) en 
col·laboració amb els ens locals. 
5. Que aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic 
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic. 
6. Que l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència 
dels òrgans administratius o de les entitats de Dret Públic es podrà encarregar a 
altres òrgans o entitats de dret Públic de la mateixa o de diferent administració, 
sempre que entre les seves competències hi estiguin aquelles activitats, per raons 
d’eficàcia o no disposin de mitjans tècnics idonis per al seu desenvolupament. 
Tanmateix les encomanes de gestió no podran tenir per objecte prestacions pròpies 
dels contractes regulats a la legislació de contractes del sector públic. Aquesta 
encomana no suposa una cessió de la titularitat de la competència ni dels elements 
substantius del seu exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat encomanant 
dictar tots els actes o resolucions de caràcter jurídic que donen suport o en els que 
s’integri la concreta activitat material objecte de l’encomana.  
7. Que en data 27 de març de 2019 es va signar un conveni que estableix l’encàrrec 
de gestió entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la 
Direcció General de Famílies (actualment Secretaria d’Igualtat, Migracions i 
Ciutadania) i la Diputació de Girona per a la gestió del Servei d’acolliment i 
recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per a les seves filles i fills a 
la comarca del Gironès, que finalitza el 31 de desembre de 2020. 
8. Que ambdues parts consideren satisfactòria la col·laboració mantinguda i acorden 
mantenir-la i signar un nou conveni de col·laboració pel funcionament del Servei 
d’Acolliment i Recuperació a la Comarca del Gironès, i a tal efecte formalitzar el 
present conveni d’encàrrec de gestió d’acord amb les següents: 
CLÀUSULES 
Primera. Objecte del conveni 
Aquest conveni té per objecte encarregar la gestió per part de l’Administració de la 
Generalitat, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF) a la 
Diputació de Girona, del servei d’acolliment i recuperació per a dones que pateixen 
violència masclista i per als seus fills i filles (en endavant SAR) a la comarca del 
Gironès.  
La relació de la Diputació de Girona amb el DTSF es farà mitjançant La Subdirecció 
General de Lluita contra la Violència Masclista, adscrita a la Secretaria d’Igualtat, 
Migracions i Ciutadania (SIMC).   
El SAR és un servei especialitzat residencial i temporal, que ofereix acolliment i 
atenció integral per a possibilitar el procés de recuperació i reparació a les dones i a 
llurs filles i fills dependents, que requereixen un espai de protecció a causa de la 
situació de risc motivada per la violència masclista, tot vetllant per llur autonomia. 
Segona. Obligacions de la Diputació de Girona  
1. Gestionar el servei amb total compliment de les condicions tècniques de prestació 
del SAR elaborades per la SIMC que s’adjunten com a annex. 
2. Utilitzar per al desenvolupament del servei la casa que, a aquest efecte el 
Departament té ubicada en una població de la comarca del Gironès, amb capacitat 
per acollir 9 dones, amb els seus respectius fills i filles, si és el cas. 
3. Prestar el Servei d’acolliment durant tot el termini de durada del conveni les 24 
hores del dia, tots els dies de l’any. 
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4. Coordinar-se tècnicament de manera periòdica i a demanda amb serveis de la 
xarxa d’atenció que des de la SIMC es determini. 
5. Presentar anualment memòria de l’activitat realitzada durant l’any, d’acord amb les 
indicacions de la SIMC. 
6. Garantir el dret a la intimitat i la no divulgació de dades de caràcter personal, 
d’acord a la legislació vigent. 
7. Posar a disposició de les persones usuàries del servei el full de reclamacions i 
trametre mensualment les reclamacions rebudes a la SIMC. 
8. Fer constar el logotip del DTSF seguint les condicions reglamentàries per al seu ús, 
en tot tipus de comunicació referent als servei objecte d’aquest conveni. 
9. Notificar a la SIMC qualsevol canvi o incidència que es pugui produir en relació 
amb el desenvolupament del servei. 
10. Sotmetre’s a les actuacions de supervisió, inspecció i control del DTSF.  
11. Tenir contractada i mantenir una pòlissa d’assegurances que cobreixi la 
responsabilitat civil i la del personal al seu servei, per unes sumes assegurades 
mínimes 300.000 euros per víctima i de 600.000 euros per sinistre, tenint en compte 
l’increment dels imports d’indemnització fixats en la Llei 35/2015, de 22 de setembre, 
de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les 
persones en accidents de circulació, atès que es calcula per analogia per al càlcul de 
les indemnitzacions.  
12. Fer-se càrrec del manteniment de l’equipament que es posi a disposició de la 
Diputació de Girona, que pugui resultar malmès a causa d’un ús inadequat, tant per 
part del personal adscrit al servei com per les persones usuàries i satisfer la 
indemnització, si escau, per les pèrdues que es puguin produir. Així mateix, al 
finalitzar la vigència del conveni caldrà retornar els elements cedits en bon estat i 
segons inventari realitzat. 
Tercera. Obligacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies mitjançant 
la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania   
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies mitjançant la Secretaria d’Igualtat, 
Migracions i Ciutadania es compromet a: 
1. L’import màxim anual a abonar pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
per a la prestació del Servei d’Acolliment i Recuperació per a dones que pateixen 
violència masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del Gironès, és de 
509.296,55 euros (exempt d’IVA).  
L’import cert a abonar a la Diputació de Girona serà el corresponent al servei 
efectivament prestat des de l’1 de gener de 2021, o des de la data de signatura del 
conveni si fos posterior, fins al 31 de desembre de 2021. Aquest import serà carregat 
al pressupost de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania per a l’exercici 2021, 
i s’imputarà a la partida pressupostària ____________ 
2. Supervisar periòdicament el compliment de les obligacions contingudes en les 
normes de prestació del Servei, mitjançant reunions i altres instruments tècnics de 
suport i avaluació.  
3. Exercir, també, el control sobre les dades relacionades amb la gestió del Servei, en 
especial, quan aquestes siguin objecte de protecció. 
Quarta. Justificació i pagament  
L’import d’aquest conveni serà carregat al pressupost de la Secretaria d’Igualtat, 
Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i 
s’imputarà a la partida pressupostària _________ 
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L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud per 
part de la Diputació de Girona, mitjançant la presentació de factures de la despesa 
realitzada en funció del servei prestat, que en tot cas haurà de ser conformada per la  
SDGVM 
Així mateix, caldrà incorporar a la factura el número d’expedient i l’exempció de l’IVA. 
Cinquena. Comissió de seguiment 
Es crea una comissió de seguiment formada per una persona en representació de 
cada part, que es reunirà, com a mínim, un cop l’any. 
Per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, serà la persona titular 
de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania o la persona en qui delegui. 
Per part de la Diputació de Girona la persona serà la senyora Mariona Rustullet i 
Tallada o persona en qui delegui. 
Sisena. Confidencialitat de les dades 
La Diputació de Girona haurà de garantir el dret a la intimitat i la no divulgació de les 
dades personals, així com el compliment de la normativa vigent establerta en relació a 
la protecció de dades de caràcter personal obtingudes durant la realització dels 
serveis de l’objecte del conveni. 
Setena. Vigència del conveni 
La vigència d’ aquest conveni s’iniciarà l’1 de gener de 2021, o en la data de la seva 
signatura si fos posterior, fins al 31 de desembre de 2021, amb possibilitat de 
pròrroga de 3 anys més. 
Tanmateix en qualsevol moment abans de la finalització del termini, els signants del 
conveni podran acordar unànimement la pròrroga anual.  
Vuitena . Causes de resolució  
Són causes de resolució d’aquest conveni: 
1. El mutu acord entre les parts. 
2. L’incompliment dels seus pactes, amb denúncia prèvia amb antelació de tres 
mesos.  
3. L’obstaculització per a la comprovació o inspecció dels serveis per part del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
4. L’incompliment de qualsevol altra obligació establerta en la legislació vigent. 
No es preveu indemnització per incompliment de les clàusules establertes en aquest 
conveni i annex.  
Novena. Modificacions  
Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions del present 
conveni haurà de formalitzar-se per a la seva validesa, per mutu acord d’ambdues 
parts, mitjançant la corresponent clàusula addicional. 
Desena. Normativa aplicable 
En tot allò no previst en aquest Conveni, i sense perjudici de la resolució de mutu 
acord entre ambdues parts, s’establirà en allò previst en la normativa aplicable i, en 
concret, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, el Reial 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 la resta d’ordenament administratiu aplicable.  
Onzena. Interpretació 
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Les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni 
seran resoltes de mutu acord entre les parts, i en darrer terme seran resoltes, si 
escau, en la jurisdicció contenciosa administrativa.  
I en prova de conformitat se signa aquest document,  
Chakir El Homrani Lesfar 
Conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies  
Miquel Noguer i Planas 
President de la Diputació de Girona 
Jordi Batllori i Nouvilas 
Secretari General de la 
Diputació de Girona 
Annex 
Plec de condicions tècniques 
Servei d’acolliment i recuperació per a dones que pateixen violència masclista i per 
als seus fills i filles a la comarca del Gironès 
I. OBJECTE DEL CONVENI, DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI I 
FONAMENTACIÓ 
L’objecte del conveni és la gestió del Servei d’acolliment i recuperació per a dones en 
situació de violència masclista en l’àmbit de la parella, a desenvolupar en la comarca 
del Gironès. 
Aquest servei s’entén com  un servei especialitzat, residencial i temporal, que ofereix 
acolliment i atenció integral per possibilitar el procés de recuperació i reparació, a les 
dones i a les seves filles i fills dependents, que requereixen un espai de protecció a 
causa de la situació de risc motivada per la violència masclista, tot vetllant per la seva 
autonomia. 
La prestació que es vol desenvolupar mitjançant aquest conveni s’emmarca en la 
Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència 
masclista, regulada a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la 
violència masclista. 
II. OBJECTIU 
L’objectiu és l’acolliment de les dones que han estat o estan en situació de violència 
masclista en l’àmbit de la parella, així com dels seus fills i filles a càrrec i potenciar els 
programes específics i integrals de recuperació.  
III. CONCRECCIÓ D’ACTUACIONS QUE INCLOUEN EL SERVEI 
Les actuacions que s’inclouen en la prestació del servei d’acolliment són les 
següents: 
1. Substituir la llar, és a dir, totes aquelles actuacions que fan referència a la vida 
quotidiana durant l’estada al SAR 
2. Dissenyar, juntament amb la dona, d’un itinerari de recuperació psico-social per a 
ella i els seus fills i filles  
3. Oferir una atenció individualitzada i específica que faciliti el treballar amb les dones 
i els seus fills i filles aquells aspectes vinculats als processos de recuperació de la 
situació de maltractament viscuda 
4. Coordinar les actuacions amb els diferents recursos de la xarxa d’atenció i 
recuperació integral i la xarxa de recursos comunitària per tal de garantir 
l’acompanyament de la dona en el seu procés cap a l’autonomia personal  
IV. PERSONES DESTINATÀRIES DEL SERVEI D’ ATENCIÓ I ACOLLIMENT 
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1. Dones que estan o han estat en situació de violència masclista en l’àmbit de la 
parella i que han abandonat el domicili i no disposen de recursos personals i/o 
econòmics per fer front a aquesta situació. 
2. Les filles i fills a càrrec d’aquestes dones. 
V. UBICACIÓ GEOGRÀFICA I DESCRIPCIÓ DEL SERVEI D’ACOLLIMENT 
El servei d’acolliment s’ha de prestar a la comarca del Gironès a l’equipament que, a 
aquest efecte es posarà a disposició de la Diputació de Girona. 
La casa té capacitat per acollir 9 dones, amb els seus respectius fills i filles, si és el 
cas. 
VI. CALENDARI I PERIODICITAT DE L’EXECUCIÓ DEL CONVENI 
El servei s’ha de prestar el SAR durant tot el termini de durada del conveni les 24 
hores del dia, tots els dies de l’any.  
VII. FONTS DE DERIVACIÓ 
L’accés de les dones al servei d’atenció i acolliment es produeix exclusivament per 
indicació de la Direcció General de Famílies, que emetrà la resolució corresponent. 
VIII. RECURSOS HUMANS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA PRESTACIÓ 
Per al funcionament correcte del Servei d’acolliment, l’entitat adjudicatària, en la zona 
especificada, ha de comptar, com a mínim, amb el personal següent: 
a) Director/a:  
Nivell d’estudis: Llicenciat/da o diplomat/da en matèria de ciències socials, 
preferentment psicologia, pedagogia, treball social o educació social 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit i en gestió de centres: 4 
Nombre de directors/es: 1  
Funcions: 
- Encarregar-se de la gestió i organització del SAR  i del seu equip professional. 
- Planificar i supervisar tots els serveis i activitats que es desenvolupen dins el Servei 
d’Acolliment. 
- Representar el Servei d’Acolliment en les relacions amb els serveis i recursos de la 
xarxa integral. 
- Garantir unes bones pràctiques professionals en tot el procés d’acompanyament a 
les dones i els seus fills i filles. 
- Afavorir un clima de convivència i unes pràctiques de bon tracte tot garantint el 
compliment de la normativa del Servei d’Acolliment. 
- Planificar, supervisar i avaluar, d’acord amb la resta de l’equip, el pla de treball 
individual de cada dona i els seus fills. 
- Realitzar l’avaluació del grau d’assoliment dels objectius inicials i de la programació 
anual del Pla Funcional del Servei d’Acolliment. 
- Garantir espais de formació interna i externa per a tots els professionals del Servei. 
- Representar el SAR davant l’entitat gestora així com davant la DGF. 
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis 
laborals aplicables al sector. Jornada completa. 
La seva absència física ha d’estar coberta, en tot moment, per la persona en qui 
delegui. 
b) Treballador/a social: 
Nivell d’estudis:  diplomat/da en treball social o en assistència social 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 2  
Funcions: 
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- Avaluar l’impacte de la violència en els diferents aspectes socials de la dona i 
acompanyar-la en la presa de decisions i en el procés de resolució dels aspectes que 
s’hagin acordat. 
- Elaborar, d’acord amb la dona, l’àmbit social del pla de treball individual i fer-ne el 
seguiment. 
- Facilitar la informació i acompanyar, si s’escau, als recursos de la xarxa integral. 
-Establir els contactes i les coordinacions necessàries amb la xarxa integral del 
territori. 
Nombre de professionals: 1 
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis 
laborals aplicables al sector. Jornada completa. 
c) Educador/a social: 
Nivell d’estudis: diplomatura en educació social, o habilitació en educació social; 
llicenciatura en psicologia, diplomatura en treball social 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 2 , o bé disposar de Formació específica 
en aquest àmbit equivalent als anys mínims d’experiència exigida.  
Funcions: 
- Acompanyar la dona en els seus processos de recuperació per la violència viscuda. 
- Abordar les conseqüències de la violència masclista en la relació mare-filla/fill. 
- Elaborar, d’acord amb la dona, l’àmbit educatiu del pla de treball individual i fer-ne el 
seguiment. 
- Fer-se càrrec de l’atenció als fills i filles en aquells moments en  que la mare no ho 
pot fer per motius de formació, treball o gestions. 
- Acompanyar la dona i els seus fills, si s’escau, als recursos de la xarxa integral. 
- Organitzar les activitats lúdiques del SAR. 
Nombre mínim de professionals: 
Un mínim de 6 educadors/es, a jornada completa, per cobrir tots els torns: matí, tarda, 
nit, caps de setmana i festius.  
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis 
laborals aplicables al sector. 
Horari : el personal educatiu ha de donar cobertura al servei les 24 hores del dia, tots 
els dies de l’any. 
d) Treballador/a familiars/Tècnic/a Integració social/monitor/a de lleure: 
Nivell d’estudis: la corresponent per aquest àmbit.  
Anys mínims d’experiència: 2  
Funcions: 
- Col·laborar en les tasques complementaries del Servei d’Acolliment d’acord amb els 
plans de treball establerts. 
- Funció de recolzament a la realització d’aquelles tasques més immediates d’atenció 
personal i masclista necessàries per al desenvolupament de la vida quotidiana. 
Nombre mínim de professionals:  un mínim de 2, 1 a jornada completa i 1 amb una 
jornada de 25 hores.  
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis 
laborals aplicables al sector. 
e) Psicòleg/a 
Nivell d’estudis: llicenciat/da en psicologia, amb formació clínica, i amb experiència en 
el camp dels maltractaments i la violència masclista.  
Nivell d’estudis: Llicenciatura en Psicologia, amb formació clínica i amb formació i 
experiència en l’àmbit de la violència masclista i dels maltractaments.  
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Anys mínims d’experiència:  3  
Funcions: 
- Oferir un espai de suport psicològic per a les dones que ho sol·licitin. 
- Suport psicològic als nens i nenes en el context del Servei d’Acolliment. 
- Oferir un espai de suport psicològic per abordar les conseqüències de la violència en 
la relació mare-filla/fill. 
- Suport a l’equip del Servei d’Acolliment. 
- Derivació al Centre d’Intervenció Especialitzada, en aquells casos en què es valori la 
necessitat d’una atenció terapèutica per la situació de violència viscuda. 
- Establir els contactes i les coordinacions necessàries amb la xarxa integral 
especialitzada. 
Nombre mínim professionals: 1 
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis 
laborals aplicables al sector. 
Horari laboral: 20 hores setmanals. 
IX RÈGIM ECONÒMIC 
El càlcul de l’import del servei inclou una part fixa i una part variable. 
Finançament fix per activitat.  
La retribució per activitat fix s’abona a l’entitat per abonar les despeses fixes 
mensuals. 
S’abonarà a la Diputació de Girona, amb independència dels acolliments de dones i 
filles i fills efectivament prestats.  
Aquesta retribució es calcula tenint en compte un màxim de 3.285 acolliments de 
dones, i un màxim de 4.763 acolliments de fills i filles, a raó de 9 places de dones i 
d’1’45 fills/filles per dona, durant els 365 dies de durada màxima anual. 
Tarifa per acolliment diari per a dona: 102,38 € (IVA exempt). 
Tarifa per acolliment diari per a fill o filla: 11,78 € (iva exempt) sobre la qual és 
d’aplicació l’IVA que la normativa vigent determini. 
Acolliment reservat i no prestat: Es considera acolliment reservat, aquell on la dona es 
troba absent per sortides temporals o per ingrés en centres sanitaris, amb una durada 
superior a tres dies i un màxim de 15 dies. La tarifa per acolliment reservat, i no 
ocupat, és la corresponent al concepte de finançament fix, no inclou el variable.  
Finançament variable per activitat. 
La retribució variable té per objectiu el pagament de les despeses consumibles. 
Aquest import retribueix només els acolliments reals de dones i infants, i es pagarà a 
raó de 20,67€ (iva exempt) i 10,28 € (iva exempt) respectivament”. 
 
SEGON. FACULTAR àmpliament el president de la Diputació per a la signatura 
d’aquest conveni, dels documents necessaris per a la seva execució i per a l’adopció 
de qualsevol resolució respecte a l’encàrrec esmentat (entre d’altres la correcció 
puntual a l’alça o a la baixa del preu en funció dels dies de còmput anual), amb 
excepció de qüestions que per Llei siguin indelegables, a l’empara de la funció 
representativa que li atribueix l’article 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les 
bases de règim local i normativa concordant. 
 
TERCER. PUBLICAR el present conveni al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i incloure’l al Registre de Convenis de col·laboració de la Generalitat, als 
efectes de fer-lo accessible al portal de transparència, de conformitat amb l’article 
110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
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administracions públiques de Catalunya, en la seva versió donada segons la Llei 
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
 
QUART. PUBLICAR el present acord al portal de transparència de la Diputació de 
Girona. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies (DTSF)  de la Generalitat de Catalunya i a SUMAR, Serveis Públics d’Acció 
Social de Catalunya, SL.” 
 
El senyor President, manifesta que passaríem als punts 25, 26, 27 i 28 que no són res 
més que punts repetitius en el plenari que són les encomanes de gestió que fa el 
Departament de Treball i Benestar i Afers Socials per l’encàrrec a l’empresa SUMAR. 
Com saben vostès, els hi havíem dit que hi havia l’opció que el Departament comprés 
accions a la mateixa Diputació i que fos un instrument del propi Departament, això 
vam estar-ho mirant, de moment aquesta possibilitat no ho contempla el govern, en 
aquest sentit, però sí amb la gestió, tant amb aquests encàrrecs com també amb 
encàrrecs urgents que hi ha hagut durant l’època de la Covid i que SUMAR també ha 
respost a les demandes urgents que li pot haver fet, sobretot en temes de residències 
i en temes d’inspecció de les mateixes residències arreu del territori, però que en tot 
cas, hem d’anar passant encara aquests convenis per tal de fer els encàrrecs i cedir-
los a que els faci SUMAR. Per tant, SUMAR ho fa per la pròpia Diputació i, llavors la 
Diputació envia el cobro de la Generalitat i ho traspassem immediatament. Per tant, 
els hi proposo l’aprovació dels quatre punts de manera conjunta. Hi ha algunes o 
alguna, per part de vostès, alguna paraula o alguna consideració? Sí, senyora Pèlach, 
senyora Paneque, perdó.  
La diputada senyora Laia Pèlach, manifesta: Nosaltres simplement dir que ens 
abstindrem.  
El senyor President, diu: D’acord, gràcies. Gràcies. Senyora Paneque.  
La diputada senyora Sílvia Paneque, intervé i diu: Sí, moltes gràcies. Nosaltres també 
ens abstindrem com havíem fet en d’altres ocasions, fonamentalment per l’aspecte 
que vostè comenta. És cert que hi havia aquest compromís que la Generalitat pogués 
comprar accions de l’empresa SUMAR i, per tant, es fes aquesta gestió més directa o 
aquesta encomana de servei directament, això no s’ha resolt, pel que ens comenta 
avui vostè, per tant, continuem reclamant que la Generalitat doni tràmit de solució. 
Però aquest any, i a més a més aprofitant que estem a portes del 25-N, afegim una 
altra demanda. Com vostès saben, el conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i 
lluita contra la violència contra les dones i violència domèstica, que és el que fa 
referència aquests punts també que aprovem, el conegut com a Conveni o Convenció 
d’Istanbul, reclama treballar sobre les «3 P»: prevenció, protecció i persecució. I, hem 
de lamentar que a hores d’ara la Generalitat no hagi donat tràmit o activat encara les 
subvencions que permeten a aquestes entitats poder treballar amb aquestes «3 P», 
amb els fons que provenen del pacte d’estat contra la violència de gènere. S’acaba 
l’any, no s’han activat i aquest seria també un punt important per complementar la 
tasca que es fa des d’aquests recursos, que avui ens abstindrem, per tant, tiraran 
endavant, però que en qualsevol cas, pensem que també seria important 
complementar-ho amb aquests fons que provenen del pacte d’estat contra la violència 
de gènere.  
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El senyor President, respon: Bé, entendrà que aquest és un prec que s’hauria de fer 
al govern de la Generalitat, no en el plenari de la Diputació, perquè no tenim aquesta 
competència. Sí que és veritat, de totes maneres, si em permet, el que fan 
precisament aquests convenis és de que, a casa nostra, doncs aquestes «3 P» que 
vostè mencionava es pugui fer aquest treball en aquest àmbit en els punts de trobada 
que hi ha en les diferents ciutats de casa nostra. No només per les dones, sinó també 
pels fills i filles, aquest servei que estem prestant. Miri, en el fons, també han 
d’analitzar bé aquest tema de la Generalitat perquè, certament, moltes vegades, la 
Generalitat, encara que fos minoritari, probablement qualsevol operació que fes 
SUMAR hauria de passar pel Consell Executiu de la Generalitat, la qual cosa, amb 
això potser perdria molta agilitat la mateixa empresa pública. I això, també, ens hem 
posat una mica el tema d’estudiar-ho molt bé, perquè, moltes vegades dius bé, miri la 
Generalitat pot tenir, no ho sé, és igual, un 5, un 10, un 15, un 20 per cent de 
SUMAR, si aquest no és el problema per fer les encomanes de gestió. Però si 
després qualsevol operació que hagi de fer SUMAR per qualsevol qüestió ha de 
passar pel Consell Executiu de la Generalitat, això es podria tenir una demora 
importantíssima que haurem d’analitzar, precisament, perquè per prestar un servei a 
la Generalitat, no haguéssim endarrerit tots els serveis que prestem arreu dels 
ajuntaments i consells comarcals del territori. I, per tant, aquesta anàlisi també caldrà 
que la fem i que estudiem totes aquestes maneres de poder tirar-ho endavant. 
Malgrat això, doncs, per tant, passaria amb 22 vots a favor, 5 abstencions, 
s’aprovarien aquests 4 punts.  
 
S’APROVA per 22 vots a favor (JxCat, ERC, IdS I TxE) i 5 abstencions (PSC i CUP) 
 
26. PLE149/000008/2020-DCIAS; Dictamen CI d'Acció Social; Gabinet de 

Presidència (001): Aprovació del conveni amb el Dept. de Treball, Afers 
Socials i Famílies, d'encàrrec gestió del servei d'intervenció especialitzada 
per a dones que pateixen violència masclista i per a les seves filles i fills a 
la comarca del Gironès (expedient 2020/6997) 

 
“En data 27 de març de 2019 es va signar un conveni que estableix l’encàrrec de 
gestió entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Direcció 
General de Famílies i la Diputació de Girona per a la gestió del Servei d’intervenció 
especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i per a les seves filles i 
fills a la comarca del Gironès, CN/ 3893 (exp. 2019/2099), el qual es va prorrogar 
mitjançant una addenda signada el 28 de novembre de 2019 (exp. 2019/7097). La 
vigència de l’addenda es va iniciar l’1 de gener de 2020 i finalitza el 31 de desembre 
de 2020. 
 
Vist que ambdues parts consideren satisfactòria la col·laboració mantinguda i acorden 
mantenir-la i signar un nou conveni d’encàrrec de gestió del servei referit 
anteriorment. 
 
Atès que correspon al Departament de Treball Afers Socials i Famílies el 
desplegament de les polítiques públiques d’atenció a la ciutadania i a la comunitat 
que, per encàrrec del Govern, són de la seva competència, i en concret, les polítiques 
d’atenció a les famílies, la infància i l’adolescència i les polítiques d’igualtat. La 
Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania té entre les seves funcions programar, 
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prestar i gestionar les polítiques del departament en matèria de violència masclista, 
d’acord amb el Decret 234/2019, de 12 de novembre, de reestructuració del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
Atès que l’article 64 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista estableix que correspon a l’Administració de la Generalitat la 
creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació i la gestió de tots els 
serveis detallats per l’article 54.2 (Xarxa d’Atenció i recuperació integral) en 
col·laboració amb els ens locals. 
 
Vist que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als 
municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin 
d’uns serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació mitjançant el suport als 
ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans de la demarcació, especialment la 
d’aquells més desafavorits. El desenvolupament de la prestació objecte d’aquest 
conveni s’inscriu en aquesta línia d’actuació. 
 
Vist que d’acord amb el que disposa l’article 36 de la Llei 7/1985 LRBRL, les 
diputacions provincials tenen competència pròpia en matèria de promoció social. 
 
Vist que l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència 
dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic es podrà encarregar a 
altres òrgans o Entitats de Dret Públic d’aquesta o de diferent administració, sempre 
que entre les seves competències hi estiguin aquelles activitats, per raons d’eficàcia o 
no disposin de mitjans tècnics idonis per al seu desenvolupament. Tanmateix, les 
encomanes de gestió no podran tenir per objecte prestacions pròpies de contractes 
regulats a la legislació de contractes del sector públic. Aquesta encomana no suposa 
una cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu 
exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat encomanant dictar tots els actes o 
resolucions de caràcter jurídic que donen suport o en els que s’integri la concreta 
activitat material objecte de l’encomana.  
 
Vist que a l’empara del que disposa l’article 11 de la llei 40/2015, es poden articular 
mecanismes de col·laboració i cooperació interadministrativa entre la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Girona, com a administracions públiques territorials i amb 
personalitat jurídica.  
 
Atès que el Servei d’Intervenció Especialitzada és un servei especialitzat que ofereix 
atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones que han 
patit o pateixen situació de violència i també a llurs filles i fills. Així mateix, els dits 
serveis han d’incidir en la prevenció, la sensibilització i la implicació comunitària. 
 
Per tot l’exposat, vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació, vist 
l’informe del centre gestor i previ dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Acció Social, es proposa al Ple de la Diputació l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. APROVAR el conveni entre el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, d’encàrrec de gestió 
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del Servei d’intervenció especialitzada per a dones que pateixen violència masclista i 
per a les seves filles i fills a la comarca del Gironès, el contingut del qual es 
reprodueix de forma íntegra a continuació (CN/4060) (Exp. 2020/6997). 
 
“CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, 
D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI D’INTERVENCIO ESPECIALITZADA PER 
A DONES QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA MASCLISTA I PER A LES SEVES FILLES I 
FILLS A LA COMARCA DEL GIRONÈS  
D’una part, el senyor Chakir El Homrani Lesfar, que intervé en qualitat de Conseller 
del Departament de Treball, Afers Socials, i Famílies de la Generalitat de Catalunya, 
en virtut de les facultats que li confereix l’article 12 a, de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 
De l’altra, el senyor Miquel Noguer i Planas, que intervé en qualitat de president de la 
Diputació de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 4 de juliol de 2019, en 
virtut de les facultats conferides per acord del Ple del dia _____, i assistit pel secretari 
general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i 
obligar-se, i 
MANIFESTEN  
1. Que correspon al Departament de Treball Afers Socials i Famílies el desplegament 
de les polítiques públiques d’atenció a la ciutadania i a la comunitat, que, per encàrrec 
del Govern, són de la seva competència, i en concret, les polítiques d’atenció a les 
famílies, la infància i l’adolescència i les polítiques d’igualtat.  
2. Que la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania té entre les seves funcions 
programar, prestar i gestionar les polítiques del departament en matèria de violència 
masclista, d’acord amb el Decret 234/2019, de 12 de novembre, de reestructuració 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
3. Que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als municipis 
de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin d’uns 
serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una eina que mitjançant el 
suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans de la demarcació, 
especialment la d’aquells més desafavorits. 
4. Que l’article 64 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista estableix que correspon a l’Administració de la Generalitat la 
creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació i la gestió de tots els 
serveis detallats per l’article 54.2 (Xarxa d’Atenció i recuperació integral) en 
col·laboració amb els ens locals. 
5. Que aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic 
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic. 
6. Que l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència 
dels òrgans administratius o de les entitats de Dret Públic es podrà encarregar a 
altres òrgans o entitats de Dret Públic de la mateixa o de diferent administració, 
sempre que entre les seves competències hi estiguin aquelles activitats, per raons 
d’eficàcia o no disposin de mitjans tècnics idonis per al seu desenvolupament. 
Tanmateix les encomanes de gestió no podran tenir per objecte prestacions pròpies 
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dels contractes regulats a la legislació de contractes del sector públic. Aquesta 
encomana no suposa una cessió de la titularitat de la competència ni dels elements 
substantius del seu exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat encomanant 
dictar tots els actes o resolucions de caràcter jurídic que donen suport o en els que 
s’integri la concreta activitat material objecte de l’encomana.  
7. Que en data 27 de març de 2019 es va signar un conveni que estableix l’encàrrec 
de gestió entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant i la 
Diputació de Girona per a la gestió del Servei d’Intervenció Especialitzada per a 
dones que pateixen violència masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del 
Gironès. 
8. Que ambdues parts consideren satisfactòria la col·laboració mantinguda i acorden 
mantenir-la i signar un nou conveni de col·laboració pel funcionament del Servei 
d’Intervenció Especialitzada a la Comarca del Gironès, i a tal efecte formalitzar el 
present conveni d’encàrrec de gestió d’acord amb les següents: 
CLÀUSULES 
Primera. Objecte del conveni 
Aquest conveni té per objecte encarregar la gestió per part de l’Administració de la 
Generalitat, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF) a la 
Diputació de Girona, del Servei d’Intervenció Especialitzada per a dones que pateixen 
violència masclista i per a les seves filles i fills (en endavant SIE) a la comarca del 
Gironès.  
La relació de la Diputació de Girona amb el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies es farà mitjançant la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania (SIMC).  
El Servei d’Intervenció Especialitzada és un servei especialitzat que ofereix atenció 
integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones que han patit o 
pateixen situació de violència i també a llurs filles i fills. Així mateix, els dits serveis 
han d’incidir en la prevenció, la sensibilització i la implicació comunitària. 
Segona. Obligacions la Diputació de Girona  
1. Gestionar el servei amb total compliment de les condicions tècniques de prestació 
del servei que s’adjunten com a annex. 
2. Prestar el Servei a la ciutat de Salt , en el local que des de la SDGVM  es posarà a 
disposició a aquest efecte. 
3. Coordinar-se tècnicament de manera periòdica i a demanda amb serveis de la 
xarxa d’atenció que des de la SDGVM es determini.  
4. Presentar anualment memòria de l’activitat realitzada durant l’any, d’acord amb les 
indicacions de la SDGVM 
5. Garantir el dret a la intimitat i la no divulgació de dades de caràcter personal, 
d’acord a la legislació vigent. 
6.Posar a disposició de les persones usuàries del servei el full de reclamacions i 
trametre mensualment les reclamacions rebudes a la SDGVM. 
7. Fer constar el logotip del DTSF seguint les condicions reglamentàries per al seu ús, 
en tot tipus de comunicació referent als servei objecte d’aquest conveni. 
8. Notificar a la SDGVM, qualsevol canvi o incidència que es pugui produir en relació 
amb el desenvolupament del servei. 
9. Sotmetre’s a les actuacions de supervisió, inspecció i control del DTSF.  
10. Tenir contractada i mantenir una pòlissa d’assegurances que cobreixi la 
responsabilitat civil i la del personal al seu servei, per unes sumes assegurades 
mínimes de 300.000 euros per víctima i de 600.000 euros per sinistre, tenint en 
compte l’increment dels imports d’indemnització fixats en la Llei 35/2015, de 22 de 
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setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a 
les persones en accidents de circulació, atès que es calcula per analogia per al càlcul 
de les indemnitzacions.  
11. Fer-se càrrec del manteniment de l’equipament que es posi a disposició de la 
Diputació de Girona que pugui resultar malmès a causa d’un ús inadequat, tant per 
part del personal adscrit al servei com per les persones usuàries i satisfer la 
indemnització, si escau, per les pèrdues que es puguin produir. Així mateix, al 
finalitzar la vigència del conveni caldrà retornar els elements cedits en bon estat i 
segons inventari realitzat. 
Tercera. Obligacions del Departament de Treball Afers Socials i Famílies 
1. L’import màxim anual a abonar pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
per a la prestació del Servei d’Intervenció Especialitzada a la comarca del Gironès el 
és de 312.205,25 euros anuals (IVA exempt)  
L’import cert a abonar a la Diputació de Girona serà el corresponent al servei 
efectivament prestat des de l’1 de gener de 2021, o des de la data de signatura del 
conveni si fos posterior, fins al 31 de desembre de 2021. Aquest import serà carregat 
al pressupost de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania per a l’exercici 2021, 
i s’imputarà a la partida pressupostària _______________ 
2. Supervisar periòdicament el compliment de les obligacions derivades d’aquest 
conveni, mitjançant reunions i altres instruments tècnics de suport. 
3. Exercir, també, el control sobre les dades relacionades amb la gestió del servei, en 
especial, quan aquestes siguin objecte de protecció. 
Quarta. Justificació i Pagament 
L’import d’aquest conveni serà carregat al pressupost de la Secretaria d’Igualtat, 
Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i 
s’imputarà a la partida pressupostària _____________ 
L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud per 
part de la Diputació de Girona, mitjançant la presentació de factures de la despesa 
realitzada en funció del servei prestat, que en tot cas haurà de ser conformada per la 
SDGVM. 
Així mateix, caldrà incorporar a la factura el número d’expedient i l’exempció de l’IVA. 
Cinquena. Comissió de seguiment    
Es crea una comissió de seguiment formada per una persona en representació de 
cada part, que es reunirà, com a mínim, un cop al semestre. 
Per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la persona serà la titular 
de la Subdirecció General de Lluita contra la Violència masclista, de la Secretaria 
d’Igualtat, Migracions i Ciutadania o persona en qui delegui. 
Per part de la Diputació de Girona la persona serà la senyora Mariona Rustullet i 
Tallada, o persona  en qui delegui. 
Sisena. Confidencialitat de les dades 
La Diputació de Girona haurà de garantir el dret a la intimitat i la no divulgació de les 
dades personals, així com el compliment de la normativa vigent establerta en relació a 
la protecció de dades de caràcter personal obtingudes durant la realització dels 
serveis de l’objecte del conveni. 
Setena. Vigència del conveni 
La vigència d’ aquest conveni s’iniciarà l’1 de gener de 2021, o en la data de la seva 
signatura si fos posterior, fins al 31 de desembre de 2021, amb possibilitat de 
pròrroga de 3 anys més. 
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Tanmateix en qualsevol moment abans de la finalització del termini, els signants del 
conveni podran acordar unànimement la pròrroga anual.  
Vuitena . Causes de resolució  
Són causes de resolució d’aquest conveni: 
1. El mutu acord entre les parts. 
2. L’incompliment dels seus pactes, amb denúncia prèvia amb antelació de tres 
mesos.  
3.L’obstaculització per a la comprovació o inspecció dels serveis per part del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
4. L’incompliment de qualsevol altra obligació establerta en la legislació vigent. 
No es preveu indemnització per incompliment de les clàusules establertes en aquest 
conveni i annex.  
Novena.- Modificacions 
Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions d’aquest conveni 
haurà de formalitzar-se per a la seva validesa, per mutu acord d’ambdues parts, 
mitjançant la corresponent clàusula addicional. 
Desena.- Normativa aplicable 
En tot allò no previst en aquest Conveni, i sense perjudici de la resolució de mutu 
acord entre ambdues parts, s’establirà en allò previst en la normativa aplicable i, en 
concret, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, el Reial 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 la resta d’ordenament administratiu aplicable.  
Onzena .- Interpretació  
Les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni 
seran resoltes de mutu acord entre les parts i, en darrer terme seran resoltes, si 
escau, en la jurisdicció contenciosa administrativa. 
I en prova de conformitat se signa aquest document,  
Chakir El Homrani Lesfar 
Conseller de Treball,  
Afers Socials i Famílies  
Miquel Noguer i Planas 
President de la Diputació de Girona 
Jordi Batllori i Nouvilas 
Secretari General de la 
Diputació de Girona 
ANNEX 
CONDICIONS D’EXECUCIÓ QUE HA DE REGIR EL CONVENI ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL 
SERVEI D’INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA PER A DONES QUE PATEIXEN 
VIOLÈNCIA MASCLISTA I PER A LES SEVES FILLES I FILLS A LA COMARCA DEL 
GIRONÈS. 
I. OBJECTE DEL CONVENI, DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI I 
FONAMENTACIÓ 
L’objecte del conveni és la gestió del Servei d’Intervenció Especialitzada per a dones 
que pateixen violència masclista i per a les seves filles i fills a la comarca del Gironès, 
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entès com a servei públic especialitzat de caràcter supramunicipal que ofereix atenció 
integral i recursos en el procés de recuperació oi reparació a les dones que han patit 
o pateixen situació de violència, i també a llurs fills i filles a càrrec. Així mateix ha 
d’incidir en la prevenció, la sensibilització i la implicació comunitària.  
La prestació que es vol desenvolupar mitjançant aquest conveni s’emmarca en la 
Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència 
masclista, regulada a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista, així com de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, 
que estableix que les víctimes de violència familiar tenen dret a accedir a un servei de 
residència temporal fora del domicili habitual i que les polítiques de suport a les 
famílies han d’integrar la perspectiva dels infants i han de garantir el seu interès 
superior i que han de ser objecte d’atenció especial i personalitzada les situacions 
familiars especials que poden agreujar la vulnerabilitat dels infants. 
I. OBJECTIUS  
L’objectiu és oferir informació, atenció i recuperació a les dones que han estat o estan 
en processos de violència masclista així com dels seus fills i filles a càrrec i potenciar 
els programes específics i integrals de prevenció, assistència i reparació.  
En concret, els objectius específics són: 
- Proporcionar una atenció social i terapèutica especialitzada i continuada en relació 
al procés de violència viscut.  
- Adequar el model d’intervenció social, legal i terapèutic al procés de les dones que 
han patit o pateixen violència.  
- Treballar coordinadament amb serveis externs, atenent el procés específic de 
cadascuna de les dones.  
II. CONCRECIÓ D’ACTUACIONS QUE INCLOUEN EL SERVEI 
Les activitats que s’inclouen en la prestació del servei d’intervenció especialitzada són 
les següents: 
- Atendre les demandes que presentin les dones amb la finalitat d’acompanyar-les en 
la presa de decisions i en l’inici d’un procés de recuperació, així com decidir la 
conveniència, o no, de l’accés a d’altres recursos (acolliment, sanitaris, d’inserció 
laboral, etc.)  
- Dur a terme programes de recuperació bio-psico-social de llarga durada, per tal de 
poder reparar els danys ocasionats per les diverses situacions de violència que 
contemplin l’atenció individual i grupal. 
- Oferir als fills i filles de les dones que es troben en processos de recuperació, un 
espai terapèutic amb l’objectiu de minvar l’impacte del dany patit, tot prevenint la 
transgeneracionalitat de la violència. 
- Establir les coordinacions precises amb tots els serveis i recursos de la xarxa 
d’atenció i recuperació per a les dones en situació de violència per tal de garantir el 
procés de recuperació de cada dona, oferint col·laboració, informació i 
assessorament.  
- Realitzar un seguiment individualitzat de tots els casos que requereixin de 
derivacions específiques. 
- Participar i col·laborar en iniciatives comunitàries de prevenció i sensibilització de les 
violències envers les dones. 
- Desplaçar-se pel territori de la comarca per tal de realitzar les actuacions descrites 
en col·laboració amb el mon local.  
- Realitzar les intervencions professionals específiques en els serveis d’atenció i 
acolliment d’urgències. 
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- Proposar l’accés de les dones i els seus fills i filles a càrrec als diferents serveis de 
la xarxa específica d’atenció i recuperació dependents de la Secretaria d’Igualtat, 
Migracions i Ciutadania en aquells casos en que la normativa ho permeti. 
- Tramitar, si escau, els ajuts i prestacions econòmiques dirigides específicament a 
dones en situació de violència. 
III. PERSONES DESTINATÀRIES DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA 
1. Dones que han estat o estan en situacions de violència masclista. 
2. Les filles i fills a càrrec d’aquestes dones. 
IV. UBICACIÓ GEOGRÀFICA I DESCRIPCIÓ DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ 
ESPECIALITZADA 
El servei d’intervenció especialitzada s’ha de prestar a la comarca del Gironès en el 
local que, a tal efecte, es posarà a disposició de la Diputació de Girona. 
V. CALENDARI I PERIODICITAT DE L’EXECUCIÓ DEL CONVENI 
El Servei d’Intervenció Especialitzada es presta de dilluns a divendres, amb horari de 
9 h a 14 h i de 16h a 19h.  
VI. FONTS DE DERIVACIÓ 
 Les demandes per utilitzar el servei poden provenir: 
a. Les pròpies dones, quan reglamentàriament s’estableixi. 
b. La xarxa d’atenció i recuperació integral per a dones en situació de violència. 
c. Els serveis de salut d’atenció primària. 
d. Els serveis socials d’atenció primària. 
e. Associacions de dones, quan reglamentàriament s’estableixi. 
f. Altres unitats que des de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania es pugui 
determinar. 
VII.RECURSOS HUMANS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA PRESTACIÓ 
Per al funcionament correcte del Servei d’Intervenció Especialitzada, ha de poder 
comptar, com a mínim, amb el personal següent: 
a) Director/a:  
Nivell d’estudis: Llicenciat/da o diplomat/da en matèria de ciències socials, 
preferentment psicologia, pedagogia, treball social o educació social. 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 4 
Funcions: representació, coordinació i planificació, tant respecte a la gestió i 
organització del servei, com de l’equip i de les usuàries i els seus fills i filles. 
La funció de coordinació inclourà la del servei d’acolliment d’urgències, i la dels 
serveis d’acolliment substitutoris de la llar, quan des de la Secretaria d’Igualtat, 
Migracions i Ciutadania així es determini. 
Nombre mínim de directors/es: 1 jornada completa 
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis 
laborals aplicables al sector.  
La seva absència física ha d’estar coberta, en tot moment, per la persona en qui 
delegui. 
b) Treballador/a social:  
Nivell d’estudis: Diplomat/da en treball social o en assistència social. 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 2 
Funcions: S’encarregarà de: 
- Atendre presencialment les dones, i/ o les filles i fills, per tal de conèixer la història 
abusiva (episodis de violència, freqüència, cronicitat i situació de risc). 
- Avaluar l’impacte de la violència en els diferents aspectes socials. 
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- Avaluar la situació de risc tant de la dona com, si s’escau, dels i les menors en 
aquesta situació.  
- Treballar amb la dona les necessitats socials més urgents, ajudar-la en la recerca, i 
tramitar, si s’escau, els ajuts corresponents. 
- Acompanyar la dona en el procés de resolució dels aspectes socials que s’hagin 
acordat.  
- Realitzar informes integrals que recullin els àmbits afectats per la violència, si 
s’escau.  
- Establir els contactes i les coordinacions necessàries amb la xarxa pública o 
privada. 
- En cas de dones migrades, acompanyar-les en el procés de coneixement del nou 
entorn. 
- Actuar com a pont entre la dona i la comunitat (pròpia o d’acollida). 
- Actuar, dins de l’horari de treball en aquelles situacions d’urgència que li siguin 
atribuïdes. 
-Atendre situacions d’urgència, dins de l’horari habitual, en el propi centre o, en el 
servei d’acolliment d’urgències, en cas que des de la Secretaria d’Igualtat, Migracions 
i Ciutadania així es determini. 
Nombre mínim de professionals: 1 jornada completa 
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis 
laborals aplicables al sector 
c) Personal de suport:  
Nivell d’estudis: a proposar per l’entitat. 
Funcions: 
- Proporcionar suport administratiu. 
Nombre mínim de professionals: 1, a jornada completa 
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis 
laborals aplicables al sector. 
d) Personal d’atenció psicològica per a les dones:  
Nivell d’estudis: Llicenciat/da en psicologia, amb formació clínica, i amb experiència 
en el camp dels maltractaments i la violència masclista. 
Anys mínims d’experiència: 3  
Funcions:  
- Atendre presencialment les dones, les filles i fills que ho requereixin a nivell 
individual i de grup.  
- Realitzar un acompanyament terapèutic a les dones en la identificació de les 
relacions abusives i les possibles situacions de risc, tant per ella com per les filles i 
fills. 
- Acordar amb la dona els aspectes a treballar en el procés de recuperació seguretat, 
autoconfiança, culpabilitat, relació amb les filles i fills, relacions interpersonals.  
- Compartir i coordinar-se amb l’equip en relació als casos atesos.  
- Coordinar-se amb la xarxa social externa, pública i o privada. 
- Organitzar i dinamitzar les sessions grupals. 
- Atendre situacions d’urgència que precisen de contenció, dins de l’horari habitual, en 
el propi centre o en el servei d’acolliment d’urgències, en cas que des de la Secretaria 
d’Igualtat, Migracions i Ciutadania així es determini. 
Nombre mínim professionals: 2 a jornada completa 
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis 
laborals aplicables al sector. 
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f) Personal d’atenció psicològica per als nens i nenes:  
Nivell d’estudis: llicenciat/da en psicologia, amb formació clínica i amb experiència en 
el psicodiagnòstic i tractament d’infants i adolescents, així com en el camp dels 
maltractaments i les violències familiar i masclista. 
Anys mínims d’experiència: 2 
Funcions:  
- Atenció i supervisió psicològica als nens i nenes en el context del servei i el 
maltractament. 
- Suport i tractament psicològic dels i les menors per a la superació del trauma 
ocasionat per la convivència amb el maltractament. 
-Derivació dels casos a altres serveis d’atenció psicològica quan sigui necessari. 
- Supervisió de casos en l’equip interdisciplinari. 
- Coordinació amb altres centres d’educació i salut infantil: CSMIJ, CAP. (pediatra), 
pel tractament i seguiment de casos específics. 
- Altres que puguin sorgir dins l’àmbit d’actuació del servei. 
- Atendre situacions d’urgència que precisen de contenció, dins de l’horari habitual, en 
el propi centre o en el servei d’acolliment d’urgències, en cas que des de la Secretaria 
d’Igualtat, Migracions i Ciutadania així es determini 
Nombre mínim professionals: 1 a jornada completa. 
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis 
laborals aplicables al sector. 
g) Jurista 
Nivell d’estudis: Llicenciat/da en dret amb experiència en dret de família, especialment 
en el camp matrimonial, i penal, i amb el treball amb dones. 
Anys mínims d’experiència: 3 
Funcions:  
- Assessorar a les dones en tots els temes legals que li afectin (denúncies per 
maltractaments, processos de separació, guarda i custòdia dels fills i filles, mesures 
cautelars o provisionals, ...) 
- Facilitar que la dona tingui la representació legal i/o l’assessorament que requereixi 
en els procediments judicials. 
- Realitzar l’acompanyament de les dones i seguiment dels processos judicials.  
- Assessorar a l’equip professional del servei. 
- Seguiment dels processos de les dones mitjançant professionals de l’advocacia que 
corresponguin. 
- Participació en els processos de treball de l’equip. 
- Atendre situacions d’urgència, dins de l’horari habitual, en el propi centre o en el 
servei d’acolliment d’urgències, en cas que des de la Secretaria d’Igualtat, Migracions 
i Ciutadania així es determini. 
Nombre mínim professionals: 1 a jornada completa 
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis 
laborals aplicables al sector 
i) Educador/a social:  
Nivell d’estudis: diplomatura en educació social, o habilitació en educació social. 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: 3 
Funcions:  
- Encarregar-se de l’àrea educativa del servei i de l’organització del temps i de les 
activitats. 
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- Acompanyar i donar suport als i les menors que estan involucrats amb situacions de 
violència.  
- Realitzar programes educatius individualitzats, quan sigui necessari. 
- Establir els contactes i les coordinacions necessàries amb la xarxa pública o 
privada. 
- En cas de dones migrades, acompanyar-les en el procés de coneixement del nou 
entorn. 
- Actuar com a pont entre la dona i la comunitat (pròpia o d’acollida). 
- Atendre situacions d’urgència i fer l’acompanyament de les dones, en el propi centre 
o en el servei d’acolliment d’urgències, en cas que des de la Secretaria d’Igualtat, 
Migracions i Ciutadania així es determini. 
Nombre mínim de professionals: Un mínim de 2 educadors/es, a jornada completa.  
Modalitat contractual: contractació segons les condicions recollides en els convenis 
laborals aplicables al sector”. 
 
SEGON. FACULTAR àmpliament el president de la Diputació per a la signatura 
d’aquest conveni, dels documents necessaris per a la seva execució i per a l’adopció 
de qualsevol resolució respecte a l’encàrrec esmentat, amb excepció de qüestions 
que per Llei siguin indelegables, a l’empara de la funció representativa que li atribueix 
l’article 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases de règim local i normativa 
concordant. 
 
TERCER. PUBLICAR el present conveni al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i incloure’l al Registre de Convenis de col·laboració de la Generalitat, als 
efectes de fer-lo accessible al portal de transparència, de conformitat amb l’article 
110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, en la seva versió donada segons la Llei 
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
 
QUART. PUBLICAR el present acord al portal de transparència de la Diputació de 
Girona. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies (DTSF)  de la Generalitat de Catalunya i a SUMAR, Serveis Públics d’Acció 
Social de Catalunya, SL.” 
 
S’APROVA per 22 vots a favor (JxCat, ERC, IdS i TxE) i 5 abstencions (PSC i CUP) 
 
27. PLE149/000009/2020-DCIAS; Dictamen CI d'Acció Social; Gabinet de 

Presidència (001): Aprovació del conveni amb el Dept. de Treball, Afers 
Socials i Famílies, d'encàrrec de gestió del servei tècnic punt de trobada 
ciutat de Figueres i comarca de l'Alt Empordà (expedient 2020/6998)  

 
En data 27 de març de 2019 es va signar un conveni que estableix l’encàrrec de 
gestió entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Direcció 
General de Famílies i la Diputació de Girona per a la gestió del Servei tècnic de punt 
de trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà,    CN/3894 
(exp.2019/2100), el qual es va prorrogar mitjançant una addenda signada el 28 de 
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novembre de 2019 (exp. 2019/7098). La vigència de l’addenda es va iniciar l’1 de 
gener de 2020 i finalitza el 31 de desembre de 2020. 
 
Vist que ambdues parts consideren satisfactòria la col·laboració mantinguda i acorden 
mantenir-la i signar un nou conveni d’encàrrec de gestió del referit anteriorment. 
 
Atès que correspon al Departament de Treball Afers Socials i Famílies el 
desplegament de les polítiques públiques d’atenció a la ciutadania i a la comunitat  
que, per encàrrec del Govern, són de la seva competència, i en concret, les polítiques 
d’atenció a les famílies, la infància i l’adolescència i les polítiques d’igualtat. La 
Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania té entre les seves funcions programar, 
prestar i gestionar les polítiques del departament en matèria de violència masclista, 
d’acord amb el Decret 234/2019, de 12 de novembre, de reestructuració del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
Atès que l’article 64 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista estableix que correspon a l’Administració de la Generalitat la 
creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació i la gestió de tots els 
serveis detallats per l’article 54.2 (Xarxa d’Atenció i recuperació integral) en 
col·laboració amb els ens locals. 
 
Vist que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als 
municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin 
d’uns serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació mitjançant el suport als 
ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans de la demarcació, especialment la 
d’aquells més desafavorits. El desenvolupament de la prestació objecte d’aquest 
conveni s’inscriu en aquesta línia d’actuació. 
 
Vist que d’acord amb el que disposa l’article 36 de la Llei 7/1985 LRBRL, les 
diputacions provincials tenen competència pròpia en matèria de promoció social. 
 
Vist que l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència 
dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic es podrà encarregar a 
altres òrgans o Entitats de Dret Públic d’aquesta o de diferent administració, sempre 
que entre les seves competències hi estiguin aquelles activitats, per raons d’eficàcia o 
no disposin de mitjans tècnics idonis per al seu desenvolupament. Tanmateix, les 
encomanes de gestió no podran tenir per objecte prestacions pròpies de contractes 
regulats a la legislació de contractes del sector públic. Aquesta encomana no suposa 
una cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu 
exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat encomanant dictar tots els actes o 
resolucions de caràcter jurídic que donen suport o en els que s’integri la concreta 
activitat material objecte de l’encomana.  
 
Vist que a l’empara del que disposa l’article 11 de la llei 40/2015, es poden articular 
mecanismes de col·laboració i cooperació interadministrativa entre la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Girona, com a administracions públiques territorials i amb 
personalitat jurídica.  
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Atès que el Servei Tècnic de Punt de Trobada (STPT) s’entén com a servei destinat a 
atendre i prevenir, en un lloc neutral i transitori, en presència de personal qualificat, la 
problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el 
compliment del règim de visites dels fills i filles establert per als supòsits d’exercici de 
la tutela per part de l’Administració pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció 
del menor. 
 
Per tot l’exposat, vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació, vist 
l’informe del centre gestor i previ dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Acció Social, es proposa al Ple de la Diputació l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. APROVAR el conveni entre el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, d’encàrrec de gestió 
del Servei tècnic de punt de trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt 
Empordà, el contingut del qual es reprodueix de forma íntegra a continuació 
(CN/4061) (Exp. 2020/6998): 
 
“CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI TÈCNIC DE PUNT DE TROBADA A LA 
CIUTAT DE FIGUERES I COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ  
D’una part, el senyor Chakir El Homrani Lesfar, que intervé en qualitat de Conseller 
del Departament de Treball, Afers Socials, i Famílies de la Generalitat de Catalunya, 
en virtut de les facultats que li confereix l’article 12 a, de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
De l’altra, el senyor Miquel Noguer i Planas, que intervé en qualitat de president de la 
Diputació de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 4 de juliol de 2019, en 
virtut de les facultats conferides per acord del Ple del dia ______ i assistit pel secretari 
general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i 
obligar-se, i 
MANIFESTEN  
1. Que correspon al Departament de Treball Afers Socials i Famílies el desplegament 
de les polítiques públiques d’atenció a la ciutadania i a la comunitat, que, per encàrrec 
del Govern, són de la seva competència, i en concret, les polítiques d’atenció a les 
famílies, la infància i l’adolescència i les polítiques d’igualtat.  
2. Que la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania té entre les seves funcions 
programar, prestar i gestionar les polítiques del departament en matèria de violència 
masclista, d’acord amb el Decret 234/2019, de 12 de novembre, de reestructuració 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
3. Que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als municipis 
de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin d’uns 
serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una eina que mitjançant el 
suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans de la demarcació, 
especialment la d’aquells més desafavorits. 
4. Que l’article 64 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista estableix que correspon a l’Administració de la Generalitat la 
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creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació i la gestió de tots els 
serveis detallats per l’article 54.2 (Xarxa d’Atenció i recuperació integral) en 
col·laboració amb els ens locals. 
5. Que aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic 
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic. 
6. Que l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència 
dels òrgans administratius o de les entitats de Dret Públic es podrà encarregar a 
altres òrgans o entitats de Dret Públic de la mateixa o de diferent administració, 
sempre que entre les seves competències hi estiguin aquelles activitats, per raons 
d’eficàcia o no disposin de mitjans tècnics idonis per al seu desenvolupament. 
Tanmateix les encomanes de gestió no podran tenir per objecte prestacions pròpies 
dels contractes regulats a la legislació de contractes del sector públic. Aquesta 
encomana no suposa una cessió de la titularitat de la competència ni dels elements 
substantius del seu exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat encomanant 
dictar tots els actes o resolucions de caràcter jurídic que donen suport o en els que 
s’integri la concreta activitat material objecte de l’encomana.  
7. Que en data 27 de març de 2019 es va signar un conveni que estableix l’encàrrec 
de gestió entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i la Diputació de 
Girona per a la gestió del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la ciutat de Figueres i 
comarca de l’Alt Empordà, que finalitza el 31 de desembre de 2020. 
8. Que ambdues parts consideren satisfactòria la col·laboració mantinguda i acorden 
mantenir-la i signar un nou conveni de col·laboració pel funcionament del Servei 
Tècnic de Punt de Trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà, i a tal 
efecte formalitzar el present conveni d’encàrrec de gestió d’acord amb les següents: 
CLÀUSULES 
Primera. Objecte del conveni 
Aquest conveni té per objecte encomanar la gestió per part de l’Administració de la 
Generalitat, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF) a la 
Diputació de Girona del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la ciutat de Figueres i 
comarca de l’Alt Empordà, que gestionarà directament o bé mitjançant mitjà propi de 
la Diputació de Girona.  
La relació de la Diputació de Girona amb el DTSF es farà mitjançant La Subdirecció 
General de Lluita contra la Violència Masclista (SDGVM), adscrita a la Secretaria 
d’Igualtat, Migracions i Ciutadania (SIMC).   
El Servei Tècnic de Punt de Trobada (STPT) s’entén com a servei destinat a atendre i 
prevenir, en un lloc neutral i transitori, en presència de personal qualificat, la 
problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el 
compliment del règim de visites dels fills i filles establert per als supòsits d’exercici de 
la tutela per part de l’Administració pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció 
del menor. 
Segona. Obligacions la Diputació de Girona  
1. Gestionar els STPT amb total compliment de les condicions tècniques de prestació 
del servei que s’adjunten com a annex. 
2. Prestar el Servei a la ciutat de Figueres, en el local que des de la SDGVM  es 
posarà a disposició a aquest efecte. 
3. Coordinar-se tècnicament de manera periòdica i a demanda amb serveis de la 
xarxa d’atenció que des de la SDGVM es determini.  



 
   
 
 

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

 

177

4. Presentar anualment memòria de l’activitat realitzada durant l’any, d’acord amb les 
indicacions de la SDGVM 
5. Garantir el dret a la intimitat i la no divulgació de dades de caràcter personal, 
d’acord a la legislació vigent. 
6. Posar a disposició de les persones usuàries del servei el full de reclamacions i 
trametre mensualment les reclamacions rebudes a la SDGVM. 
7. Fer constar el logotip del DTSF seguint les condicions reglamentàries per al seu ús, 
en tot tipus de comunicació referent als servei objecte d’aquest conveni. 
8. Notificar a la SDGVM, qualsevol canvi o incidència que es pugui produir en relació 
amb el desenvolupament del servei. 
9. Sotmetre’s a les actuacions de supervisió, inspecció i control del DTSF.  
10. Tenir contractada i mantenir una pòlissa d’assegurances que cobreixi la 
responsabilitat civil i la del personal al seu servei, per unes sumes assegurades 
mínimes de 300.000 euros per víctima i de 600.000 euros per sinistre, tenint en 
compte l’increment dels imports d’indemnització fixats en la Llei 35/2015, de 22 de 
setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a 
les persones en accidents de circulació, atès que es calcula per analogia per al càlcul 
de les indemnitzacions.  
11. Fer-se càrrec del manteniment de l’equipament que es posi a disposició de la 
Diputació de Girona que pugui resultar malmès a causa d’un ús inadequat, tant per 
part del personal adscrit al servei com per les persones usuàries i satisfer la 
indemnització, si escau, per les pèrdues que es puguin produir. Així mateix, al 
finalitzar la vigència del conveni caldrà retornar els elements cedits en bon estat i 
segons inventari realitzat. 
Tercera. Obligacions del Departament de Treball Afers Socials i Famílies 
1. L’import màxim anual a abonar pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
per a la prestació del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la ciutat de Figueres i 
comarca de l’Alt Empordà és de 84.456,00 euros anuals (IVA exempt)  
L’import cert a abonar a la Diputació de Girona serà el corresponent al servei 
efectivament prestat des de l’1 de gener de 2021, o des de la data de signatura del 
conveni si fos posterior, fins al 31 de desembre de 2021. Aquest import serà carregat 
al pressupost de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania per a l’exercici 2021, 
i s’imputarà a la partida pressupostària _______________ 
2. Supervisar periòdicament el compliment de les obligacions derivades d’aquest 
conveni, mitjançant reunions i altres instruments tècnics de suport. 
3. Exercir, també, el control sobre les dades relacionades amb la gestió del servei, en 
especial, quan aquestes siguin objecte de protecció. 
Quarta. Justificació i Pagament 
L’import d’aquest conveni serà carregat al pressupost de la Secretaria d’Igualtat, 
Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i 
s’imputarà a la partida pressupostària _____________ 
L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud per 
part de la Diputació de Girona, mitjançant la presentació de factures de la despesa 
realitzada en funció del servei prestat, que en tot cas haurà de ser conformada per la  
SDGVM. 
Així mateix, caldrà incorporar a la factura el número d’expedient i l’exempció de l’IVA. 
Cinquena. Comissió de seguiment 
Es crea una comissió de seguiment formada per una persona en representació de 
cada part, que es reunirà, com a mínim, un cop al semestre. 
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Per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la persona serà la titular 
de la Subdirecció General de Lluita contra la Violència masclista, de la Secretaria 
d’Igualtat, Migracions i Ciutadania o persona en qui delegui. 
Per part de la Diputació de Girona la persona serà la senyora Mariona Rustullet i 
Tallada, o persona  en qui delegui. 
Sisena. Confidencialitat de les dades 
La Diputació de Girona haurà de garantir el dret a la intimitat i la no divulgació de les 
dades personals, així com el compliment de la normativa vigent establerta en relació a 
la protecció de dades de caràcter personal obtingudes durant la realització dels 
serveis de l’objecte del conveni. 
Setena. Vigència del conveni 
La vigència d’ aquest conveni s’iniciarà l’1 de gener de 2021, o en la data de la seva 
signatura si fos posterior, fins al 31 de desembre de 2021, amb possibilitat de 
pròrroga de 3 anys més. 
Tanmateix en qualsevol moment abans de la finalització del termini, els signants del 
conveni podran acordar unànimement la pròrroga anual.  
Vuitena. Causes de resolució  
Són causes de resolució d’aquest conveni: 
1. El mutu acord entre les parts. 
2. L’incompliment dels seus pactes, amb denúncia prèvia amb antelació de tres 
mesos. 
3. L’obstaculització per a la comprovació o inspecció dels serveis per part del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
4. L’incompliment de qualsevol altra obligació establerta en la legislació vigent. 
Novena. Modificacions 
Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions d’aquest 
Conveni haurà de formalitzar-se per a la seva validesa, per mutu acord d’ambdues 
parts, mitjançant la corresponent clàusula addicional. 
Desena. Normativa aplicable 
En tot allò no previst en aquest Conveni, i sense perjudici de la resolució de mutu 
acord entre ambdues parts, s’establirà en allò previst en la normativa aplicable i, en 
concret, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, el Reial 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 la resta 
d’ordenament administratiu aplicable.  
Onzena. Interpretació  
Les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni 
seran resoltes de mutu acord entre les parts i, en darrer terme seran resoltes, si 
escau, en la jurisdicció contenciosa administrativa. 
I en prova de conformitat se signa aquest document, en el lloc i data indicats a l’ 
encapçalament. 
Chakir El Homrani Lesfar 
Conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies 
Miquel Noguer i Planas 
President de la Diputació de Girona 
Jordi Batllori i Nouvilas 
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Secretari General de la 
Diputació de Girona 
Annex 
Condicions Tècniques  
Servei tècnic punt de trobada  
Figueres i Alt Empordà 
I.- DEFINICIO DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI I FONAMENTACIÓ 
El servei tècnic de punt de trobada (STPT) s’entén com a servei destinat a atendre i 
prevenir, en un lloc neutral i transitori, en presència de personal qualificat, la 
problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el 
compliment dels drets de relació i comunicació dels fills i filles establert per als 
supòsits de separació o divorci dels progenitors o per als supòsits d’exercici de la 
tutela per part de l’Administració Pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció de 
menors d’edat. 
La prestació que es vol desenvolupar de mitjançant aquest contracte està regulada al 
Decret 357/2011, de 21 de juny, dels serveis tècnics de punt de trobada, la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, la Llei 
18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels 
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, i la Llei 25/2010, de 29 de juliol, 
del llibre segon del Codi civil de Catalunya,  
II. OBJECTIUS 
L’objectiu del STPT és garantir als i les menors llur dret a relacionar-se amb els seus 
progenitors i/o familiars, tot preservant-los de la relació conflictiva i/o de violència 
masclista de les persones adultes, en els supòsits de nul·litat matrimonial, separació o 
divorci dels progenitors o pels supòsits d’exercici de la tutela per part de 
l’Administració Pública. 
Els objectius específics són: 
- Facilitar la trobada del menor amb el progenitor o progenitors no custodis i la família 
extensa, oferint un espai i context adequats a aquesta finalitat. 
- Oferir un espai neutral i segur per a totes les persones implicades durant el 
desenvolupament de les visites, vetllant per la integritat física i psíquica dels membres 
de la família i dels i les menors en casos de situacions de risc de violència durant el 
compliment del règim de visites. 
- Evitar que els menors hagin de trobar-se amb els seus familiars en àmbits destinats 
a altres finalitats (comissaria, jutjats, ...). 
- Minimitzar les repercussions negatives de la separació conflictiva dels progenitors i/o 
dels enfrontaments amb la família extensa per al o la menor. 
- Oferir als organismes derivants el coneixement sobre els desenvolupament de les 
visites i la incidència d’aquestes en els i les menors. 
III. CONCRECCIÓ D’ACTUACIONS QUE INCLOUEN EL SERVEI 
Les activitats que s’inclouen en la prestació del servei tècnic de punt de trobada són 
les següents: 
1. Lliurament i retorn del menor per part del pare o mare custodi o guardador/a al pare 
o mare no custodi o no guardador/a.- realització de la visita entre fills i filles i pare o 
mare no custodi o no guardador/a, supervisada per les persones professionals del 
punt de trobada. 
2. Cessió de l’espai i del material, sota el control i la tutela del personal tècnic, per 
poder facilitar la trobada dels pares i mares amb els seus fills i filles. 
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3. Realització de les entrevistes corresponents, inicials i de seguiment, als familiars 
implicats en el règim de visites. 
4. Informació a les famílies sobre l’existència d’instruments específics per treballar la 
problemàtica familiar existent, com la mediació i altres, sempre que sigui possible. 
5. Seguiment de l’expedient on es farà constar el compliment o incompliment i les 
incidències que es puguin donar en la utilització del Servei  
6. Comunicació del seguiment i incidències que es puguin produir als organismes 
derivants i a la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania. 
IV. PERSONES DESTINATÀRIES DEL SERVEI DE PUNT DE TROBADA 
1. Els infants que, per resolució administrativa o judicial, hagin de verificar el dret de 
relació i comunicació amb els seus familiars i que, atenent al seu interès primordial, 
s’escau que aquesta visita, o el lliurament i recollida, sigui verificada en un espai 
neutral amb intervenció de persones professionals. 
2. Pares i mares i tutors d’aquests infants 
3. Altres familiars als que la llei concedeix règim de relació i comunicació 
V. UBICACIÓ GEOGRÀFICA DEL SERVEI DE PUNT DE TROBADA A 
CONCERTAR 
El servei de punt de trobada s’ha de prestar a la ciutat de Figueres, en un local que a 
tal efecte es posarà a disposició la Diputació de Girona. 
VI. CALENDARI I PERIODICITAT DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
El Servei Tècnic de Punt de Trobada s’ha de prestar dins dels horaris següents: 
- Dimecres de 17.30 h a 20.30h 
- Divendres de 17.30h a 20.30h 
- Dissabtes i diumenges de 10 h a 14h i de 16h a 20h 
- Dos a la setmana, com a mínim, un d’ells dimecres, per a tasques de coordinació i 
entrevistes amb les famílies. 
VII. FONTS DE DERIVACIÓ 
Els serveis tècnics de punt de trobada només poden atendre les peticions de 
derivació provinents de: 
a) Jutjats i tribunals competents, mitjançant interlocutòria o sentència, de mesures 
cautelars o definitives, que estableixi l‘exercici dels drets de relació i comunicació amb 
els fills i filles a desenvolupar en els serveis tècnics del punt de trobada. En aquest 
supòsit s’inclouran els plans de parentalitat.  
b) Òrgans competents en matèria de protecció a la Infància i Adolescència, mitjançant 
resolució administrativa d’acolliment en família extensa o aliena, o acolliment en 
centres residencials.  
El servei tècnic de punt de trobada no es pot utilitzar durant la realització de l’estudi 
diagnòstic. 
c) Centres d’Intervenció Especialitzada de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral a 
les dones en situació de violència masclista es pot sol·licitar un l‘exercici dels drets de 
relació i comunicació amb els fills i filles als i les menors sota la tutela de dones en 
situació de violència masclista, mitjançant un acord entre els progenitors, i prèvia 
avaluació de l’equip tècnic.  
En cap cas, es poden atendre demandes provinents d’advocades/ts particulars sense 
requeriment del judicial.  
Cas que el nombre de visites superi la capacitat d’espai i de temps del centre, s’ha de 
notificar a la unitat directiva depenent de la Direcció General de Famílies als efectes 
oportuns. 
VIII. RECURSOS HUMANS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA PRESTACIÓ 
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Per al funcionament correcte del servei tècnic de punt de trobada, l’adjudicatari, en la 
zona especificada, ha de comptar, com a mínim, amb el personal següent: 
a) Tècnic/a coordinador/a: 
Funcions: ha d’assumir la coordinació general del servei; la realització de les 
entrevistes d’acollida i seguiment als progenitors; els contactes amb els equips 
externs; la coordinació amb la persona tècnica de la Secretaria de Família i la 
coordinació interna del servei, i la seva representació externa. 
Nombre mínim de coordinador/a necessaris: 1 i un mínim de contractació de 22 hores 
setmanals  
Formació: Llicenciatura en psicologia o titulació equivalent d’acord a les noves 
titulacions universitàries 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: quatre 
Modalitat contractual: En relació a la contractació i pel que fa a les condicions de 
treball del personal contractat, li seran d’aplicació, com a mínim, les contingudes al 
conveni col·lectiu dels sector vigent.  
b) Tècnic/a referent: 
Funcions: servir de reforç a la persona tècnica coordinadora en les tasques que ha de 
desenvolupar diàriament; fer el seguiment de les visites, acompanyar els menors dins 
el Punt de Trobada mentre es fan les entrevistes prèvies a l’inici del servei; 
acompanyar els menors en la realització dels intercanvis; elaborar els informes de 
seguiment i avaluació corresponents. 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: dos. 
Nombre mínim de tècnics/tècniques necessaris: 3 i un mínim de contractació, en el 
seu conjunt, de 66 hores setmanals. 
Formació: Llicenciatura en psicologia, treball social, educació social o titulació 
equivalent, d’acord a les noves titulacions universitàries. 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: dos 
Com a mínim, una d’aquestes persones ha de tenir la llicenciatura en psicologia o 
titulació equivalent d’acord a les noves titulacions universitàries. i podrà assumir les 
funcions de coordinació del servei en substitució de la persona titular. 
c) Jurista: 
Funcions: assessorar l’equip tècnic en la seva relació amb els òrgans derivants i amb 
els i les usuàries del Servei.  
Formació: Llicenciatura en Dret 
Nombre mínim de tècnics/tècniques necessaris : 1 
Modalitat contractual i temps de contractació: a concretar per l’entitat”. 
 
SEGON. FACULTAR àmpliament el president de la Diputació per a la signatura 
d’aquest conveni, dels documents necessaris per a la seva execució i per a l’adopció 
de qualsevol resolució respecte a l’encàrrec esmentat, amb excepció de qüestions 
que per Llei siguin indelegables, a l’empara de la funció representativa que li atribueix 
l’article 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases de règim local i normativa 
concordant. 
 
TERCER. PUBLICAR el present conveni al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i incloure’l al Registre de Convenis de col·laboració de la Generalitat, als 
efectes de fer-lo accessible al portal de transparència, de conformitat amb l’article 
110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, en la seva versió donada segons la Llei 
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16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
 
QUART. PUBLICAR el present acord al portal de transparència de la Diputació de 
Girona. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies (DTSF)  de la Generalitat de Catalunya i a SUMAR, Serveis Públics d’Acció 
Social de Catalunya, SL.” 
 
S’APROVA per 22 vots a favor (JxCat, ERC, IdS i TxE) i 5 abstencions (PSC i CUP) 
 
28. PLE149/000010/2020-DCIAS; Dictamen CI d'Acció Social; Gabinet de 

Presidència (001): Aprovació del conveni amb el Dept. de Treball, Afers 
Socials i Famílies, d'encàrrec de gestió del servei tècnic punt de trobada 
del Gironès (expedient 2020/7000) 

 
“En data 27 de març de 2019 es va signar un conveni que estableix l’encàrrec de 
gestió entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Direcció 
General de Famílies i la Diputació de Girona per a la gestió del Servei tècnic de punt 
de trobada a la comarca del Gironès, CN/ 3895 (exp. 2019/2101), el qual es va 
prorrogar mitjançant una addenda signada el 28 de novembre de 2019 (exp. 
2019/7099). La vigència de l’addenda es va iniciar l’1 de gener de 2020 i finalitza el 31 
de desembre de 2020. 
 
Vist que ambdues parts consideren satisfactòria la col·laboració mantinguda i acorden 
mantenir-la i signar un nou conveni d’encàrrec de gestió del referit anteriorment. 
 
Atès que correspon al Departament de Treball Afers Socials i Famílies el 
desplegament de les polítiques públiques d’atenció a la ciutadania i a la comunitat 
que, per encàrrec del Govern, són de la seva competència, i en concret, les polítiques 
d’atenció a les famílies, la infància i l’adolescència i les polítiques d’igualtat. La 
Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania té entre les seves funcions programar, 
prestar i gestionar les polítiques del departament en matèria de violència masclista, 
d’acord amb el Decret 234/2019, de 12 de novembre, de reestructuració del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
Atès que l’article 64 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista estableix que correspon a l’Administració de la Generalitat la 
creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació i la gestió de tots els 
serveis detallats per l’article 54.2 (Xarxa d’Atenció i recuperació integral) en 
col·laboració amb els ens locals. 
 
Vist que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als 
municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin 
d’uns serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació mitjançant el suport als 
ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans de la demarcació, especialment la 
d’aquells més desafavorits. El desenvolupament de la prestació objecte d’aquest 
conveni s’inscriu en aquesta línia d’actuació. 
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Vist que d’acord amb el que disposa l’article 36 de la Llei 7/1985 LRBRL, les 
diputacions provincials tenen competència pròpia en matèria de promoció social. 
 
Vist que l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència 
dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic es podrà encarregar a 
altres òrgans o Entitats de Dret Públic d’aquesta o de diferent administració, sempre 
que entre les seves competències hi estiguin aquelles activitats, per raons d’eficàcia o 
no disposin de mitjans tècnics idonis per al seu desenvolupament. Tanmateix, les 
encomanes de gestió no podran tenir per objecte prestacions pròpies de contractes 
regulats a la legislació de contractes del sector públic. Aquesta encomana no suposa 
una cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu 
exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat encomanant dictar tots els actes o 
resolucions de caràcter jurídic que donen suport o en els que s’integri la concreta 
activitat material objecte de l’encomana.  
 
Vist que a l’empara del que disposa l’article 11 de la llei 40/2015, es poden articular 
mecanismes de col·laboració i cooperació interadministrativa entre la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Girona, com a administracions públiques territorials i amb 
personalitat jurídica.  
 
Atès que el Servei Tècnic de Punt de Trobada (STPT) s’entén com a servei destinat a 
atendre i prevenir, en un lloc neutral i transitori, en presència de personal qualificat, la 
problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el 
compliment del règim de visites dels fills i filles establert per als supòsits d’exercici de 
la tutela per part de l’Administració pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció 
del menor. 
 
Per tot l’exposat, vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació, vist 
l’informe del centre gestor i previ dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Acció Social, es proposa al Ple de la Diputació l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. APROVAR el conveni entre el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, d’encàrrec de gestió 
del Servei tècnic de punt de trobada a la comarca del Gironès, el contingut del qual es 
reprodueix de forma íntegra a continuació (CN/4062) (Exp. 2020/7000). 
 
“CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI TÈCNIC DE PUNT DE TROBADA A LA 
COMARCA DEL GIRONÈS 
D’una part, el senyor Chakir El Homrani Lesfar, que intervé en qualitat de Conseller 
del Departament de Treball, Afers Socials, i Famílies de la Generalitat de Catalunya, 
en virtut de les facultats que li confereix l’article 12 a, de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 
De l’altra, el senyor Miquel Noguer i Planas, que intervé en qualitat de president de la 
Diputació de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 4 de juliol de 2019, en 
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virtut de les facultats conferides per acord del Ple del dia ______ i assistit pel secretari 
general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i 
obligar-se, i 
MANIFESTEN  
1. Que correspon al Departament de Treball Afers Socials i Famílies el desplegament 
de les polítiques públiques d’atenció a la ciutadania i a la comunitat, que, per encàrrec 
del Govern, són de la seva competència, i en concret, les polítiques d’atenció a les 
famílies, la infància i l’adolescència i les polítiques d’igualtat.  
2. Que la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania té entre les seves funcions 
programar, prestar i gestionar les polítiques del departament en matèria de violència 
masclista, d’acord amb el Decret 234/2019, de 12 de novembre, de reestructuració 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
3. Que la Diputació de Girona té, entre les seves funcions, donar suport als municipis 
de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin d’uns 
serveis públics de qualitat. Així doncs, la Diputació és una eina que mitjançant el 
suport als ajuntaments pretén millorar la vida dels ciutadans de la demarcació, 
especialment la d’aquells més desafavorits. 
4. Que l’article 64 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista estableix que correspon a l’Administració de la Generalitat la 
creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació i la gestió de tots els 
serveis detallats per l’article 54.2 (Xarxa d’Atenció i recuperació integral) en 
col·laboració amb els ens locals. 
5. Que aquest conveni, resta exclòs de l’àmbit de la contractació del sector públic 
d’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic. 
6. Que l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableix que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència 
dels òrgans administratius o de les entitats de Dret Públic es podrà encarregar a 
altres òrgans o entitats de Dret Públic de la mateixa o de diferent administració, 
sempre que entre les seves competències hi estiguin aquelles activitats, per raons 
d’eficàcia o no disposin de mitjans tècnics idonis per al seu desenvolupament. 
Tanmateix les encomanes de gestió no podran tenir per objecte prestacions pròpies 
dels contractes regulats a la legislació de contractes del sector públic. Aquesta 
encomana no suposa una cessió de la titularitat de la competència ni dels elements 
substantius del seu exercici, essent responsabilitat de l’òrgan o entitat encomanant 
dictar tots els actes o resolucions de caràcter jurídic que donen suport o en els que 
s’integri la concreta activitat material objecte de l’encomana.  
7. Que en data 27 de març de 2019 es va signar un conveni que estableix l’encàrrec 
de gestió entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i la Diputació de 
Girona per a la gestió del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la comarca del 
Gironès, que finalitza el 31 de desembre de 2020. 
8. Que ambdues parts consideren satisfactòria la col·laboració mantinguda i acorden 
mantenir-la i signar un nou conveni de col·laboració pel funcionament del Servei 
Tècnic de Punt de Trobada a la comarca del Gironès i a tal efecte formalitzar el 
present conveni d’encàrrec de gestió d’acord amb les següents: 
CLÀUSULES 
Primera. Objecte del conveni 
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Aquest conveni té per objecte encomanar la gestió per part de l’Administració de la 
Generalitat, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF) a la 
Diputació de Girona del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la comarca del Gironès, 
que gestionarà directament o bé mitjançant mitjà propi de la Diputació de Girona.  
La relació de la Diputació de Girona amb el DTSF es farà mitjançant La Subdirecció 
General de Lluita contra la Violència Masclista (SDGVM), adscrita a la Secretaria 
d’Igualtat, Migracions i Ciutadania (SIMC).   
El Servei Tècnic de Punt de Trobada (STPT) s’entén com a servei destinat a atendre i 
prevenir, en un lloc neutral i transitori, en presència de personal qualificat, la 
problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el 
compliment del règim de visites dels fills i filles establert per als supòsits d’exercici de 
la tutela per part de l’Administració pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció 
del menor. 
Segona. Obligacions la Diputació de Girona  
1. Gestionar els STPT amb total compliment de les condicions tècniques de prestació 
del servei que s’adjunten com a annex. 
2. Prestar el Servei a la ciutat de Girona, en el local que des de la SDGVM  es posarà 
a disposició a aquest efecte. 
3. Coordinar-se tècnicament de manera periòdica i a demanda amb serveis de la 
xarxa d’atenció que des de la SDGVM es determini.  
4. Presentar anualment memòria de l’activitat realitzada durant l’any, d’acord amb les 
indicacions de la SDGVM 
5. Garantir el dret a la intimitat i la no divulgació de dades de caràcter personal, 
d’acord a la legislació vigent. 
6. Posar a disposició de les persones usuàries del servei el full de reclamacions i 
trametre mensualment les reclamacions rebudes a la SDGVM. 
7. Fer constar el logotip del DTSF seguint les condicions reglamentàries per al seu ús, 
en tot tipus de comunicació referent als servei objecte d’aquest conveni. 
8. Notificar a la SDGVM, qualsevol canvi o incidència que es pugui produir en relació 
amb el desenvolupament del servei. 
9. Sotmetre’s a les actuacions de supervisió, inspecció i control del DTSF.  
10. Tenir contractada i mantenir una pòlissa d’assegurances que cobreixi la 
responsabilitat civil i la del personal al seu servei, per unes sumes assegurades 
mínimes de 300.000 euros per víctima i de 600.000 euros per sinistre, tenint en 
compte l’increment dels imports d’indemnització fixats en la Llei 35/2015, de 22 de 
setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a 
les persones en accidents de circulació, atès que es calcula per analogia per al càlcul 
de les indemnitzacions.  
11. Fer-se càrrec del manteniment de l’equipament que es posi a disposició de la 
Diputació de Girona que pugui resultar malmès a causa d’un ús inadequat, tant per 
part del personal adscrit al servei com per les persones usuàries i satisfer la 
indemnització, si escau, per les pèrdues que es puguin produir. Així mateix, al 
finalitzar la vigència del conveni caldrà retornar els elements cedits en bon estat i 
segons inventari realitzat. 
Tercera. Obligacions del Departament de Treball Afers Socials i Famílies 
1. L’import màxim anual a abonar pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
per a la prestació del Servei Tècnic de Punt de Trobada a la comarca del Gironès és 
de 120.828,00 euros (exempt d’IVA). 



 
   
 
 

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

 

186

L’import cert a abonar a la Diputació de Girona serà el corresponent al servei 
efectivament prestat des de l’1 de gener de 2021, o des de la data de signatura del 
conveni si fos posterior, fins al 31 de desembre de 2021. Aquest import serà carregat 
al pressupost de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania per a l’exercici 2021, 
i s’imputarà a la partida pressupostària _______________ 
2. Supervisar periòdicament el compliment de les obligacions derivades d’aquest 
conveni, mitjançant reunions i altres instruments tècnics de suport. 
3. Exercir, també, el control sobre les dades relacionades amb la gestió del servei, en 
especial, quan aquestes siguin objecte de protecció. 
Quarta. Justificació i Pagament 
L’import d’aquest conveni serà carregat al pressupost de la Secretaria d’Igualtat, 
Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i 
s’imputarà a la partida pressupostària _____________ 
L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud per 
part de la Diputació de Girona, mitjançant la presentació de factures de la despesa 
realitzada en funció del servei prestat, que en tot cas haurà de ser conformada per la 
SDGVM. 
Així mateix, caldrà incorporar a la factura el número d’expedient i l’exempció de l’IVA. 
Cinquena. Comissió de seguiment 
Es crea una comissió de seguiment formada per una persona en representació de 
cada part, que es reunirà, com a mínim, un cop al semestre. 
Per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la persona serà la titular 
de la Subdirecció General de Lluita contra la Violència masclista, de la Secretaria 
d’Igualtat, Migracions i Ciutadania o persona en qui delegui. 
Per part de la Diputació de Girona la persona serà la senyora Mariona Rustullet i 
Tallada, o persona  en qui delegui. 
Sisena. Confidencialitat de les dades 
La Diputació de Girona haurà de garantir el dret a la intimitat i la no divulgació de les 
dades personals, així com el compliment de la normativa vigent establerta en relació a 
la protecció de dades de caràcter personal obtingudes durant la realització dels 
serveis de l’objecte del conveni. 
Setena. Vigència del conveni 
La vigència d’ aquest conveni s’iniciarà l’1 de gener de 2021, o en la data de la seva 
signatura si fos posterior, fins al 31 de desembre de 2021, amb possibilitat de 
pròrroga de 3 anys més. 
Tanmateix en qualsevol moment abans de la finalització del termini, els signants del 
conveni podran acordar unànimement la pròrroga anual.  
Vuitena. Causes de resolució  
Són causes de resolució d’aquest conveni: 
1. El mutu acord entre les parts. 
2. L’incompliment dels seus pactes, amb denúncia prèvia amb antelació de tres 
mesos. 
3. L’obstaculització per a la comprovació o inspecció dels serveis per part del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
4. L’incompliment de qualsevol altra obligació establerta en la legislació vigent. 
Novena. Modificacions 
Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions d’aquest 
Conveni haurà de formalitzar-se per a la seva validesa, per mutu acord d’ambdues 
parts, mitjançant la corresponent clàusula addicional. 
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Desena. Normativa aplicable 
En tot allò no previst en aquest Conveni, i sense perjudici de la resolució de mutu 
acord entre ambdues parts, s’establirà en allò previst en la normativa aplicable i, en 
concret, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, el Reial 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 la resta d’ordenament administratiu aplicable.  
Onzena. Interpretació  
Les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni 
seran resoltes de mutu acord entre les parts i, en darrer terme seran resoltes, si 
escau, en la jurisdicció contenciosa administrativa. 
I en prova de conformitat se signa aquest document, en el lloc i data indicats a l’ 
encapçalament. 
Chakir El Homrani Lesfar 
Conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies 
Miquel Noguer i Planas 
President de la Diputació de Girona 
Jordi Batllori i Nouvilas 
Secretari General de la 
Diputació de Girona 
Annex 
Condicions Tècniques  
Servei tècnic de punt de trobada  
a la comarca del Gironès 
I.- DEFINICIO DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI I FONAMENTACIÓ 
El servei tècnic de punt de trobada (STPT) s’entén com a servei destinat a atendre i 
prevenir, en un lloc neutral i transitori, en presència de personal qualificat, la 
problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el 
compliment dels drets de relació i comunicació dels fills i filles establert per als 
supòsits de separació o divorci dels progenitors o per als supòsits d’exercici de la 
tutela per part de l’Administració Pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció de 
menors d’edat. 
La prestació que es vol desenvolupar de mitjançant aquest contracte està regulada al 
Decret 357/2011, de 21 de juny, dels serveis tècnics de punt de trobada, la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, la Llei 
18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels 
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, i la Llei 25/2010, de 29 de juliol, 
del llibre segon del Codi civil de Catalunya,  
II. OBJECTIUS 
L’objectiu del STPT és garantir als i les menors llur dret a relacionar-se amb els seus 
progenitors i/o familiars, tot preservant-los de la relació conflictiva i/o de violència 
masclista de les persones adultes, en els supòsits de nul·litat matrimonial, separació o 
divorci dels progenitors o pels supòsits d’exercici de la tutela per part de 
l’Administració Pública. 
Els objectius específics són: 
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- Facilitar la trobada del menor amb el progenitor o progenitors no custodis i la família 
extensa, oferint un espai i context adequats a aquesta finalitat. 
- Oferir un espai neutral i segur per a totes les persones implicades durant el 
desenvolupament de les visites, vetllant per la integritat física i psíquica dels membres 
de la família i dels i les menors en casos de situacions de risc de violència durant el 
compliment del règim de visites. 
- Evitar que els menors hagin de trobar-se amb els seus familiars en àmbits destinats 
a altres finalitats (comissaria, jutjats, ...). 
- Minimitzar les repercussions negatives de la separació conflictiva dels progenitors i/o 
dels enfrontaments amb la família extensa per al o la menor. 
- Oferir als organismes derivants el coneixement sobre els desenvolupament de les 
visites i la incidència d’aquestes en els i les menors. 
III. CONCRECCIÓ D’ACTUACIONS QUE INCLOUEN EL SERVEI 
Les activitats que s’inclouen en la prestació del servei tècnic de punt de trobada són 
les següents: 
1.Lliurament i retorn del menor per part del pare o mare custodi o guardador/a al pare 
o mare no custodi o no guardador/a.- realització de la visita entre fills i filles i pare o 
mare no custodi o no guardador/a, supervisada per les persones professionals del 
punt de trobada. 
2. Cessió de l’espai i del material, sota el control i la tutela del personal tècnic, per 
poder facilitar la trobada dels pares i mares amb els seus fills i filles. 
3.Realització de les entrevistes corresponents, inicials i de seguiment, als familiars 
implicats en el règim de visites. 
4. Informació a les famílies sobre l’existència d’instruments específics per treballar la 
problemàtica familiar existent, com la mediació i altres, sempre que sigui possible. 
5. Seguiment de l’expedient on es farà constar el compliment o incompliment i les 
incidències que es puguin donar en la utilització del Servei  
6. Comunicació del seguiment i incidències que es puguin produir als organismes 
derivants i a la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania. 
IV. PERSONES DESTINATÀRIES DEL SERVEI DE PUNT DE TROBADA 
1. Els infants que, per resolució administrativa o judicial, hagin de verificar el dret de 
relació i comunicació amb els seus familiars i que, atenent al seu interès primordial, 
s’escau que aquesta visita, o el lliurament i recollida, sigui verificada en un espai 
neutral amb intervenció de persones professionals. 
2. Pares i mares i tutors d’aquests infants 
3. Altres familiars als que la llei concedeix règim de relació i comunicació 
V. UBICACIÓ GEOGRÀFICA DEL SERVEI DE PUNT DE TROBADA A 
CONCERTAR 
El servei de punt de trobada s’ha de prestar a la ciutat de Girona, en un local que a tal 
efecte es posarà a disposició la Diputació de Girona. 
VI. CALENDARI I PERIODICITAT DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
El Servei Tècnic de Punt de Trobada s’ha de prestar dins dels horaris següents: 
- Dimecres de 17h a 20h 
- Divendres de 17h a 20h 
- Dissabtes i diumenges de 10 h a 14h i de 16h a 20h 
- Dos a la setmana, com a mínim, un d’ells dimecres, per a tasques de coordinació i 
entrevistes amb les famílies. 
VII. FONTS DE DERIVACIÓ 
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Els serveis tècnics de punt de trobada només poden atendre les peticions de 
derivació provinents de: 
a) Jutjats i tribunals competents, mitjançant interlocutòria o sentència, de mesures 
cautelars o definitives, que estableixi l‘exercici dels drets de relació i comunicació amb 
els fills i filles a desenvolupar en els serveis tècnics del punt de trobada. En aquest 
supòsit s’inclouran els plans de parentalitat.  
b) Òrgans competents en matèria de protecció a la Infància i Adolescència, mitjançant 
resolució administrativa d’acolliment en família extensa o aliena, o acolliment en 
centres residencials.  
El servei tècnic de punt de trobada no es pot utilitzar durant la realització de l’estudi 
diagnòstic. 
c) Centres d’Intervenció Especialitzada de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral a 
les dones en situació de violència masclista es pot sol·licitar un l‘exercici dels drets de 
relació i comunicació amb els fills i filles als i les menors sota la tutela de dones en 
situació de violència masclista, mitjançant un acord entre els progenitors, i prèvia 
avaluació de l’equip tècnic.  
En cap cas, es poden atendre demandes provinents d’advocades/ts particulars sense 
requeriment del judicial.  
Cas que el nombre de visites superi la capacitat d’espai i de temps del centre, s’ha de 
notificar a la unitat directiva depenent de la Direcció General de Famílies als efectes 
oportuns. 
VIII. RECURSOS HUMANS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA PRESTACIÓ 
Per al funcionament correcte del servei tècnic de punt de trobada, l’adjudicatari, en la 
zona especificada, ha de comptar, com a mínim, amb el personal següent: 
a) Tècnic/a coordinador/a: 
Funcions: ha d’assumir la coordinació general del servei; la realització de les 
entrevistes d’acollida i seguiment als progenitors; els contactes amb els equips 
externs; la coordinació amb la persona tècnica de la Secretaria de Família i la 
coordinació interna del servei, i la seva representació externa. 
Nombre mínim de coordinador/a necessaris: 1 i un mínim de contractació de 22 hores 
setmanals  
Formació: Llicenciatura en psicologia o titulació equivalent d’acord a les noves 
titulacions universitàries 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: quatre. 
Modalitat contractual: En relació a la contractació i pel que fa a les condicions de 
treball del personal contractat, li seran d’aplicació, com a mínim, les contingudes al 
conveni col·lectiu dels sector vigent.  
b) Tècnic/a referent: 
Funcions: servir de reforç a la persona tècnica coordinadora en les tasques que ha de 
desenvolupar diàriament; fer el seguiment de les visites, acompanyar els menors dins 
el Punt de Trobada mentre es fan les entrevistes prèvies a l’inici del servei; 
acompanyar els menors en la realització dels intercanvis; elaborar els informes de 
seguiment i avaluació corresponents. 
Nombre mínim de tècnics/tècniques necessaris: 4 i un mínim de contractació, en el 
seu conjunt, de 88  hores setmanals. 
Formació: Llicenciatura en psicologia, treball social, educació social o titulació 
equivalent, d’acord a les noves titulacions universitàries. 
Anys mínims d’experiència en aquest àmbit: dos. 
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Com a mínim, una d’aquestes persones ha de tenir la llicenciatura en psicologia o 
titulació equivalent d’acord a les noves titulacions universitàries. i podrà assumir les 
funcions de coordinació del servei en substitució de la persona titular. 
c) Jurista: 
Funcions: assessorar l’equip tècnic en la seva relació amb els òrgans derivants i amb 
els i les usuàries del Servei.  
Formació: Llicenciatura en Dret 
Nombre mínim de tècnics/tècniques necessaris : 1 
Modalitat contractual i temps de contractació: a concretar per l’entitat”. 
 
SEGON. FACULTAR àmpliament el president de la Diputació per a la signatura 
d’aquest conveni, dels documents necessaris per a la seva execució i per a l’adopció 
de qualsevol resolució respecte a l’encàrrec esmentat, amb excepció de qüestions 
que per Llei siguin indelegables, a l’empara de la funció representativa que li atribueix 
l’article 34.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases de règim local i normativa 
concordant. 
 
TERCER. PUBLICAR el present conveni al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i incloure’l al Registre de Convenis de col·laboració de la Generalitat, als 
efectes de fer-lo accessible al portal de transparència, de conformitat amb l’article 
110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, en la seva versió donada segons la Llei 
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
 
QUART. PUBLICAR el present acord al portal de transparència de la Diputació de 
Girona. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies (DTSF) de la Generalitat de Catalunya i a SUMAR, Serveis Públics d’Acció 
Social de Catalunya, SL.” 
 
S’APROVA per 22 vots a favor (JxCat, ERC, IdS i TxE) i 5 abstencions (PSC i CUP) 
 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ 
 
29. PLE149/000016/2020-DCICNTEE; Dictamen CI Cultura Noves Tecn. Esports 

Educació; Cooperació Cultural (017): Aprovació del conveni entre el 
Consorci per a la Normalització Lingüística i la Diputació de Girona, per 
regular el finançament del Consorci i els objectius a assolir per al període 
2020-2023 (expedient 2020/23) 

 
“Conveni. El Consorci per a la Normalització Lingüística és un ens públic de caràcter 
associatiu, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, integrat, amb 
caràcter voluntari, per les administracions públiques que figuren a l'annex 2 dels 
Estatuts, entre les quals hi ha la Diputació de Girona. 
 
El règim de les aportacions dels ens consorciats està regulat a l’article 21. Els 
apartats 1 i 2.a) d’aquest article disposen el següent: 
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1.L'Administració de la Generalitat de Catalunya i els altres ens consorciats, així 

com aquells que s'hi adhereixin o puguin adherir-s'hi en el futur, garanteixen el 
finançament del Consorci. A aquests efectes, en cada exercici pressupostari 
els ens consorciats, en vista de la previsió dels ingressos propis del Consorci i 
de la previsió de despeses, han de consignar en els seus pressupostos les 
aportacions pressupostàries corresponents amb la finalitat de garantir la 
totalitat del finançament de l'activitat ordinària del Consorci. 
 

2.Les aportacions dels ens consorciats es regeixen pels principis 
següents:L'aportació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya ha de 
ser l'import equivalent al cost del capítol 1 del personal estructural del 
Consorci, les dotacions del qual s'aproven cada any als pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya. L'aportació dels altres ens consorciats, sens 
perjudici del que s'estableix per als consells comarcals i diputacions, ha de 
garantir la infraestructura, i despesa vinculada, així com les despeses de 
funcionament (capítols 2 al 6) necessàries per al desenvolupament de 
l'activitat del conjunt del Consorci. Les aportacions dels ens locals consorciats 
es fan amb caràcter proporcional a la seva població a través de l'establiment 
de trams, i també atenent la capitalitat de Catalunya i la de les seves 
comarques. Aquestes aportacions es fan mitjançant transferències, com a 
màxim semestrals. L'aportació dels consells comarcals consisteix a garantir 
els recursos corresponents a la infraestructura, i despesa vinculada, així com 
aquells altres serveis necessaris per fer possible el funcionament dels serveis 
comarcals. L'aportació de les diputacions es determina mitjançant un conveni 
que ha de contenir els objectius a assolir i que poden ser objecte de revisió 
anual. Aquestes aportacions també es fan per transferències semestrals. 
Sense perjudici de l'establert a l'apartat anterior, el Consorci pot desenvolupar, 
a banda de la seva activitat ordinària, plans específics i concrets el 
finançament dels quals s'assumeix en els termes que acordin els ens 
consorciats afectats. 

 
La disposició transitòria dels Estatuts regula el període transitori, de cinc anys partir de la 
publicació d'aquests Estatuts al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de les 
aportacions financeres. Durant aquest període, l'aportació de les diputacions serà la que 
determini el conveni vigent. Aquestes aportacions s'han de fer mitjançant transferències, 
com a màxim semestrals. 

 
Vist que les aportacions dineràries entre administracions públiques per finançar 
totalment o parcialment, amb caràcter indeterminat, la totalitat o part de l’activitat de 
l’administració a la qual es destina l’aportació, són transferències corrents i no tenen la 
consideració de subvenció, ja que no reuneixen les característiques per a ser 
considerades com a tals a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; i 
d’acord amb allò que disposen els articles 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic i l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, aquesta col·laboració resta exclosa de l’àmbit de la contractació 
pública i s’instrumentalitza com un conveni de naturalesa administrativa, d’acord l’article 
108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya que regulen els convenis de col·laboració. 
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Vistos els antecedents exposats i l'informe del cap del centre gestor de Cooperació 
Cultural, la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni entre el consorci per a la normalització lingüística i la 
Diputació de Girona, per regular el finançament del Consorci i els objectius a assolir per 
al període 2020-2023, amb la redacció següent:  
 

 
“CONVENI ENTRE EL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I 
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER REGULAR EL FINANÇAMENT DEL CONSORCI 
I ELS OBJECTIUS A ASSOLIR PER AL PERÍODE 2020-2023  
PARTS 
D’una banda, la Diputació de Girona, amb el NIF P-1700000-A, amb domicili a la pujada 
de Sant Martí, 4-5, de Girona, representada pel seu president, el senyor Miquel Noguer i 
Planas, de conformitat amb les atribucions que li confereix l’article 34 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i en virtut de l’acord del Ple de la 
Diputació de data 4 de juliol de 2019, assistit pel secretari general, el senyor Jordi Batllori 
i Nouvilas, que actua com a fedatari, d’acord amb el que disposa l’article 3.2 i del Reial 
decret 128/2018, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració 
local amb habilitació de caràcter nacional.  
I, de l’altra, el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), amb el NIF Q-
5856172-A, domiciliat al carrer de Muntaner, 221, de Barcelona, representat per la 
directora general de Política Lingüística i presidenta del Consorci per a la Normalització 
Lingüística, la senyora Ester Franquesa i Bonet, d’acord amb l’article 6.2 dels Estatuts 
del CPNL, aprovats mitjançant Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya 
GOV/43/2018, de 10 de juliol, i a l’empara de les facultats que li confereix l’article 12 dels 
mateixos Estatuts. 
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal suficient per 
subscriure aquest conveni i, a aquest efecte, 
MANIFESTEN 
1. Que el 15 de desembre de 1988 va tenir lloc l’acte de constitució del Consorci per a la 
Normalització Lingüística (CPNL), integrat inicialment per la Generalitat de Catalunya, la 
Diputació de Girona i 19 ajuntaments. L’Ordre del conseller de Cultura de 28 de febrer 
de 1989 va donar publicitat a la creació del CPNL (DOGC 1118, de 13.03.1989).  
D’acord amb els seus Estatuts, el CPNL és un ens públic adscrit a l’Administració de la 
Generalitat, per mitjà del departament competent en matèria de política lingüística, i té 
com a finalitats estendre el coneixement de la llengua catalana en l’àmbit de 
l’ensenyament no reglat, fomentar l’ús del català en tots els àmbits de la societat al 
territori i contribuir a la divulgació de la llengua catalana en col·laboració amb altres 
organismes i entitats. Per a l’acompliment d’aquestes finalitats el CPNL, entre d’altres 
actuacions, organitza la formació de català, general i específica, de diferents nivells i 
modalitats amb l’objectiu de facilitar i millorar el coneixement i l’ús de la llengua, 
desenvolupar programes d’actuació per tal de millorar la presència i la qualitat de la 
llengua en l’àmbit econòmic i professional, i estableix mecanismes de col·laboració amb 
entitats i institucions públiques i privades per a l’acompliment del seu objectiu. 
2. Que l’article 21 dels Estatuts del Consorci regula el règim de les aportacions dels 
ens consorciats. L’apartat 2. a de l’article esmentat estableix que l’aportació de les  
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diputacions es determinarà mitjançant un conveni que ha de contenir els objectius a 
assolir i que poden ser objecte de revisió anual. Aquesta aportació es fa per 
transferències semestrals. 
3. Que l’any 2009 la Diputació de Girona i el CPNL van signar un conveni de 
col·laboració amb l’objecte de concretar conjuntament els serveis i accions necessaris, 
en matèria de normalització lingüística, per aconseguir la plena normalització del català 
a les comarques gironines, d’acord amb el programa anual d’activitats i els plans 
d’actuació del CPNL.  
4. Que la Diputació de Girona, d’acord amb les seves competències de cooperació i 
assistència als municipis, participa en el foment dels interessos del territori, dirigits a 
assolir determinades finalitats d’interès públic, d’acord amb el Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
5. Que la Diputació de Girona comparteix amb el CPNL l’objectiu d’assegurar l’extensió 
del coneixement de la llengua catalana a la ciutadania i de fomentar l’ús del català en 
tots els àmbits de la societat, d’acord amb el que estableix la Llei 1/1998, de 7 de gener, 
de política lingüística. 
6. Que esdevé necessari sotmetre la col·laboració entre la Diputació de Girona i el CPNL 
a un procediment regulador a fi de perfeccionar les variacions produïdes com a 
conseqüència de les modificacions legals posteriors a la subscripció del darrer conveni 
de col·laboració i a l’aprovació dels nous Estatuts del CPNL, per l’Acord GOV/43/2018, 
de 10 de juliol. 
7. Que d’acord amb el que disposen els articles 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic i 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, aquesta col·laboració resta exclosa de l’àmbit de la contractació pública i 
s’instrumentalitza com un conveni de naturalesa administrativa, d’acord amb l’article 108 
i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, que regulen els convenis de col·laboració. 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà per les següents 
CLÀUSULES 
PRIMERA. OBJECTE  
L’objecte d’aquest conveni és regular l’aportació de la Diputació de Girona per al 
finançament del CPNL, per al període 2020-2023, per tal d’assolir els objectius marcats 
en el pla general d’actuació i els programes anuals d’activitats aprovats pel Consell 
d’Administració i ratificats pel Ple del CPNL. 
SEGONA. ASPECTES ECONÒMICS 
La Diputació de Girona aportarà al CPNL, per garantir el seu finançament i assolir els 
objectius d’aquest conveni, la quantitat de 100.00,00 euros anuals, durant el període 2020-
2023. L’aportació resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost que aprovi la Diputació de Girona per a cada exercici. 
La Diputació de Girona efectuarà el pagament de la seva aportació mitjançant 
transferències semestrals (els mesos de febrer i setembre). El primer pagament el farà un 
cop hagi rebut el pla general d’actuació i el programa local d’activitats de normalització 
lingüística, ratificats pel Ple del CPNL.   
El CPNL donarà compte de l’aplicació de l’aportació en el tancament de l’exercici 
pressupostari mitjançant l’aprovació dels comptes anuals, de conformitat amb el que 
estableixen els Estatuts del CPNL. Així mateix, durant el primer semestre de l’exercici 
següent ha de presentar a la Diputació un informe detallat de les activitats executades 



 
   
 
 

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

 

194

durant l’exercici anterior, que han de coincidir amb les que s’estableixen a la clàusula 
tercera d’aquest conveni. 
TERCERA. OBJECTIUS  
Els objectius a assolir, amb l’aportació especificada a la clàusula segona, d’acord amb el 
pla general d’actuació i amb el programa local d’activitats de normalització lingüística 
que ratifiqui cada any el Ple del CPNL, són els següents: 

a)El CPNL ha de facilitar a les persones adultes que viuen en l’àmbit territorial de la 
Diputació de Girona les eines i els coneixements necessaris perquè es puguin 
relacionar en català, especialment en els primers intercanvis de comunicació i en 
qualsevol àmbit social. Aquesta formació s’ha d’enfocar als usos orals i escrits, 
tant en contextos formals com informals. 

b)El CPNL ha de proporcionar, en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona, 
formació en llengua catalana dels nivells inicial i bàsic, elemental, intermedi i de 
suficiència, si bé cal que doni prioritat als nivells inicial i bàsic, atès que són els 
que presenten una major demanda. 

c)La Diputació de Girona imparteix, mitjançant els seus Serveis Lingüístics, cursos 
específics de llengua catalana destinats al personal del grup institucional de la 
Diputació i de les entitats locals de les comarques gironines, a l’empara del pla de 
formació en llengua catalana que la Diputació de Girona aprova anualment. La 
finalitat d’aquesta formació, principalment en llenguatge administratiu i jurídic, és 
promoure la competència i l’autonomia lingüística de les persones que treballen a 
l’Administració per millorar la qualitat de les comunicacions en aquest àmbit. 

Per tal de complementar les necessitats formatives del personal de l’Administració local 
de l’àmbit territorial de la Diputació de Girona, el CPNL ha d’assumir la formació de nivell 
superior (C2) de llengua catalana destinada al col·lectiu esmentat. Aquesta formació 
s’haurà de materialitzar amb la impartició de, com a mínim, 1 curs de nivell C2 a l’any. 
Si un cop complerts els objectius que s’estableixen en aquest pacte no s’hagués exhaurit 
la totalitat de l’aportació de la Diputació de Girona, la part sobrant es destinarà a atendre, 
d’acord amb el pla general d’actuació i amb el programa local d’activitats de 
normalització lingüística, a la demarcació de Girona, accions relatives a la divulgació de 
la llengua catalana o bé al foment de l’ús del català en aquells àmbits o sectors socials 
en què el català té poca presència segons les dades de la darrera Enquesta d’usos 
lingüístics de la població que s’hagi publicat. 
Els serveis, les accions i les actuacions concretes que es desenvoluparan en el marc 
d’aquest conveni es concretaran i establiran en la Comissió de Seguiment prevista a la 
clàusula quarta. 
QUARTA. GESTIÓ I SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS  
Es crea una Comissió de Seguiment d'aquest conveni, integrada per les persones 
següents: 

 Per part de la Diputació de Girona, el diputat o la diputada membre del Ple del 
CPNL o la persona en qui delegui. 

 Per part del CPNL, la persona que ocupi la direcció del CNL de Girona o la 
persona en qui delegui. 

Correspon a la Comissió de Seguiment: 
 Acordar els criteris de cooperació. 
 Concretar els serveis, les accions i/o actuacions que es duran a terme en el 

marc d’aquest conveni. 
 Proposar modificacions o noves accions. 
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 Fer el seguiment i l’avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar 
les especificacions necessàries perquè es desenvolupin correctament. 

 Reunir-se sempre que qualsevol de les parts ho requereixi. 
La Comissió de Seguiment es reunirà com a mínim un cop l’any, i sempre que ho 
sol·liciti una de les parts, i pot, en qualsevol moment, reclamar l’assistència i 
l’assessorament de personal expert en la matèria. 
CINQUENA. VIGÈNCIA 
El conveni té efectes a partir de la seva signatura i serà vigent fins al 31 de desembre de 
2023. Les parts, en qualsevol moment i abans que finalitzi el termini de vigència, 
podran acordar, de forma expressa, prorrogar aquest conveni per un nou termini 
màxim de quatre anys. 
Amb la signatura d’aquest conveni les parts acorden deixar sense efecte el conveni 
signat en data 11 de novembre de 2009. 
SISENA. FORMES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
Són causes d’extinció d’aquest conveni: 

 La realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 
 El mutu acord de les parts. 
 L'incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions establertes 

en el conveni. 
La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat previstos en el conveni.  
 Qualsevol de les causes previstes en el marc normatiu vigent. 

SETENA. JURISDICCIÓ COMPETENT 
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir a 
l’hora d’executar-lo han de ser resoltes per mutu acord de les parts. Els conflictes 
derivats de l’aplicació d’aquest conveni són competència dels òrgans de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
VUITENA. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  
Les parts, com a corresponsables del tractament, s’obliguen a complir el que 
estableix el Reglament general de protecció de dades (RGPD) –Reglament (UE) 
2016/679, de 27 d’abril– i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals, en tots els tractaments de dades 
personals realitzats a l’empara d’aquest conveni. 
Els signants i les persones les dades personals de les quals es tractin per a 
l’acompliment de l’objecte d’aquest conveni seran informats del tractament que els 
responsables facin de les seves dades, amb la finalitat de complir i executar les 
obligacions derivades del conveni, tot detallant el que s’indica a l’article 13 del RGPD. 
Així mateix, les dades personals dels participants en les activitats formatives objecte 
d’aquest conveni seran cedides per la Diputació al CPNL, prèvia informació i 
consentiment de les persones interessades, al sol efecte d’emetre les certificacions 
d’assistència i/o aprofitament a les activitats formatives desenvolupades en el marc 
d’aquest conveni. 
Cada part serà responsable del tractament de dades de caràcter personal que li 
correspongui i del respecte absolut a la normativa de protecció de dades.  
Així mateix, les parts es comprometen a respectar la confidencialitat de la informació 
que se subministren en l’execució d’aquest conveni.  
NOVENA. TRANSPARÈNCIA I PUBLICACIÓ 
De conformitat amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i d’acord també amb 
els articles 5, 8.1 f i 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 
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la informació pública i bon govern, s’ha de donar publicitat a aquest conveni per mitjà de 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, s’ha d’integrar en el 
Portal de la transparència i s’ha de fer públic en la seu electrònica i en el lloc web dels 
subjectes obligats.  
I, com a prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquest conveni.” 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per un import  total de QUATRE CENTS MIL 
EUROS (400.000,00€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300 3340 45390 dels 
pressupostos de 2020, 2021, 2022 i 2023, que queden distribuïdes de la manera 
següent:  
 
Anualitat Import 
2020 100.000,00€ 
2021 100.000,00€ 
2022 100.000,00€ 
2023 100.000,00€ 
TOTAL 400.000,00€ 

 
Les anualitats de 2021, 2022 i 2023 resten condicionades a l’existència de crèdit 
adequat i suficient  en els  pressuposts corresponents. 
 
TERCER. Notificar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 
QUART. Facultar àmpliament al president de la Diputació per a la signatura de quants 
documents siguin necessaris per a l’execució o desenvolupament del present acord i 
la signatura de l'addenda; i perquè, si cal, d'acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s'hagin pogut advertir.” 
 
El senyor President, comenta que passaríem a la Comissió de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Educació, que hi ha 3 punts: el conveni entre el Consorci per a 
la Normalització Lingüística, l’aprovació inicial de les bases reguladores de 
subvencions per a la restauració de béns immobles d’interès patrimonial i l’aprovació 
del Pla d’assistència en la gestió del padró d’habitants de l’Oficina de Padró 
d’Habitants de la Diputació de Girona. Té la paraula el senyor Piñeira.  
El vicepresident segon, senyor Albert Piñeira, intervé i presenta la proposta de la 
Comissió que presideix: Moltíssimes gràcies, senyor president. En relació al punt 29è, 
és el conveni entre el Consorci de Normalització Lingüística i la Diputació de Girona. 
Nosaltres, com a Diputació de Girona, des dels inicis del Consorci som un ens 
consorciat i, per tant, formem part del Consorci de Normalització Lingüística. El que 
pretenem amb aquest conveni és regular una situació que es ve produint ja cada any i 
s’anava fent de manera anual. I el que volem és donar-li una major estabilitat i que, 
per tant, es pugui fer amb un horitzó de treball de quatre anys. Bàsicament el conveni 
regula dos aspectes fonamentals: el primer aspecte seria l’aportació econòmica de la 
Diputació de Girona en aquest consorci, que es preveu en 100.000 € anuals pel 
període quadriennal del 2020 fins al 2023; i el segon fet que motiva aquest conveni és 
acabar de determinar, per aquests propers quatre anys, els objectius a assolir en el 
marc d’aquest conveni. Bàsicament, el que pretenem des de la Diputació en el marc, 
també, de la promoció de la llengua és que el consorci com a tal, el seu objectiu 
principal és que ha de facilitar a les persones adultes que viuen en l’àmbit de la nostra 
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demarcació les eines i els coneixements necessaris perquè es puguin desenvolupar i 
relacionar plenament en català. Especialment pel que fa als primers intercanvis de la 
comunicació, i sobretot en qualsevol àmbit social i de la vida, aquests usos s’han 
d’enfocar majoritàriament als usos orals i escrits, tant en els contextos formals com 
informals. I, per tant, el que es tracta és que això es pugui materialitzar amb els 
diferents nivells formatius que hi ha i cursos que es fan de llengua catalana per a 
adults, els nivells inicial i bàsic, també el nivell intermedi i de suficiència, però 
focalitzant-nos molt en els nivells inicial i bàsic, que són els que presenten una major 
demanda social. També significar que la Diputació de Girona, a través dels serveis 
lingüístics de la casa, presta i ofereix cursos específics de llengua catalana, 
bàsicament destinats al personal del propi grup institucional de la corporació i, a la 
vegada, també de tot el personal al servei de les entitats locals de les comarques 
gironines. Això ho fem a la l’empara del Pla de formació de llengua catalana, que la 
Diputació de Girona aprova anualment. La finalitat d’aquesta formació és, 
principalment, oferir formació pel que fa al llenguatge administratiu i jurídic, per tant, 
promoure, perquè ens entenguem, la competència lingüística, sobretot de llenguatge 
administratiu del personal de la corporació i dels ens locals. I per complementar 
aquestes necessitats formatives del personal de l’administració local, la Diputació de 
Girona, que ho té com a objectiu, el que demanem al Consorci és que assumeixi la 
formació de nivell superior, perquè ens entenguem, el que seria el nivell C2 de 
llengua catalana destinat, bàsicament, en aquest col·lectiu. Per tant, es contempla 
que s’imparteixi com a mínim un curs de nivell C2 a l’any dirigit específicament a 
aquest col·lectiu. I, finalment, en el conveni també es regula que si no s’hagués 
exhaurit la totalitat de l’aportació a la Diputació de Girona amb aquests objectius 
estratègics que comentava abans, la part sobrant es destinaria, bàsicament, a 
atendre accions relatives a la divulgació de la llengua catalana i al foment de l’ús del 
català en aquells àmbits o en aquells sectors socials en què el català té menys 
presència; i per saber quins sectors considerem que tindria menys presència, ho fem 
d’acord amb les dades que ens ofereix l’Enquesta d’usos lingüístics, la darrera dada 
que tinguem. Per tant, en definitiva, pretenem això: donar estabilitat a l’aportació que 
fa la Diputació al Consorci pels propers quatre anys i, a la vegada, definir els objectius 
estratègics que es persegueixen amb aquesta aportació. Moltíssimes gràcies, senyor 
president. 
 
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies. Alguna paraula en aquest sentit? Per 
tant, entenem que s’aprova? Doncs s’aprova per unanimitat. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
30. PLE149/000017/2020-DCICNTEE; Dictamen CI Cultura Noves Tecn. Esports 

Educació; Monuments (018): Aprovació inicial de les bases reguladores de 
subvencions per a la restauració de béns immobles d'interès patrimonial 
(expedient 2020/8602) 

 
“La Diputació de Girona en l’àmbit de la cooperació en la demarcació territorial de les 
comarques gironines, presta un servei públic definit per la promoció de la cultura, les 
arts i el coneixement al territori, tot potenciant els agents públics i privats en el foment 
d’iniciatives culturals. En aquest sentit, atorga ajuts per a la restauració dels béns 
immobles de valor patrimonial dels municipis de la demarcació. En concret, aquests 
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es troben detallats en el Pla estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona 
(2020-2023), aprovat en la sessió plenària del 17 de desembre de 2019, que preveu 
una línea de subvencions, de concurrència competitiva i anual, per a ajuntaments, 
entitats i particulars per a la restauració i conservació d’immobles d’interès 
patrimonial. 
 
D’acord amb la Llei de bases del règim local 7/1985, posteriorment desenvolupada 
per d’altra normativa d’àmbit local, la principal atribució de les diputacions és, article 
36, l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica amb els municipis, 
especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió. En conseqüència, 
aquesta línia de subvencions s’adreça a ajudar econòmicament a aquestes entitats 
locals a conservar el seu patrimoni històric i artístic, sigui de propietat pública o 
privada (atès que es tracta d’uns béns culturals gaudits pel conjunt de la comunitat). 
 
De conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de l’esmentada Llei 38/2003, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, s’han elaborat les bases reguladores de subvencions per a la restauració i 
conservació d’immobles d’interès patrimonial. 
 
D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Educació hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord 
següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per a 
la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial, que es transcriuen 
literalment a continuació: 
“Bases específiques reguladores de subvencions per a la restauració i conservació 
d’immobles d’interès patrimonial. 
1. Objecte. Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el 
procediment per a la concessió de subvencions de l’Àrea de Cultura, Educació, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar (Monuments) de la Diputació de Girona per finançar 
inversions per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial, per tal 
de millorar-ne les condicions i promoure’n l’estudi i la visita. La inversió haurà de fer-
se sobre béns de titularitat pública o privada, si bé en aquest darrer cas caldrà que hi 
hagi un conveni o acord de cessió d’ús a un ens públic.  
2. Naturalesa i forma de concessió. Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen 
caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles en 
tot moment per les causes previstes en la legislació vigent, en l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació o en el que preveuen elles mateixes. El procediment de 
concessió és el de concurrència competitiva i convocatòria pública, mitjançant el 
sistema de concurs i la comparació de les sol·licituds que es presentin en el període 
fixat en la convocatòria, que haurà d’aprovar la Junta de Govern, establint-ne una 
prelació d’acord amb els criteris de valoració que determinen aquestes mateixes 
bases. Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret 
per 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 
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subvencionada, resulti estrictament necessària i es realitzi en el termini i en les 
condicions que determinen aquestes bases. En cap cas, el cost dels béns o serveis 
subvencionats no pot superar el seu valor de mercat. No seran subvencionables els 
imports satisfets en concepte d’IVA quan aquests tinguin el caràcter de despeses 
deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens sol·licitant de la subvenció. 
En tractar-se de subvencions destinades a la rehabilitació o la millora de béns 
inventariables, el període durant el qual el beneficiari ha 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 i de 2 anys per a la resta de béns (art. 31.4 de 
l’LGS). Aquest punt es desenvolupa a l’article 5 d’aquestes mateixes bases. En 
queden excloses les actuacions de manteniment ordinari. El termini d’execució de les 
subvencions atorgades acabarà el 30 de novembre de l’any d’aprovació de la 
convocatòria. Aquest termini és prorrogable d’acord amb les condicions establertes al 
punt 11 d’aquestes bases.  
4. Destinataris. Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte 
d’aquestes bases els ajuntaments, els ens local de la demarcació de Girona, els seus 
ens dependents, les persones jurídiques i particulars. Els peticionaris poden presentar 
tantes peticions com considerin necessari, però les subvencions queden limitades a 
un màxim de dues per entitat i municipi, i s’atorgaran a les sol·licituds que assoleixin 
major puntuació en la valoració que faci la Junta Qualificadora. Per obtenir la condició 
de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir els 
requisits i les condicions generals que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions. Resten exclosos d’aquestes subvencions els 
peticionaris que l’any anterior a la campanya vigent hagin estat beneficiaris d’una 
subvenció d’aquesta especialitat i no l’hagin justificada dins del termini concedit a 
l’efecte o dins del període de pròrroga (si es demana dins de termini i es concedeix), o 
no hagin renunciat expressament abans de l’1 de setembre de l'any anterior a la 
convocatòria. Es poden subvencionar intervencions arqueològiques sempre que vagin 
lligades a projectes arquitectònics. També es poden subvencionar honoraris tècnics 
de redacció de projecte i de direcció tècnica de l’obra, sempre que es justifiqui amb 
una part de les obres executades. El percentatge màxim d’ambdós conceptes no pot 
excedir el 20 % de l’import total a justificar. De la mateixa manera, un cop finalitzada 
l'obra, també es podran incloure les despeses d’instal·lació de rètols informatius de 
l’actuació i del monument, sempre que hi consti la participació de la Diputació. Els 
estudis i treballs també es poden justificar, però la justificació s’ha de fer juntament 
amb la de les obres.  
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions. L’import de les subvencions a 
distribuir entre els sol·licitants no pot superar el del crèdit assignat en cadascuna de 
les convocatòries i, si s’escau, en les ampliacions que s’acordin. Les condicions de 
les ampliacions són les que es determinen específicament en cada convocatòria. 
Cada sol·licitud serà avaluada d’acord amb els criteris de valoració establerts 
prèviament. Amb les puntuacions resultants s’ordenaran les peticions i s’assignaran 
les subvencions respectant els límits que estableixen aquestes bases, i fins que 
s’esgoti el crèdit. L’import de les subvencions que es concedeixin té un màxim de 
50.000,00 € i un mínim de 10.000,00 €, i respectarà el percentatge de cofinançament 
sol·licitat. Per acreditar la cessió d’ús públic del bé, caldrà adjuntar a la sol·licitud una 
proposta d’acord o conveni, una còpia del conveni o acord existent o qualsevol altre 
document vàlid segons el dret a través del qual s’hagi formalitzat la cessió d’ús. La 
durada de la cessió ha d’ajustar-se a uns mínims segons el finançament total obtingut 
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de la Diputació de Girona durant els darrers 5 anys, inclosa la convocatòria pendent 
de resoldre: Fins a 15.000 € 15 anys. De 15.001 € a 30.000 € 20 anys. De 30.001 € a 
60.000 € 25 anys. De 60.001 € a 100.000 € 30 anys. Més de 100.001 € 40 anys. 
Quan es tracti d’edificis de titularitat privada, s’aplicaran el barems màxims de 
finançament següents:  Nombre d’habitants del municipi Percentatge (%). Fins a 
1.000 habitants 50 %. De 1.001 a 5.000 habitants 45 %. De 5.001 a 10.000 habitants 
40 %. De 10.001 a 15.000 habitants 35 %. Més de 15.000 habitants 30 %. Quan es 
tracti d'edificis públics o de titularitat privada, però sense ús particular i amb cessió 
d'ús gratuïta igual o de més de 40 anys a un ens públic, s’aplicaran el barems màxims 
de finançament següents: Nombre d’habitants del municipi Percentatge (%). Fins a 
1.000 habitants 90 %. De 1.001 a 5.000 habitants 80 %. De 5.001 a 10.000 habitants 
70 %. De 10.001 a 15.000 habitants 60 %. Més de 15.000 habitants 50 %. En tot cas, 
les subvencions s’entenen fixades en el percentatge establert en la resolució de la 
concessió, a l’efecte del pagament de les quantitats justificades. La despesa a 
justificar ha d’incloure el mínim de cofinançament exigit. Si el cost de l’objecte 
subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia 
inicial i, en cas que resulti inferior, es reduirà la subvenció en aplicació del 
percentatge establert.  
6. Criteris de valoració. Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades 
són els següents (màxim 45 punts): 

Criteris Puntuació 
màxima 

(1) Valor patrimonial 10 
(2) Importància o interès de l’actuació a realitzar a l’edifici 10 
(3) Condicionants que aconsellin prioritzar la intervenció, atesa la 
gravetat i urgència de les patologies que afecten l’edifici  

5 

(4) Discriminació positiva d’elements patrimonials 5 
(5) Valoració de la utilització pública 5 
(6) Valoració de la participació econòmica del sol·licitant 5 
(7) Continuació de treballs iniciats en altres plans de restauració 5 

 
(1) Històric, artístic, emplaçament, element únic, emblemàtic. 
(2) Importància o interès de l’actuació a realitzar a l’edifici, per tal de millorar-ne les 
condicions i promoure’n l’estudi i la visita. 
(3) Gravetat i deterioraments amb pèrdua directa dels valors patrimonials. 
(4) Elements poc coneguts de valors històrics/arquitectònics, que aportin valor al 
territori i/o de mida reduïda. 
(5) Interès de la utilització com a mitjà de difusió i gaudi del patrimoni.  
(6) Dependrà del percentatge de finançament sol·licitat a la Diputació. El percentatge 
es valorarà diferencialment segons el nombre d'habitants del municipi, d’acord amb el 
detall següent: 
 Edificis privats* 

Percentatge de 
finançament - punts 

Edificis públics* 
Percentatge de finançament - 

punts 
Fins a 1.000 habitants 50 % - 3 

40 % - 4 
30 % - 5 

90 % - 1 
80 % - 2 
70 % - 3 
60 % - 4 
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50 % - 5 
De 1.001 a 5.000 
habitants 

45 % - 3 
35 % - 4 
25 % - 5 

80 % - 1 
70 % - 2 
60 % - 3 
50 % - 4 
40 % - 5 

De 5.001 a 10.000 
habitants 

40 % - 3 
30 % - 4 
20 % - 5 

70 % - 2 
60 % - 3 
50 % - 4 
40 % - 5 

De 10.001 a 15.000 
habitants 

35 % - 3 
25 % - 4 
15 % - 5 

60 % - 2 
50 % - 3 
40 % - 4 
30 % - 5 

Més de 15.001 habitants 30 % - 3 
20 % - 4 
10 % - 5 

50 % - 3 
40 % - 4 
30 % - 5 

(7) Projectes subvencionats anteriorment des del Servei de Monuments de la 
Diputació, amb obra executada. Es prioritza la continuació de les obres per tal 
d’acabar-les, d’acord amb el quadre següent: 

Any de la darrera 
subvenció 

Nombre d’anys 
subvencionats 

 
Punts 

1 
1 
1 

1-2 
3-4 
>4 

5 
4 
3 

2 
2 
2 

1-2 
3-4 
>4 

4 
3 
2 

3 
3 
3 

1-2 
3-4 
>4 

3 
2 
1 

4 
4 

1-2 
>2 

2 
1 

5 qualsevol 1 
>5 qualsevol 0 

 
7. Procediment de presentació de les sol·licituds. Les sol·licituds s’han de presentar 
en el termini establert en la convocatòria, han d’estar degudament emplenades i 
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. S'han de presentar per 
via telemàtica, a través de la plataforma de subvencions disponible al web de la 
Diputació de Girona. En cas que els sol·licitants siguin persones físiques, les 
sol·licituds es podran presentar tant pel canal telemàtic com presencialment, al 
Registre General (pujada de Sant Martí, 4, 17004 Girona), o bé per qualsevol dels 
mitjans que estableix la legislació de procediment administratiu. En cas que el dia 
d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en dissabte o festiu, 
el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent. Cal formular les sol·licituds 



 
   
 
 

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

 

202

mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació annexa següent: 

a.Document amb una breu descripció de l’edifici i els seus valors monumentals 
(mínim de 5 línies i 2 fotografies) i una descripció, també breu, de les obres 
que se sol·liciten i de les necessitats (mínim de 5 línies i dues fotografies).  

b.Còpia del projecte o memòria valorada, degudament signada pel tècnic redactor. 
c.Nota simple del Registre de la Propietat o document equivalent. 
d.Autorització del titular de l’immoble en els casos en què el sol·licitant de la 

subvenció no sigui el propietari del bé.  
e. En cas que les obres siguin en edificis de titularitat privada, per tal de garantir-

ne l’ús cultural i públic, caldrà adjuntar la còpia del conveni o acord existent o 
un altre document vàlid segons el dret a través del qual s’hagi formalitzat la 
cessió, o una proposta de conveni o acord de cessió d'ús entre l’ajuntament o 
ens local i el propietari del bé. Aquest conveni o acord pot seguir el model que 
s'adjunta com a annex o bé qualsevol altre que pactin de comú acord les 
parts.  
En el cas que es tracti d’edificis historicoreligiosos, a causa del caràcter 
especial de la seva obertura al públic, el conveni o acord es podrà fer de 
manera global entre la Diputació de Girona i l’ens propietari del bé. En 
conseqüència, i únicament si es dona aquest supòsit, no caldrà que s’hagi 
establert prèviament un conveni o acord entre el sol·licitant i el propietari. No 
obstant això, amb posterioritat a la concessió, caldrà que el consistori on es 
trobi situat el bé s’hi adhereixi mitjançant la signatura d’un annex al conveni o 
acord. Posteriorment, se li comunicaran al propietari del bé les condicions de 
la cessió i la quantia de la subvenció atorgada. 

f.En els casos en què l’ens contractant no sigui el peticionari, cal que l’obra estigui 
en curs, contractada o en procés de licitació, i s’hi ha d’adjuntar la 
documentació justificativa. La no presentació de la documentació suposa 
l’exclusió de la campanya.  

La documentació que s’annexi a la sol·licitud s’ha d’agrupar en arxius PDF de 10 MB 
com a màxim. Els documents s’han d’aplegar seguint uns criteris de similitud: 
certificats, fotografies (cal especificar-ne la resolució), memòries, etc. A cada 
sol·licitud es podrà adjuntar un màxim de 10 arxius. No s’acceptaran contenidors 
d’arxius o fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de 
compressió tipus ZIP o RAR. Els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després 
del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies 
des de la notificació. Si transcorregut aquest termini no s’han fet les esmenes 
oportunes, s’entendrà que la 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 amb què s’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.  
8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds. El Servei de Monuments 
de la Diputació de Girona realitzarà la instrucció i ordenació de l’expedient per a 
l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases. Les actuacions 
d’instrucció comprenen: La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la 
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condició de beneficiari que estableixen 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 emetrà un informe en el qual es 
concretarà el resultat de l’avaluació efectuada. El centre gestor, a la vista de 
l’expedient i de l’informe de la Comissió Avaluadora, formularà la proposta de 
resolució degudament motivada. La proposta de resolució ha d’expressar la llista de 
beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta, així 
com la relació dels sol·licitants exclosos, i indicar la causa d’exclusió. La Comissió 
Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres següents: 
President: Vicepresident de la Diputació i president de la Comissió de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar. Vocals: Diputat delegat del Servei de Monuments 
Arquitecte cap del Servei de Monuments. 2 tècnics del Servei de Monuments. El 
secretari general o la persona en qui delegui. Els grups polítics de la Diputació de 
Girona podran designar un representant a la Comissió Avaluadora, el qual hi serà 
amb veu, però sense vot.  
9. Procediment de resolució i notificació. La proposta de resolució serà sotmesa a 
consideració de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, òrgan que resoldrà 
definitivament, si escau, en diversos actes, l’atorgament de les subvencions.  

a)La Junta de Govern de la Diputació haurà d’emetre la resolució corresponent 
en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la finalització del 
període de presentació de les sol·licituds. 

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

La resolució contindrà, si s’escau, la relació ordenada de tots els peticionaris que no 
hagin obtingut la subvenció per haver-se 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 pot acordar concedir la subvenció al 
sol·licitant o sol·licitants següents, d’acord amb l’ordre de puntuació, sempre que amb 
la renúncia s’hagi alliberat crèdit suficient per atendre almenys una de les sol·licituds 
denegades. En el cas d’empat entre diversos sol·licitants, s’ordenaran per ordre de 
presentació d’instàncies i tindran preferència els primers.  
10. 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 acceptada la 
subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin 
aplicables.  
11. Justificació i pagament. Els beneficiaris han de presentar la justificació, mitjançant 
el model de compte justificatiu simplificat disponible al web de la Diputació de Girona, 
degudament emplenat i signat, i adjuntar-hi, com a mínim, la documentació següent: 
Una còpia de les factures originals, acreditatives de la realització de la inversió i 
corresponents, com a mínim, al cost total de la part d’obra establerta per realitzar en 
aquest exercici, de la qual es pagarà el percentatge establert per a la subvenció. Una 
fotografia de l’actuació on sigui visible el cartell informatiu, proporcionat pel Servei de 
Monuments en el moment d’atorgar-se la subvenció. En cas que els beneficiaris 
siguin persones físiques, la justificació es pot presentar tant pel canal telemàtic com 
presencialment, al Registre General (pujada de Sant Martí, 4, 17004 Girona), o bé per 
qualsevol dels mitjans que estableix la legislació de procediment administratiu. A 
l’efecte de la justificació es poden presentar com a justificades totes les despeses 
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imputables a l’activitat subvencionada que, de conformitat amb el dret, s’hagin produït 
abans d’acabar el període de justificació de l’activitat, amb independència que s’hagin 
abonat o no als creditors corresponents. Es podran utilitzar els sistemes de signatura 
electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que s'especifiquen a la seu 
electrònica. La documentació justificativa s’ha d’agrupar en arxius PDF de 10 MB com 
a màxim. Els documents s’han d’aplegar seguint uns criteris de similitud: certificats, 
fotografies (cal especificar-ne la resolució), memòries, etc. Cada justificació pot 
contenir un màxim de 10 arxius. 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. 
Es podran presentar un màxim de 3 justificacions parcials a mesura que s’executi la 
despesa subvencionada. En el cas que els documents presentats com a justificació 
siguin incorrectes o incomplets, es comunicarà a la persona interessada la necessitat 
d’esmenar-los o completar-los en el termini de 15 dies hàbils. Una vegada examinada 
la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si escau, s’efectuïn, la 
Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els elements 
que s’han tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de la despesa 
subvencionable. És a dir, en cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada 
com a despesa a justificar en l’acord de concessió, la subvenció es reduirà de manera 
que es mantingui el mateix percentatge de subvenció sobre la quantitat fixada com a 
despesa a justificar. En canvi, si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que 
preveu la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment. El 
termini de justificació de les subvencions atorgades acabarà el 30 de novembre de 
l’any d’aprovació de la convocatòria. En cas que el dia d’acabament del termini per 
presentar la justificació coincideixi en dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà 
el dia hàbil següent. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació 
justificativa aquesta no s’ha presentat, es requerirà al beneficiari que la presenti en un 
termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la notificació 
formal, amb l’advertiment que en cas que no ho faci es revocarà la subvenció. Quant 
a les sol·licituds de pròrroga de justificació, i d’acord amb el que estableix l’article 28.2 
de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, abans que acabi el 
termini fixat, el beneficiari pot demanar una pròrroga per un termini màxim igual a la 
meitat del que tingui establert. Igualment es pot demanar una pròrroga d’execució 
amb les mateixes condicions. La Diputació estimarà o desestimarà discrecionalment 
la proposta, amb la valoració prèvia de la petició.  
12. Pagament. El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la 
persona responsable del centre gestor. No s’efectuaran pagaments en concepte de 
bestretes anteriors a la presentació del compte justificatiu corresponent. El pagament 
de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària.  
13.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.  
14. Subcontractació. Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les 
actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin 
han d’anar a càrrec de l’entitat respectiva.  
15. Reformulació de la sol·licitud. No es preveu el tràmit de reformulació de les 
sol·licituds.  
16. Modificació de les subvencions. Els beneficiaris no poden demanar ni sol·licitar un 
canvi de l’objecte o destí de la subvenció atorgada, una vegada s’hagi aprovat la 
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resolució corresponent. No obstant això, la Junta de Govern de la Diputació de Girona 
té la facultat de revisar les subvencions concedides i modificar la resolució de 
concessió, en el cas d’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per 
concedir les subvencions.  
17. Invalidesa, revocació i reintegrament. La Diputació de Girona pot revocar 
totalment o parcial les subvencions, i el beneficiari té l’obligació de retornar l'import 
rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els supòsits següents: 

a)Els previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  

b)En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
c)Els altres que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

El centre gestor de Monuments 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.  
18. 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 vinculades, llevat que la contractació es faci en les 
condicions normals del mercat i s’obtingui l’autorització de l’òrgan concedent de la 
Diputació de Girona. Tampoc no es pot 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. 
19. 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, relatiu a la  protecció de dades (RGPD), 
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 fonamenta en el 
compliment d’una missió d’interès públic (article 6.1 e de l’RGPD) i d’obligacions 
legals (article 6.1 c de l’RGPD). 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 a l’RGPD (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.  
20. Verificació i control. Els comptes justificatius, juntament amb la resta de 
documentació esmentada en l’apartat 11, que compleixin els requisits que estableix 
aquesta Diputació 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 se’ls requereixi en l’exercici de les actuacions anteriors.  
21. Obligació de difusió i publicitat. Els beneficiaris han de fer constar expressament 
el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de 
les actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que l’activitat ja hagi estat 
realitzada. Concretament, en aquest cas, mitjançant la col·locació d’un rètol informatiu 
que els proporcionarà el Servei de Monuments. Si s’incompleix aquesta obligació, i 
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sens perjudici de les responsabilitats que, per aplicació del règim que preveu el títol IV 
de la Llei general de subvencions puguin correspondre, s’aplicaran les regles 
següents:   

a)Si encara n’és possible el compliment 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, amb l’advertència 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 n’és possible el compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent pot 
establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin fer la difusió del 
finançament públic rebut. En el requeriment que dirigeixi l’òrgan concedent al 
beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció, amb 
l’advertència que aquest incompliment pot comportar la revocació de la 
subvenció. 

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

que fonamenta la concessió de les subvencions. 
b)Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també realitzar l’activitat 

i complir 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 que 
exigeix 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 que preveu la legislació aplicable. 
g)Quan l’import de la despesa subvencionable superi els llindars que estableix la 

normativa de contractes públics per a la contractació menor, s’han de 
sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ 
a la contracció de compromís per a l’execució de l’obra, la prestació del servei 
o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi 
hagi en el mercat suficient nombre d’entitats que la realitzin, el prestin o el 
subministrin, o tret que la despesa s’hagi fet abans de concedir-se la 
subvenció. En el cas que els beneficiaris siguin administracions públiques 
caldrà substituir aquest requisit per un certificat del secretari que acrediti que 
la contractació s’ha realitzat d’acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic i la resta de normativa vigent en matèria de contractació 
administrativa. 

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

i)Destinar la inversió realitzada al fi concret per al qual se subvenciona durant un 
període de 2 anys. Si el beneficiari es proposa modificar el fi concret per al 
qual s’ha concedit la subvenció, amb caràcter previ ha de retornar les 
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quantitats percebudes en concepte de subvenció més l’interès legal que 
correspongui. 

23. Principis ètics i de conducta. Les persones beneficiàries d’ajuts públics han 
d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, 
proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i comunicar als òrgans 
competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui 
present 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, les persones beneficiàries 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, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen 
les obligacions següents: 

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

b)No sol·licitar, directament o indirectament, 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 que estableixen les 
bases de la convocatòria, concretament facilitant la informació que se’ls 
sol·liciti per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons 
públics. 

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

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta és aplicable el règim 
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu 
l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres 
possibles conseqüències que preveu la legislació vigent en matèria de subvencions. 
24. 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 per 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. 
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g)Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del 
subjecte.  

25. Interpretació. La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau 
exclusivament en la Diputació de Girona, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens 
resoldre les incidències que es produeixin en la gestió i execució, llevat de l’aprovació 
dels actes atribuïts expressament a la competència d’altres òrgans en aquestes 
mateixes bases. 26. Vigència. Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la 
publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), i seran 
vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació. Disposició addicional primera. 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin 
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan 
competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la 
resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació.  
D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió que 
tingui lloc del Ple 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 publicaran en el BOPG. Disposició 
derogatòria. Quan entrin en vigor aquestes bases, quedarà derogada tota altra norma 
anterior, del mateix rang o de rang inferior, en tot allò que s’oposi al contingut 
d’aquesta. En concret, queden derogades expressament les bases següents: Bases 
específiques reguladores de subvencions als ajuntaments, entitats i particulars de les 
comarques gironines per a la restauració i conservació d’immobles d’interès 
patrimonial, aprovades pel Ple de la Diputació, en sessió de data 27 de novembre de 
2018 (BOPG núm. 238, de 13 de desembre de 2018). ANNEX. Proposta de conveni o 
acord d’ús entre [ajuntaments, administracions locals] i [particulars, altres ens] de les 
comarques gironines per a la restauració i conservació d’edificis de valor patrimonial i 
cultural. Parts.  [el cedent], amb el DNI o NIF  [núm.], domiciliat a [adreça i població], 
que actua [en nom propi o en representació de].  [el cessionari], amb el DNI o NIF 
[núm.], domiciliat a [adreça i població], com a [alcalde/president] de [nom de 
l’ajuntament o d’una altra administració]. Fets. 1  [el cedent] és propietari de l’edifici 
[descripció de l’edifici], que té un valor patrimonial i cultural inherent. 2  [el cessionari], 
mitjançant el seu representant legal, manifesta la seva voluntat de col·laborar en la 
conservació i difusió d’aquest valor. Les parts es reconeixen mútuament la capacitat 
necessària per atorgar aquest acte jurídic i, en virtut d’això, acorden formalitzar 
aquest conveni o acord de col·laboració, d’acord amb els següents: Pactes. 1. El 
propietari de l’edifici cedeix la utilització pública [total, parcial o compartida] a favor de 
[nom de l’ajuntament o de l’altre ens local], per al seu ús per a activitats culturals i 
amb la finalitat que la ciutadania pugui gaudir de l’immoble, atesos els seus valors 
patrimonials, culturals i artístics. 2. [altres clàusules]. [En el cas d’ús compartit o 
parcial, cal descriure en quines condicions es realitzaran les activitats i visites, els 
horaris, els controls d’accés, la coincidència d’activitats privades i públiques, etc.] 3. 
Aquest conveni o acord tindrà una durada de [entre 15 i 90 anys]. [Mínims, segons la 
inversió total acumulada dels últims 5 anys per part de la Diputació de Girona]: Fins a 
15.000 € 15 anys. De 15.001 € a 30.000 € 20 anys. De 30.001 € a 60.000 € 25 anys. 
De 60.001 € a 100.000 € 30 anys. Més de 100.001 € 40 anys. 4. Aquest conveni o 
acord té caràcter administratiu. Les divergències entre les parts que es pugui suscitar 
s’han de resoldre per la jurisdicció contenciosa administrativa. I com a prova de 
conformitat amb el contingut d’aquest conveni o acord, les parts el signen. [data 
electrònica] Per [el cedent] Per [el cessionari]. El/La secretari/ària”. 
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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 vicepresident segon, senyor Piñeira, manifesta: Moltes gràcies, senyor president. 
En relació al punt 30è, les bases d’aprovació del Pla de monuments. El Pla de 
monuments és un pla que desenvolupem cada any des del Servei de Monuments de 
la Diputació de Girona. L’objectiu d’aquest pla, bàsicament, és que cada any puguem 
fer unes quantes desenes d’intervencions amb béns patrimonials de la nostra 
demarcació. A aquí, bàsicament, ens focalitzem amb subvencions a actuacions de 
rehabilitació d’immobles i interès patrimonial que executen tercers, majoritàriament 
ens locals, però, també, entitats i, fins i tot, particulars. L’objectiu del Pla de 
monuments és que hi hagi un bé que pugui entrar al Pla de monuments si compleix 
els requisits, que duren un quants anys i per fases es puguin anar realitzant les 
actuacions de millora i de rehabilitació que pertoquin i que, per tant, sigui una roda 
que vagi fent que hi vagin entrant diferents monuments de la demarcació, que durant 
uns quants anys els puguem rehabilitar i que després en puguin sortir i puguin donar 
lloc a l’entrada d’altres béns patrimonials d’interès de la demarcació. Les bases que 
portem a aprovació d’aquest plenari, respecte les àrees a anteriors edicions, inclouen 
majoritàriament tres novetats principals. Nosaltres fins ara teníem que quan una 
entitat no podia executar una subvenció i no hi renunciava pel motiu que fos, 
aleshores durant dos anys no es podia presentar en el Pla de monuments. Analitzant-
ho bé amb l’àrea, i especialment aquest any en què durant una bona part de l’any els 
terminis administratius han estat suspesos i, per tant, això ha demorat tot el que seria 
els processos d’aprovació de projectes, licitacions públiques, formalització de les 
contractacions... El que proposàvem és canviar aquest requisit i que, per tant, quan 
una persona no ha pogut executar el Pla de monuments, en comptes d’haver d’estar 
dos anys sense que pugui desenvolupar el Pla de monuments, només estigui un any 
sense que es pugui presentar a aquest Pla de monuments. Tota vegada, també, que 
tenint en compte que estem a l’exercici 2020, si un ajuntament, per exemple, hagués 
d’estar dos anys sense presentar-se al Pla de monuments, això voldria dir que 
pràcticament durant aquesta legislatura ja no s’hi podria tornar a presentar perquè 
durant el 2021 i el 2022 no ho podria fer i ja ens aniríem al 2023. Matisem, també, 
millor el fet que s’exclouen les actuacions de manteniment ordinari en els diferents 
béns i immobles d’interès patrimonial. Entenem que aquesta és una obligació que té 
la propietat i, per tant, en aquest sentit considerem que això no ha de ser objecte del 
Pla de monuments. L’objecte del Pla de monuments no és el manteniment, sinó la 
rehabilitació i la posada en valor d’aquests béns; i també per poder arribar a un major 
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nombre de municipis de la demarcació i fer una distribució més equitativa pel territori 
de les actuacions del Pla de monuments. Proposem limitar les peticions permeses en 
dues peticions per entitat i municipi amb un objectiu de l’equilibri territorial. 
Moltíssimes gràcies, senyor president. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Alguna consideració? Sí? 
Senyora Pèlach. 
La diputada senyora Laia Pèlach, manifesta: Sí, dic per endavant que hi votarem a 
favor. Estem molt d’acord amb la necessitat d’ajudar els municipis a cuidar el 
patrimoni, podríem dir. I, en general, les modificacions entenem que són positives, 
però sí que ens genera un dubte aquest límit que s’ha incorporat, que tracta de dos 
subvencions per municipi i entitat. En el sentit que tracta tots els municipis per igual i 
pensem que la realitat és que, per bé o per mal, els municipis són molt diversos quant 
a disposició de béns immobles d’interès patrimonial. I, per tant, entenem d’alguna 
manera la voluntat d’evitar, podríem dir, un cert acaparament de recursos, que entenc 
que és el que s’intenta evitar. Però al mateix penso que com a mínim és un tema que 
valdrà la pena valorar-lo al cap d’un any o dos amb aquesta nova modificació; i veure 
si realment cal mantenir-ho o no perquè pensem que pot generar això, que realment 
són molt diversos i, en canvi, els estem tractant a tots per igual. 
El vicepresident senyor Piñeira, respon: Bé, sí. Moltíssimes gràcies, il·lustre diputada. 
Puc compartir en part les seves reflexions. També és veritat que el que portem de 
l’històric que portem del Pla de monuments, el Pla de monuments com és una eina 
que fa molts anys que s’utilitza i, per tant, això ens va donant un cert bagatge i una 
certa experiència. També és veritat que, a vegades, quan una mateixa entitat o un 
mateix ajuntament en un determinat municipi té diferents obres al Pla de monuments, 
a vegades, per dir-ho d’alguna manera, i permeti’m que faci servir una expressió molt 
col·loquial, té molts fronts oberts i moltes vegades això dificulta, precisament, la 
correcta execució. I, per tant, aquesta també és una altra finalitat que perseguim. 
Perseguim un reequilibri territorial, és a dir, una distribució dels recursos pel conjunt 
del territori. Però per seguir amb altres objectius colaterals: un, és que un municipi, 
com li deia si em permet l’expressió col·loquial, no tingui molts fronts oberts en 
matèria de gestió del patrimoni monumental durant el mateix exercici i, a la vegada, 
també, si em permet, plantegem un altre objectiu colateral, que és sobretot ajudar 
més els petits municipis i li explico el per què. La capacitat que tenen des del punt de 
vista tècnic d’encàrrec de projectes i de presentació de bons projectes els municipis 
més grans, no és la mateixa que tenen els municipis petits. Per tant, establir algun 
tipus de límit pensem que pot afavorir els municipis que a vegades, potser, no poden 
presentar projectes tan ben treballats o tan ben elaborats com pot tenir una àrea 
tècnica d’un municipi molt gran, que té molts recursos des del punt de vista tècnic, 
des del punt de vista de serveis patrimonials, de serveis tècnics, etc. Per tant, com a 
experiència, el que ens demostra és que potser tenint en compte diferents paràmetres 
és bo establir aquesta limitació per evitar la concentració territorial i evitar que un 
mateix municipi estigui destinant el mateix moment moltes rehabilitacions patrimonials 
de manera simultània. A la vegada perquè els municipis petits no tenen tanta 
capacitat per presentar tants projectes anuals ni segurament, a vegades, projectes 
tan ben treballats per una qüestió de limitació de recursos, ja sigui de recursos 
econòmics o de recursos humans. I en qualsevol cas, comparteixo la seva reflexió en 
el sentit que el Pla de monuments és un pla dinàmic i, per tant, les bases del Pla de 
monuments les anem analitzant cada any per veure les mancances que pot tenir o les 
millores que podem tenir. Si detectéssim òbviament que aquesta és una base o un 
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requisit que no ha funcionat prou adequadament, doncs, evidentment des de l’àrea 
sempre estem oberts a poder-ne parlar i, evidentment, entenem completament la 
seva reflexió que òbviament, la distribució de la demarcació de Girona dels béns 
patrimonials no és una distribució homogènia en tots els municipis, hi ha molts 
municipis que tenen un nombre d’elements patrimonials d’interès molt més elevat que 
d’altres però pensem també que aquests objectius que deia abans són interessants i, 
evidentment, en qualsevol cas, farem l’anàlisi en funció dels resultats del Pla de 
monuments i, en funció d’això, per descomptat, valorarem conjuntament si és 
necessari mantenir aquest criteri o si, per contra, cal canviar-lo. Per tant, en aquest 
sentit, puc estar en gran part d’acord amb la reflexió que vostè ens planteja. 
Moltíssimes gràcies, il·lustre diputada.  
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Gràcies, senyora 
Pèlach. Alguna intervenció més? Per tant, entenem que no, i entenc que queda 
aprovat per unanimitat. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
31. PLE149/000021/2020-DCICNTEE; Dictamen CI Cultura Noves Tecn. Esports 

Educació; Noves tecnologies (016): Aprovació del Pla d'assistència en la 
gestió del padró d'habitants de l'Oficina de Padró d'Habitants de Diputació 
de Girona, Àrea de Noves Tecnologies (expedient 2020/9456) 

 
“L’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la Diputació de Girona, 
per mitjà de l’Oficina de Padró d’habitants, adscrita al Servei de Noves Tecnologies, 
està oferint serveis de gestió informatitzada del padró des de l’any 1996. Des de 
llavors s’han regulat les condicions de servei per mitjà de convenis. 
Actualment hi ha 148 conveni de col·laboració subscrits que, en la seva part 
dispositiva, estableixen que la seva durada serà indefinida per la qual cosa, d'acord 
amb el que preveu la disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
del règim jurídic del sector públic, varen perdre vigència per aplicació legal el dia 2 
d'octubre de 2020. 
 
Així mateix, des de l’establiment del servei s’han aprovat diverses normes que afecten 
a la protecció de dades, entre elles, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), el Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció 
de les persones físiques en allò que respecta al tractament de les seves dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament general de protecció de 
dades o RGPD) (DOUE de 4 de maig de 2016) o el Reial decret 3/2010, de 8 de 
gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat, entre d’altres. 
 
Així, per tal d’adaptar el servei a la normativa sobre protecció de dades i donar solució 
a la pèrdua de vigència dels convenis subscrits pels municipis de la província, s’ha 
considerat que la forma jurídica més adient per subsumir aquesta funció de 
l’assumpció de la gestió informatitzada del Padró d'habitants, és a través de 
l’elaboració del present document que detalla el procediment de sol·licitud a seguir, 
les obligacions, els termes, les condicions i la concreció dels treballs, constituint un 
servei que forma part del pla de serveis de la Diputació de Girona. 
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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 Pla de Serveis d’Assistència en la Gestió del Padró d’Habitants, que 
es transcriu literalment a continuació: 
 
“PLA DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA EN LA GESTIÓ DEL PADRÓ D’HABITANTS  
1. INTRODUCCIÓ 
L’objecte d’aquest serveis és l’assumpció per la Diputació de Girona de la gestió 
informatitzada del Padró d’habitants de municipis de la demarcació. Es durà a terme 
en virtut de la petició d’adhesió al servei que aprovaran els ajuntaments interessats en 
favor de la Diputació de Girona. 
La Llei estatal 4/1996, de 10 de gener, va donar una nova redacció a diversos articles 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril (reguladora de les Bases de Règim Local). D’acord amb 
aquesta modificació, l’art. 17.1, tercer paràgraf de la Llei 7/1985, estableix que la 
gestió del Padró municipal es durà pels Ajuntaments amb mitjans informàtics. Les 
diputacions provincials, cabildos i consells insulars assumiran la gestió informatitzada 
dels padrons dels municipis que, per la seva insuficient capacitat econòmica i de 
gestió, no puguin mantenir les dades de forma automatitzada.  
Així doncs les raons que justifiquen la petició d’adhesió al servei de gestió de 
l’assumpció de la gestió informatitzada del Padró d'habitants són les següents: 
a) Insuficient capacitat econòmica i de gestió del municipi per mantenir les dades del 
padró de forma automatitzada (art. 17.1, tercer paràgraf de la Llei 7/85). 
b) Mancança dels mitjans tècnics idonis per a la gestió automatitzada del padró 
d’habitants (art. 10.1 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya). 
L’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la Diputació de Girona, 
per mitjà de l’Oficina de Padró d’habitants, adscrita al Servei de Noves Tecnologies, 
està oferint serveis de gestió informatitzada del padró des de l’any 1996. Des de 
llavors s’han regulat les condicions de servei per mitjà de convenis, però d’acord a la 
regulació vigent s’ha considerat que la forma jurídica més adient és a través de 
l’elaboració del present pla de serveis.  
D’acord amb allò anteriorment exposat i en exercici de les seves competències de 
cooperació local (arts. 31 i 36 de la Llei 7/1985), la Diputació de Girona presta suport 
jurídic, tècnic i econòmic als municipis de la província en àmbits molt diversos. La 
referència als padrons d’habitants en la Llei 7/85 constitueix, així, una concreció 
d’aquelles funcions genèriques d’assistència i cooperació local. 
Aquesta concreció té, però, unes peculiaritats, el que explica que de manera expressa 
hagi estat incorporada a la Llei 7/1985, i que la Diputació de Girona posi a disposició 
els mitjans adients i dugui a terme les actuacions necessàries per fer efectiva aquesta 
assumpció de la gestió informatitzada del Padró d’habitants. Actuacions aquestes que 
constitueixen el corol·lari de la cooperació local que, en la matèria del Padró 
d’habitants, ja venia prestant la Diputació de Girona. 
Per tant, i d’acord amb la regulació vigent, s’ha considerat que la forma jurídica més 
adient per subsumir aquesta funció de l’assumpció de la gestió informatitzada del 
Padró d'habitants, és a través de l’elaboració del present document que detalla el 
procediment de sol·licitud a seguir, les obligacions, els termes, les condicions i la 
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concreció dels treballs, constituint un servei que forma part del pla de serveis de la 
Diputació de Girona. 
2. NORMATIVA APLICABLE 
En relació a la gestió del Padró d’habitants resulten d’aplicació les disposicions 
següents: 

-Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals (LOPDGDD). 

-Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, 
relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al 
tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades (Reglament general de protecció de dades o RGPD) (DOUE de 4 de 
maig de 2016) 

-Reglament estatal de Població i Demarcació Territorial de les Entitats locals, 
aprovat pel RD 1690/1986, d’11 de juliol, segons la redacció del seu Títol II 
disposada pel RD 2612/1996, de 20 de desembre (BOE núm. 14, del 16 de 
gener de 1997). 

-Resolució de 29 d’abril de 2020, de la Subsecretaria, per la que es publica la 
Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional 
d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la 
que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró 
municipal (BOE núm. 122, de 2 de maig de 2020).  

-Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal de 
Catalunya (articles 39 a 42). 

-Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de 
Seguretat. 

3. BENEFICIARIS DEL PLA 
Poden sol·licitar el servei els ajuntaments de la demarcació de Girona amb població 
inferior a 20.000 habitants.  
4. NATURALESA DE LA PETICIÓ D’ADHESIÓ AL SERVEI 
Per virtut de la petició d’adhesió al servei i la seva posterior acceptació, la Diputació 
durà a terme les activitats de caràcter material, tècnic i de serveis que s’indicaran, 
totes elles integrants de la gestió informatitzada del Padró d’habitants del municipi. 
Correspondrà a l’Ajuntament beneficiari del pla dictar les resolucions o actes jurídics 
que donin suport o en els quals s’integrin la formalització, actualització, revisió i 
custòdia del padró municipal d’habitants. 
Aquest servei en cap cas suposa la cessió de la titularitat de la competència municipal 
ni dels elements substantius del seu exercici. 
La Diputació de Girona podrà concertar amb tercers la prestació de serveis 
consistents en el proveïment i manteniment del programa per la gestió informatitzada 
del padró. Aquesta finalitat comportarà el tractament, per part de l’empresa 
proveïdora del servei, de dades personals de persones que figurin empadronades, de 
persones interessades en els procediments que instrueix l’ens local i de persones 
treballadores de l’ens local. L’acceptació del servei que ofereix la Diputació de Girona 
comporta l’autorització a efectuar aquesta contractació i el corresponent encàrrec de 
tractament de dades personals a l’empresa o empreses proveïdores. La Diputació de 
Girona comunicarà prèviament a l’ens local els tractaments que es volen 
subcontractar i, de forma clara i inequívoca, les dades de l’empresa contractista.  
El subcontractista, que assumirà també la condició d’encarregat del tractament, 
estarà obligat igualment a complir les obligacions que aquest document estableix. La 
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Diputació de Girona formalitzarà la relació amb el proveïdor, de manera que el nou 
encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, 
mesures de seguretat), en els mateixos termes i garanties per als drets de les 
persones afectades.  
5. COMPLIMENT DELS OBJECTIUS ODS2030  
Els objectius ODS2030 a tenir en compte es concreten amb els següents:  

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

 Objectiu 17. Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l’Aliança 
Mundial per aconseguir els objectius del Desenvolupament Sostenible. 

6. SERVEIS QUE ES PRESTEN 
Per virtut de la prestació del servei, la Diputació tindrà al seu càrrec i durà a terme les 
activitats següents: 

a)Manteniment de la infraestructura informàtica i de comunicacions necessària. 
b)Centralització d’una base de dades. 
c)Recepció i processament de dades provinents d’altres administracions o 

organismes, d’acord amb la normativa vigent sobre padró d’habitants i cens 
electoral. 

d)Emissió de les dades per a l’actualització del cens electoral. 
e)Conservació de les dades històriques a l’abast de les successives renovacions 

efectuades.  
f)Descentralització de determinades operacions (obtenció de documents 

impresos, la mecanització del registre de població o altres), mitjançant l’accés 
telemàtic dels Ajuntaments, subordinada en tot cas al nivell d’implementació i 
a la concurrència de raons tècniques que ho facin aconsellable. 

g)En general  totes aquelles altres activitats de materialització dels intercanvis 
d’informació digital amb altres Administracions que derivin de la gestió del 
padró d’habitants. 

Per tal de dur a terme la prestació del servei per part de la Diputació de Girona, 
l’ajuntament es compromet a: 

a)Adoptar tots els actes administratius i dur a terme les actuacions que siguin 
necessàries perquè la Diputació pugui realitzar el seguit d’activitats en què 
consisteix la prestació del servei.  

b)Seguir els protocols d’actuació que s’estableixin per la Diputació en aplicació de 
la normativa i de les instruccions aprovades, com a conseqüència dels 
programes informàtics utilitzats.  

c)Lliurar a la Diputació les dades necessàries per la correcta realització del servei.  
7. SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ DEL SERVEI 
Els ajuntaments interessats que reuneixin els requisits hauran de formular una 
sol•licitud mitjançant el model normalitzat que estarà disponible a la pàgina web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat) i presentar-lo mitjançant la plataforma EACAT. La 
sol•licitud ha de ser signada per l’alcalde/essa o president/a de la corporació i s’ha de 
dirigir a la Presidència de la Diputació  - Servei de Noves tecnologies/padró 
d’habitants. 
Una vegada registrada la sol•licitud del servei, l’oficina del Padró d’Habitants 
l’analitzarà i si escau, podrà demanar la documentació que consideri convenient per 
acceptar-la o denegar-la. 
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En el termini màxim d’un mes des de la recepció de la sol•licitud, la Presidència de la 
Diputació emetrà la resolució concedint o denegant l’assistència sol•licitada. 
8. EXTINCIÓ DEL PLA DE SERVEIS 
L’Ajuntament podrà deixar sense efecte la petició d’adhesió al servei de gestió 
informatitzada del padró d’habitants encomanada a la Diputació de Girona. La 
cessació de l’adhesió requerirà l’adopció de la corresponent resolució o acord per 
l’òrgan competent de l’Ajuntament, i produirà efectes en el termini que es disposi, que 
en cap cas serà inferior a un mes comptat des del dia següent de la notificació a la 
Diputació.  
En el supòsit de que l’Ajuntament no donés compliment a les obligacions que li 
corresponen, i això impossibilités que la Diputació de Girona pugui a dur a terme la 
gestió informatitzada del padró d’habitants del municipi de forma adequada, la 
Diputació podrà deixar sense efecte la prestació del servei a l’Ajuntament. Aquesta 
mesura produirà efectes en el termini que s’acordi, que en cap cas serà inferior a tres 
mesos computats a partir de la notificació de la resolució a l’Ajuntament. 
Tanmateix, i prèviament a l’adopció de la resolució de la Diputació per la qual es resol 
l’extinció de la prestació del servei a l’Ajuntament interessat per motius de manca de 
compliment de les obligacions que li corresponen, la Diputació adoptarà una resolució 
prèvia advertint a l’Ajuntament de l’incompliment de les seves obligacions, concedint-li 
un termini de 15 dies hàbils per formular al•legacions. 
9. NORMES DE DESENVOLUPAMENT 
Es faculta el president de la Diputació de Girona perquè pugui dictar, mitjançant la 
corresponent resolució, les normes de desenvolupament que resultin necessàries per 
a la interpretació i desenvolupament d’aquest Pla, i per incorporar, si s’escau, serveis 
complementaris o de caràcter temporal. 
10. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
L’Ajuntament i la Diputació de Girona s’obliguen a complir el Reglament general de 
protecció de dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals. L’Ajuntament té la consideració de 
responsable del tractament de les dades del Padró municipal (en el sentit de l’article 
4.7 del Reglament general de protecció de dades) assumint la Diputació de Girona les 
responsabilitats pròpies de l’encarregat del tractament (en el sentit de l’article 4.8 del 
Reglament general de protecció de dades). 
El detall de les obligacions i responsabilitats en matèria de protecció de dades 
personals figuren en Annex, que és part integrant d’aquest document. 
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de 
Protecció de Dades de l’Ajuntament obtentor del servei i de la Diputació en seran les 
interlocutores. 
11. FINANÇAMENT  
Els serveis descrits es finançaran amb els recursos propis de la Diputació de Girona. 
Els serveis es prestaran amb els mitjans propis del Servei de Noves Tecnologies de la 
Diputació de Girona i amb les contractacions externes que s’acordin. 
Excepcionalment, els costos dels recursos o una part d’aquests es podran repercutir 
als ens locals beneficiaris, amb criteris de capacitat econòmica i/o poblacional, 
mitjançant la tarifació de preus públics que s’aprovi. 
12. VIGÈNCIA.  
Aquesta oferta de servei serà vigent a partir de l’endemà al dia en què es publiqui al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i fins que se n’acordi la modificació o 
derogació.  
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ANNEX 1. MODEL DE PETICIÓ D’ADHESIÓ 
RESOLUCIÓ NÚM. XX/20XX 
APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL SERVEI D’ASSISTÈNCIA EN LA GESTIÓ DEL 
PADRÓ D’HABITANTS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
La Llei estatal 4/1996, de 10 de gener, va donar una nova redacció a diversos articles 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril (reguladora de les Bases de Règim Local). D’acord amb 
aquesta modificació, l’art. 17.1, tercer paràgraf de la Llei 7/1985, estableix que la 
gestió del Padró municipal es durà a terme pels Ajuntaments amb mitjans informàtics. 
Les diputacions provincials, cabildos i consells insulars assumiran la gestió 
informatitzada dels padrons dels municipis que, per la seva insuficient capacitat 
econòmica i de gestió, no puguin mantenir les dades de forma automatitzada 
Així doncs, atès que el municipi no disposa de suficient capacitat econòmica i de 
gestió per mantenir les dades del padró de forma automatitzada i davant la manca 
dels mitjans tècnics idonis per a la gestió automatitzada del padró d’habitants. 
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides d’acord amb l’article 21 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local amb l’article 53 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, 
RESOLC 
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’adhesió de l’entitat local al Servei d’Assistència en la 
Gestió del Padró d’Habitants de la Diputació de Girona. 
Segon. Comunicar aquest acord a Presidència de la Diputació de Girona - Servei de 
Noves tecnologies/padró d’habitants. 
[nom del municipi], [data] 
L’alcalde/essa o president/a de l’entitat 
[rúbrica] 
[nom i cognoms] 
ANNEX 2. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
1. Responsabilitats i dades objecte de tractament. L’Ajuntament obtentor del 
servei i la Diputació s’obliguen a complir el Reglament general de protecció de dades i 
la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals. 
Atesa la titularitat municipal del Padró d’habitants, correspondrà a l’Ajuntament 
l’exercici de les competències i el compliment de les obligacions que l’RGPD i la 
LOPDGDD atribueixen al responsable del tractament de les dades, d’acord amb la 
definició de l’article 4.7 de l’RGPD. 
La prestació dels serveis comportarà el tractament de dades personals responsabilitat 
de l'Ajuntament. La Diputació de Girona tractarà les dades en qualitat d’encarregat del 
tractament en el sentit de l’article 4.8 del Reglament general de protecció de dades. 
La Diputació de Girona, com a encarregat del tractament, complirà en tot moment els 
principis i aplicarà les mesures previstes al Reglament general de protecció de dades, 
a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de 
garantia dels drets digitals i l’Esquema Nacional de Seguretat (regulat pel Reial 
Decret 3/2010). Aquestes obligacions s’entenen sense perjudici de l’adhesió a les 
mesures de coordinació voluntària que, proposades per la Diputació, fossin 
acceptades per l’Ajuntament que encomana. 
L’incompliment del que s’estableix en les presents clàusules, pot comportar que la 
Diputació de Girona, encarregada del tractament, sigui considerada responsable del 
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tractament, havent d’assumir les responsabilitats previstes a la normativa de protecció 
de dades. 
La Diputació posa a disposició de l’Ajuntament la bústia de la persona Delegada de 
Protecció de dades (DPD) dpd@ddgi.cat per a qualsevol comunicació o necessitat 
derivada de la prestació del servei. El correu electrònic podrà ser emprat com a canal 
de comunicació amb la persona Delegada de protecció de dades de l’Ajuntament. 
Atesa la naturalesa i l’objecte del servei, les transmissions de dades personals del 
Padró que la Diputació efectuï per a la correcta realització de les tasques 
encomanades, com per exemple a l’INE o per mitjà de la plataforma del Consorci 
AOC, es consideraran actuacions materials, tècniques o de serveis que es realitzen 
per compte de l’Ajuntament que rep les prestacions del servei.  
Les dades que seran objecte de tractament són les dades del Padró habitants, de les 
categories següents: dades identificatives, dades de característiques personals i 
dades acadèmiques i professionals. El tractament comportarà les actuacions 
següents: acarament, conservació, consulta, comunicació, comunicació per 
transmissió, destrucció, extracció, interconnexió, limitació, modificació, organització, 
registre, supressió, còpies de seguretat i procediment de recuperació de dades. El 
tractament s’efectuarà des d’equips i sistemes propis de l’Ajuntament contra els 
servidors propis o contractats per la Diputació de Girona. Les dades s’allotjaran en 
servidors propis o contractats per la Diputació.  
2. Obligacions de la Diputació de Girona. La Diputació utilitzarà les dades 
personals objecte de tractament només per a la finalitat objecte d'aquest servei. En 
cap cas pot utilitzar-les per a finalitats diferents. 
La Diputació disposarà d’una descripció general de les mesures tècniques i 
organitzatives de seguretat que ha adoptat i aplicarà a les dades. 
Llevat dels casos necessaris per a complir l’objecte del servei, la Diputació no 
comunicarà dades personals del Padró d’habitants excepte amb l’autorització 
expressa de l’Ajuntament o en els supòsits legalment admissibles, i en tot cas sempre 
en consonància amb les finalitats pròpies de la prestació del servei.  
Si la Diputació considera que alguna de les instruccions rebudes de l’Ajuntament 
infringeix l’RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades, 
informarà d’aquesta circumstància immediatament a l’Ajuntament com a responsable.  
Quan per complir la prestació del servei, hagués de transferir dades a un país tercer 
(no membre de la Unió Europea), n’informarà a l’Ajuntament de manera prèvia, 
excepte que la normativa vigent ho prohibeixi per raons d'interès públic.  
El personal de la Diputació que tingui accés als sistemes d’informació que tractin les 
dades del Padró, quedarà obligat a mantenir el deure de confidencialitat respecte de 
les dades personals a les quals tingui accés en virtut d’aquest encàrrec, sense límit 
temporal, també finalitzada la relació contractual amb la Diputació. La Diputació 
garantirà que aquest personal ha rebut la formació adequada i s’ha compromès, de 
forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de 
seguretat corresponents. Tindrà a disposició de l'Ajuntament la documentació que 
acredita que es compleixen aquestes obligacions. 
La Diputació col·laborarà amb l'Ajuntament si ha d’efectuar avaluacions d’impacte 
relatives a la protecció de dades i, si escau, formular consultes prèvies a l’autoritat de 
control. 
La Diputació posarà a disposició de l'Ajuntament la informació necessària per 
demostrar que compleix les seves obligacions, així com per facilitar la realització de 
les auditories que efectuï l’Ajuntament o un auditor designat per l’Ajuntament.  
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L’atenció a l’exercici dels drets per part de les persones afectades correspondrà 
exclusivament a l'Ajuntament. Si les persones afectades s’adrecessin a la Diputació 
per exercir els seus drets, la Diputació ho comunicarà a l’Ajuntament per escrit en el 
termini màxim de dos dies (dies laborables) a partir del moment en el que s’hagi rebut 
la sol·licitud. Li lliurarà també tota la informació que pugui ser rellevant per atendre la 
sol·licitud. 
La Diputació informarà a l’Ajuntament, sense dilació indeguda i en qualsevol cas en el 
termini màxim de 48 hores, adreçant-se a la persona Delegada de protecció de dades 
de l’Ajuntament, de les violacions de la seguretat de les dades personals de les quals 
tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i 
comunicar, si escau, la incidència.  
3. Mesures de seguretat. La Diputació adoptarà les mesures necessàries per 
garantir la seguretat de la informació objecte de tractament. S’adoptaran les mesures 
necessàries per garantir la seguretat en les comunicacions, tant en les operacions 
d’intercanvi amb altres administracions públiques o particulars com en les consultes o 
transaccions que pugui efectuar el propi Ens Local per via telemàtica, tot això d’acord 
amb les previsions incloses a l’Esquema Nacional de Seguretat. 
La Diputació adoptarà mesures i mecanismes per a: 

a)Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels 
sistemes i serveis destinats al tractament. 

b)Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en 
cas d'incident físic o tècnic. 

c)Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i 
organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament. 

La Diputació adoptarà mesures per garantir: 
a)L’operativa d’un sistema de control i registre dels accessos a les dades. 
b)La integritat de la informació emmagatzemada en el sistema. 
c)La disponibilitat de la informació, mitjançant l’adopció de mesures de seguretat 

física de les instal·lacions i els equips i, en el seu cas, l’establiment d’un servei 
d’atenció als usuaris autoritzats per l’Ajuntament. 

d)L’adopció de la resta de mesures necessàries per a minimitzar els riscos de 
seguretat. 

4. Obligacions de l’Ajuntament. Correspon a l’Ajuntament, com a responsable del 
tractament: 

a)Informar a les persones interessades del tractament de les seves dades. 
b)Realitzar, si escau, una avaluació de l'impacte en la protecció de dades de les 

operacions de tractament que ha d’efectuar la Diputació. 
c)Fer les consultes prèvies a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en el cas 

que pertoqui. 
d)Supervisar la correcció del tractament, inclosa la realització d’auditories.  

En relació a les incidències que es produeixin en el tractament de les dades, en base 
a la informació obtinguda directament o rebuda de la Diputació, l’Ajuntament donarà 
compliment a l’article 33 de l’RGPD, valorant si correspon comunicar a l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades i a les persones interessades les violacions de 
seguretat de les dades i, en cas afirmatiu, procedint a la notificació i portar a terme les 
actuacions i operacions que se’n derivin. 
5. Expedició telemàtica de volants del padró. Amb l’objectiu de facilitar l’intercanvi 
de la informació relativa al domicili de residència dels ciutadans, d’acord amb el 
Conveni de Col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consorci d’Administració 
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Oberta de Catalunya per l’expedició telemàtica de volants del padró municipal, i més 
concretament d’acord amb el seu pacte sisè, el Consorci AOC assumeix la prestació 
del servei i el tractament de dades d’acord amb les següents obligacions:  

 Únicament es tramitaran les dades personals d’acord amb les instruccions de la 
Diputació de Girona i no s’aplicaran per a finalitats diferents a les acordades, 
ni es comunicaran a altres persones o entitats, ni que sigui per la seva 
conservació.  

 S’autoritza la realització de tractaments estadístics i les agregacions de dades 
que es considerin necessàries, quan escaigui, aplicant procediments de 
dissociació de les dades de caràcter personal, per a la mesura de l’ús dels 
serveis, la detecció de noves necessitats o la millora constant dels serveis del 
consorci AOC.  

 La Diputació té el deure de destruir o retornar qualsevol dada de caràcter 
personal quan no sigui necessària per continuar executant l’encàrrec rebut, 
així com qualsevol suport o document en què consti qualsevol dada personal 
objecte de tractament.  

6. Realització d’estadístiques. D’acord amb els articles 5.b i 89 de l’RGPD, la 
Diputació de Girona podrà fer explotacions amb finalitats estadístiques de les dades 
del padró d’habitants del municipi i facilitar dades agregades a les diferents àrees de 
la Corporació que hagin d’elaborar informes per als ajuntaments que així li ho 
encarreguin. El tractament d’aquestes dades per aquesta finalitat es portarà a terme 
de forma dissociada, de manera que no sigui possible la identificació de les persones 
interessades a qui corresponen les dades.“ 
 
Segon . Aprovar l’adhesió automàtica al nou pla de serveis de totes les entitats locals 
que van subscriure un conveni per a l’assistència tècnica en matèria de padró 
d’habitants, i que no manifestin la seva voluntat en sentit contrari en el termini de tres 
mesos des de la publicació d’aquest acord al BOP. 
 
Tercer. Declarar la pèrdua de vigència dels convenis subscrits entre la Diputació de 
Girona i els municipis per a l’assistència tècnica en matèria de padró d’habitants amb 
una durada indefinida, en aplicació de la disposició addicional vuitena de la Llei 
40/2015. 
 
Quart. Notificar aquest acord als municipis que tenen convenis subscrits amb la 
Diputació de Girona en matèria d’assistència tècnica en matèria de padró d’habitants. 
 
Cinquè. Traslladar aquest acord al responsable de l'Oficina de Padró d’habitant del 
Servei de Noves Tecnologies per tal que dugui a terme la notificació d’aquest acord i 
faci un seguiment de l’adhesió dels municipis que actualment disposen de conveni 
subscrit així com d’aquells altres que s’hi vulguin adherir. 
 
Sisè. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona.” 
 
El senyor President, comenta que passaríem al punt 31è. Senyor Piñeira, també té la 
paraula. 
El vicepresident segon, senyor Albert Piñeira, manifesta: Moltíssimes gràcies, senyor 
president. Aquest punt és per aprovar el pla d’assistència en la gestió del padró 
d’habitants. L’àrea de Noves tecnologies, de sistemes i tecnologies de la informació 
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de la Diputació de Girona és una àrea, bàsicament, encaminada, més que a la 
dotació de recursos als ens locals, que també, sobretot des del punt de vista dels 
tercers, el que som és una àrea prestadora de serveis. Com a àrea prestadora de 
serveis, un dels serveis que prestem és el del padró d’habitants. Prestem aquest 
servei de gestió informatitzada del padró des de l’any 1996. Ho fem per aquells 
municipis amb una població inferior a 20.000 habitants. En aquests moments, tenim 
subscrits 148 convenis de gestió del padró. El que ens trobem ara és que, per 
aplicació de la Llei 14/2015, de règim jurídic del sector públic, aquests convenis, que 
en principi tenien una vigència indefinida, van perdre la vigència darrerament, amb 
data 2 d’octubre de 2020. Per això, plantegem aprovar aquest pla d’assistència, per 
poder subscriure novament aquests convenis. A la vegada, també, ja que fem aquest 
nou pla de serveis, aprofitem per incloure-hi algunes modificacions normatives que 
s’han produït en els últims anys. Bàsicament, estem parlant de la Llei de protecció de 
dades de caràcter personal i de garantia dels drets digitals. També aprofitem per 
incloure, com s’està fent en diferents àrees de la casa, la concordança amb els 
objectius de desenvolupament sostenible, en aquest cas amb els objectius 16 i 17, 
que són els que a nosaltres ens afecten i, per tant, simplement, el que plantegem és 
això: donar una solució a la pèrdua de vigència dels convenis subscrits i, a la vegada, 
l’adaptació a la normativa de protecció de dades i als objectius de desenvolupament 
sostenible, que és un objectiu transversal de tota la corporació. Moltes gràcies, senyor 
president. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Alguna consideració? Sí? 
Senyora Pèlach. 
La diputada senyora Laia Pèlach, intervé i manifesta: Moltes gràcies. Ho vam 
comentar una mica a la comissió informativa. Dèiem que potser era un moment per 
anar una mica més enllà, no només quedar-nos amb el fet d’ordenar aquests 
convenis ja caducats amb un nou pla de serveis, sinó que dèiem que valia la pena 
atendre també una realitat, que és el fet que, encara avui en dia, hi ha una dificultat 
per empadronar-se en els nostres municipis. Això és una realitat [...] massa municipis. 
Sí que és cert que, com ens comentava a la comissió informativa, les ordenances són 
municipals però, en tot cas, aquesta aposta per traslladar això cap a un pla de serveis 
i, per tant, donar aquest suport als municipis, sí que creiem que és important, incloure 
aquesta idea d’intentar fer arribar aquest missatge amb una campanya als municipis, 
de garantir el dret a l’empadronament i, alhora, assessorar els municipis en la cerca 
de solucions perquè realment es garanteixi aquest dret. Encara, avui en dia, en molts 
municipis, trobem que molta gent té molta dificultat, precisament pels requisits, per les 
formes, el que sigui. Per tant, pensem que és un paper que pot fer la Diputació a 
través d’aquest pla de serveis, i esperem que aquesta nova eina ens permeti fer-ho. 
Moltes gràcies. 
El senyor President , diu: Moltes gràcies, senyora Pèlach. Alguna consideració més? 
No? Senyor Piñeira? Sí? 
El vicepresident senyor Piñeira, manifesta; Sí, si em permet... Moltes gràcies, senyor 
president. Il·lustre diputada, com ja li vaig comentar en la comissió informativa i de 
manera succinta, perquè penso que allà ja es va explicar, òbviament, com vostè 
mateixa ha dit, les ordenances d’empadronament... l’aprovació de les dites 
ordenances és una competència municipal que radica en els ajuntaments de la 
demarcació de Girona. No és menys cert que, com també li vaig explicar, des de la 
corporació tenim clar que l’empadronament és un dret i un deure ciutadà, les dues 
coses alhora i les dues coses de manera simultània. Els ciutadans tenen el deure 
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d’empadronar-se i, a la vegada, també tenen el dret d’empadronar-se. També tenim 
present que l’empadronament genera tot un seguit de conseqüències, una de les que 
és més evident, i que és positiu que sigui així, és que l’empadronament va associat a 
l’obtenció de la targeta sanitària. Nosaltres, com a corporació, sempre assessorem els 
ajuntaments, també en matèria jurídica. Per tant, si qualsevol ajuntament ens demana 
a la Diputació com s’ha d’enfocar el tema de l’empadronament, evidentment, el que li 
direm és això: una, que l’empadronament és un dret i a la vegada un deure ciutadà. 
Per tant, els ajuntaments tenen l’obligació d’empadronar tots els ciutadans de la 
demarcació de Girona que així ho sol·licitin. I fins i tot li vaig posar un exemple, en la 
comissió informativa, i és que si malauradament ens trobéssim amb un cas extrem, 
com per exemple el d’una persona que fos una persona sense sostre, a aquesta 
persona també se l’hauria d’empadronar en el padró municipal d’habitats i, per tant, 
també hauria de poder tenir, per exemple, com deia abans, la targeta sanitària. Per 
tant, en aquest sentit, penso que el posicionament de la corporació és clar en aquest 
sentit i així ho transmetem als ajuntaments 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Entenc que s’aprova per 
unanimitat?  
 
S’APROVA per unanimitat. 
 

JUNTA DE PORTAVEUS 
 
El senyor President, comenta que passaríem ja a la Junta de Portaveus. Aquí hi ha 
dues mocions. Una moció del grup del PSC per impulsar el seguiment de l’evolució de 
l’economia gironina. Té la paraula la senyora Paneque. 
 
32. PLE149/000021/2020-PJP; Proposta Junta de Portaveus; Moció del grup del 

PSC per impulsar el seguiment de l'evolució de l'economia gironina. 
(expedient 2020/9416) 

 
“L’informe Evolució de l’economia gironina. Període: 2008-2018. Informe 
socioeconòmic per sectors d’activitat i comarques. Visió de conjunt i projectes 
estratègics publicat per la Diputació de Girona, la Universitat de Girona i la Fundació 
la Caixa, descriu detalladament com a partir de 2018 Girona es recupera 
escalonadament de la crisi demogràfica 2012-2016 però amb una intensitat menor 
que la mitjana de Catalunya. Les dades també confirmen que s’observa el mateix en 
l’evolució del PIB, que continua creixent a Girona respecte de les altres províncies 
catalanes, però que perd pes en relació a Tarragona. Per sectors, l’agricultura havia 
aguantat el sotrac i havia guanyat fortalesa; els serveis i la indústria havien 
aconseguit mantenir-se i, fins i tot, assenyalaven un lleuger ascens; però la 
construcció havia caigut de manera abrupta i les pèrdues superen la mitjana catalana. 
Aquestes realitats, que en moltes ocasions havien tingut una recuperació dura de la 
crisi del 2008, han patit la situació actual de pandèmia.  
 
Fent cas a les conclusions de l’informe, del 2008 ençà, l’economia gironina ha perdut 
capacitat de creixement. Aquest alentiment ha afectat a diferents comarques de 
Girona. La Cerdanya (que perd un -33,5% del seu valor), el Ripollès (un -27,2%) i el 
Baix Empordà (-18,6%) les xifres d’aquest afebliment econòmic a partir de la crisi no 
han estat recuperades. Ha afectat també a l’Alt Empordà (amb un -16,7% recuperat 
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en 9 anys), La Garrotxa (un -9,8% recuperat en 8), La Selva (un -4,9% en 7), el Pla de 
l’Estany (un -3,8% en 3) i el Gironès (un -2,2% en 3). Així les coses, el Gironès, La 
Selva i el Pla de l’Estany augmenten percentualment el seu pes en el PIB de la 
província entre 2008 i 2018; la Garrotxa es manté, mentre que l’Alt i el Baix Empordà, 
el Ripollès i la Cerdanya perden consistència. 
 
Girona va encarar la crisi del 2008 amb una taxa d’atur del 6,5%. Deu anys després 
l’economia gironina no ha recobrat vigor en aquest sentit i la desocupació se situa en 
el 10%. La taxa d’activitat ha perdut empenta i la dependència creada a l’entorn de 
sectors com la construcció i el turisme l’aproximen al nivell de les altres províncies de 
Catalunya. Les xifres d’exportacions de béns apunten una pèrdua de quota en el 
mercat espanyol (de 57% al 35%) en contrast amb un augment de la capacitat 
exportadora (del 42,7% al 64,6%) i les 30 principals empreses gironines, amb una 
facturació conjunt que supera amb escreix els 6.000 milions d’euros anuals, tenen 
més pes al PIB que les 30 primeres de Barcelona en el de la seva demarcació.  
 
El pes de l’hostaleria en les xifres de creixement de l’economia gironina és del 15% a 
l’Empordà i a la Cerdanya, mentre que al Gironès se situa en un 5%. A la Costa 
Brava, que segons les dades anteriors a la situació de pandèmia, depèn en molta 
més mesura del turisme estranger que no pas els Pirineus, la facturació havia 
augmentat lleugerament però havia quedat per darrera dels valors de Barcelona o la 
Costa Daurada. S’hi ha produït un augment de les pernoctacions, del grau d’ocupació, 
del nombre de turistes, de la facturació mitjana, de la quantitat de places i de la 
qualitat; i és el sector que continua generant més llocs de treball a la província, tot i 
que l’informe no aporta dades sobre la qualitat dels recursos en les diferents 
modalitats del sector. Així les coses,  la tendència que s’observa porten a la conclusió 
que l’oferta turística necessita noves fórmules de valorització. A més a més, la 
pandèmia ha tingut una afectació greu, en especial, sobre el turisme internacional.  
 
L’estudi descriu i aporta detalls, d’altra banda, sobre aspectes estructurals del context 
econòmic gironí amb dades que van des de la facturació, tant per comarques com del 
conjunt provincial i els seus àmbits (que s’eleva a 25.292,5 milions d’euros i 
representa el 7,5% del global de Catalunya); sobre sectors d’ocupació, de les xifres 
de negoci i de les empreses que les lideren; o sobre els euros que corresponen per 
habitant a comarques i municipis, l’evolució dels assalariats, les empreses, la 
confiança empresarial, l’estalvi, els sectors afectats o l’evolució del PIB. 
 
Malgrat que es tracta d’un estudi complet, acurat i precís, que analitza entre d’altres el 
sector hoteler i l’avalua com un dels principals motors de la recuperació de la 
província, també conclou que convindria posar en valor l’oferta hotelera, atès que 
l’augment de qualitat no s’ha traduït prou en valor. I al mateix temps revela que caldria 
disposar de més informació per diagnosticar-ne millor quina és la seva evolució i 
aprofitar-la com a eina per a dirigir la política turística. Així, posant l’exemple dels 
informes que publica mensualment la Diputació de Barcelona sobre el turisme a la 
ciutat, adverteix per exemple que es desconeixen múltiples variables del turisme 
gironí com ara dades respecte dels perfils, les motivacions o les preferències dels 
turistes que visiten la Costa Brava i els Pirineus, que serien primordials en el disseny 
de polítiques per al desenvolupament del sector. 
 



 
   
 
 

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

 

223

Sense abandonar l’anàlisi del sector turístic, en l’informe s’inclou també la proposta 
de confegir una taula que classifiqui per ordre de qualitat els apartaments turístics de 
la demarcació amb el propòsit de millorar la seva capacitat d’atracció. Ho inclou en 
defensa novament de la necessitat de recollir informació que permeti una millor 
diagnosi de l’evolució d’aquest sector i obtenir una eina per a dirigir la política 
turística. I, establint el precedent del seguiment especial de la indústria o del sector 
turístic de Barcelona pel valor substancial i l’impacte que generen en l’economia 
catalana, determina que a Girona caldria fer un seguiment més acurat tan dels 
sectors turístics, que en algunes comarques ja representen el 20% del PIB, com de la 
indústria, de la qual en detalla una llista extensa i concisa sobre les dades que 
convindria recollir. 
 
La indústria ha estat i és important a Comarques Gironines. L’esmentat informe 
publica que caldria recollir dades sobre els recursos tècnics i humans per recollir 
informació precisa i actualitzada sobre el nombre d’establiments i establiments de 50 
persones ocupades o més i de persones ocupades; d’ingressos d‘explotació, d’import 
net del volum de negoci; de vendes netes de productes, de vendes netes de 
mercaderies, de prestacions de serveis, de treballs realitzats per l’actiu; de 
subvencions, donacions i llegats; de la resta d’ingressos d’explotació, de variacions 
d’existències de matèries primeres i de productes; de despeses d’explotació, de 
consum de primeres matèries, de compres netes de mercaderies, de treballs 
realitzats per altres empreses, de despeses de personal, de serveis exteriors, de la 
resta de despeses d’explotació, d’inversió bruta en actius materials i intangibles, de 
resultats de l’exercici, de destinació de les vendes, de procedència de les compres, 
de valor de producció, de consum intermedi, d’impostos sobre la producció, 
d’excedent brut d’explotació i de productivitat mitjana del sector. 
 
Atesos aquests arguments, el grup socialista de la Diputació de Girona proposa al Ple 
l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Que la Diputació de Girona disposi els recursos humans i tècnics per donar 
compliment al recull de totes les dades sobre l’activitat del sector turístic gironí que 
s’especifiquen en l’informe Evolució de l’economia gironina. Període: 2008-2018. 
Informe socioeconòmic per sectors d’activitat i comarques. Visió de conjunt i projectes 
estratègics publicat per la Diputació de Girona, la Universitat de Girona i la Fundació 
la Caixa, amb la voluntat explícita de millorar-ne la qualitat, l’eficiència i la 
sostenibilitat així com per desenvolupar polítiques turístiques efectives que 
contribueixin a l’evolució del sector. 
 
SEGON. Que la Diputació de Girona disposi els recursos tècnics i humans per recollir 
informació precisa i actualitzada sobre el nombre d’establiments i establiments de 50 
persones ocupades o més i de persones ocupades; d’ingressos d‘explotació, d’import 
net del volum de negoci; de vendes netes de productes, de vendes netes de 
mercaderies, de prestacions de serveis, de treballs realitzats per l’actiu; de 
subvencions, donacions i llegats; de la resta d’ingressos d’explotació, de variacions 
d’existències de matèries primeres i de productes; de despeses d’explotació, de 
consum de primeres matèries, de compres netes de mercaderies, de treballs 
realitzats per altres empreses, de despeses de personal, de serveis exteriors, de la 
resta de despeses d’explotació, d’inversió bruta en actius materials i intangibles, de 
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resultats de l’exercici, de destinació de les vendes, de procedència de les compres, 
de valor de producció, de consum intermedi, d’impostos sobre la producció, 
d’excedent brut d’explotació i de productivitat mitjana del sector que s’especifiquen en 
l’informe Evolució de l’economia gironina. Període: 2008-2018. Informe 
socioeconòmic per sectors d’activitat i comarques. Visió de conjunt i projectes 
estratègics publicat per la Diputació de Girona, la Universitat de Girona i la Fundació 
la Caixa. 
 
TERCER. Que la Diputació de Girona disposi els recursos humans i tècnics per 
analitzar i avaluar les dades que s’especifiquen en l’informe Evolució de l’economia 
gironina. Període: 2008-2018. Informe socioeconòmic per sectors d’activitat i 
comarques. Visió de conjunt i projectes estratègics publicat per la Diputació de 
Girona, la Universitat de Girona i la Fundació la Caixa, que publiqui les conclusions, 
les posi en coneixement dels grups representats al plenari i les posi al servei del 
disseny de noves polítiques que afavoreixin, estimulin i consolidin el 
desenvolupament i l’evolució dels sectors econòmics ja actius o emergents de la 
província de Girona.” 
 
La presidenta del grup del PSC, senyora Sílvia Paneque, pren la paraula i manifsta: 
Sí, moltes gràcies. Amb aquesta moció, el nostre grup, el que pretén és millorar 
l’anàlisi dels sectors productius gironins, que ens permeti alhora dissenyar polítiques 
de suport econòmic més efectives i més ajustades a la realitat del nostre entorn 
econòmic i social. I ho plantegem amb aquesta moció, que proposa al govern de la 
Diputació i a la resta de grups, avenir-se a les recomanacions d’un informe 
socioeconòmic elaborat per la pròpia Diputació, la Universitat de Girona i la Fundació 
La Caixa, amb la voluntat explícita de millorar-ne la qualitat, l’eficiència i la 
sostenibilitat, així com per desenvolupar polítiques turístiques efectives que 
contribueixin a l’evolució del sector. L’informe d’evolució de l’economia gironina, 
informe socioeconòmic per sectors d’activitat i comarques inclou una proposta per fer 
un seguiment més acurat tant dels sectors turístics, que en algunes comarques ja 
representen el 20 % del PIB, com de la indústria, de la qual se’n detalla una llista 
extensa i concisa sobre les dades que convindria recollir. Es recomana també 
elaborar un recull d’informació que aporti dades per una millor diagnosi de l’evolució 
dels sectors productius de les nostres comarques i obtenir eines per dirigir les 
polítiques econòmiques, i per això, el que proposem des del grup socialista, és que es 
disposi dels recursos humans i tècnics per donar compliment a les recomanacions 
d’aquest informe i que les posi al servei de la millora de les polítiques de suport als 
sectors productius. Així, també, més enllà que la Diputació activi els recursos per 
donar compliment a les recomanacions del propi informe, aquesta moció demana 
també recollir informació precisa i actualitzada sobre trenta punts que giren a l’entorn 
de la producció, l’explotació, el treball i consums vinculats amb els sectors industrials 
actius a la província de Girona, i que una vegada recollits, es puguin avaluar, se’n 
publiquin les conclusions i les posi en coneixement dels grups representats al plenari i 
també al servei del disseny de noves polítiques que afavoreixin, estimulin i consolidin 
el desenvolupament i l’evolució dels sectors econòmics gironins. L’estudi descriu i 
aporta detalls sobre aspectes estructurals del cosmos econòmic gironí, analitza, entre 
d’altres, el sector hoteler, i l’avalua com un dels principals motors de la recuperació de 
la província. Conclou que convindria posar en valor l’oferta hotelera i revela que 
caldria disposar de més informació per diagnosticar-ne millor quina és la seva 
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evolució i aprofitar-la com a eina per dirigir la política de promoció turística. Així, 
també adverteix que es desconeixen múltiples variables del turisme gironí [...] 
El senyor President, diu: Senyora Paneque, s’ha mutat vostè mateixa. 
La senyora Paneque, repon: Perdó. Els deia... Suposo que ha estat... 
El senyor President, diu: No se si era important, però ens hem perdut un trosset. 
La senyora Paneque, continua amb la seva intervenció: Doncs aquesta última part 
deia que, l’estudi, i amb això ja acabaré, descriu i aporta detalls sobre aspectes 
estructurals del cosmos econòmic gironí. Parlava específicament del sector hoteler, 
de l’avaluació del sector com un dels principals motors de la recuperació econòmica 
de la província, i conclou que convindria posar en valor l’oferta hotelera. Ens revela, 
aquest estudi, que caldria disposar de més informació per diagnosticar millor quina és 
la seva evolució i aprofitar-la com a eina per dirigir la política turística. Els deia que 
adverteix també que es desconeixen múltiples variables del turisme gironí com, per 
exemple, dades respecte dels perfils, motivacions o preferències dels turistes que ens 
visiten a la Costa Brava i als Pirineus, que de fet ens serien molt importants per 
dissenyar polítiques pel desenvolupament del sector. Si aquestes dades i anàlisis 
sempre són importants, i de fet ho fa aquest estudi, en aquests moments es 
converteixen, des del nostre punt de vista, en indispensables per sortir d’aquesta crisi 
amb un model econòmic alliberat de les seves debilitats que ens marca aquest estudi, 
però també més sostenible i eficaç pel futur de la nostra demarcació. I esperem 
comptar amb el recolzament i, en tot cas, escoltaré les aportacions que ens puguin fer 
avui a aquesta moció. Moltes gràcies. 
El senyor President, respon: Moltes gràcies, senyora Paneque. Una demostració que 
vostè o vostès s’han estudiat bé, s’han llegit bé aquest estudi i les recomanacions que 
fa el mateix. També val a dir que la situació de l’estudi amb l’actual ha canviat 
moltíssim i que, per tant, això, molta realitat d’aquesta ja no és, o no és en aquests 
moments i esperem que sigui en un futur. Per tant, de ben segur que aquí tindrem un 
treball a fer important amb aquests diferents aspectes que l’estudi marcava i que 
vostè ara manifestava. No sé si hi ha alguna paraula per part d’algun portaveu. 
Senyor Motas. 
El portaveu del grup Tots per l’Empordà, senyor Carles Motas, pren la paraula i 
manifesta: Moltes gràcies, senyor president. Només per anunciar-li una breu 
intervenció en aquest punt i que al punt següent hi intervindrà la diputada Saladich, 
tots dos en representació dels independents. Per anunciar també que votarem a favor 
de la proposta que fa el grup socialista i que nosaltres hi estem totalment d’acord en 
que s’han de recopilar totes les dades per poder implementar polítiques efectives, 
però, després, també hem de ser capaços de destinar els recursos necessaris per 
poder-les portar a terme, i en això, jo crec que la Diputació hi té una eina molt potent 
que és el Patronat, el Patronat de Turisme que, almenys en l’àmbit turístic, hauria de 
ser capaç de generar i ser aquest motor econòmic que necessita en aquests 
moments el sector, però ja li avanço el vot a favor dels grups independents. 
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyor Motas. Sap que el Patronat 
sempre estem a disposició de tot el sector en aquest sentit. Senyora Pèlach, vostè té 
alguna cosa a dir? 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Laia Pèlach, manifesta: Sí, moltes gràcies. 
Ja li he avançat a la diputada que ens abstindríem, nosaltres, en aquesta moció. 
Estem d’acord en seguir aprofundint en l’anàlisi econòmica de les comarques 
gironines. Realment, disposar de dades per poder fer una bona anàlisi i una bona 
planificació en matèria econòmica és important, però al mateix temps, tal com ja vam 
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comentar en el debat sobre la taula d’agents socioeconòmics, nosaltres creiem que 
cal incorporar noves mirades i noves perspectives, i pensem que l’estudi no és un 
exemple d’això. Els estudis, malgrat gent que s’ho cregui o que ho vulgui fer creure, 
no són neutrals. Que siguin estudis no vol dir que siguin neutrals, i aquest no ho és, 
tampoc, i l’elecció de les dades, les fonts, l’anàlisi que se’n fa, sovint tenen intencions. 
[...] casualitat, per exemple, que en aquest estudi hi hagi una manca important del que 
nosaltres entenem com la perspectiva feminista, que [...] hi ha una línia d’estudi 
econòmic, d’economia feminista, que també es podria incorporar a aquesta anàlisi, i 
realment no es fa. Això no és casualitat, sinó com deia, és motiu i és resultat del fet 
que respon a un model d’economia determinat, però n’hi ha d’altres. Llavors, a 
nosaltres, sincerament, sí que ens preocupa, que la referència en matèria econòmica 
sigui La Caixa i cedim aquests espais a aquesta entitat. He dit La Caixa com podria 
dir el BBVA o podria dir [...], perquè, al final, són referents d’un model econòmic 
determinat, i nosaltres, sincerament, no podem acceptar que siguin entitats com 
aquesta qui marqui el rumb econòmic de les nostres comarques. Ens preocupa que 
siguin aquests els referents i que deixem que sigui aquesta gent qui ens faci l’anàlisi 
de les dades socioeconòmiques només amb la seva mirada. La veritat, tot i que la 
moció realment parteix d’aquesta suposada realitat i, per tant, evita posicionar-nos, 
precisament per això nosaltres farem una abstenció, perquè creiem que no es pot ser 
neutral davant d’això i, per tant, ens abstindrem. Moltes gràcies. 
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyora Pèlach, però jo voldria fer un 
aclariment. Ja sé que és una moció del PSC, però com que vostè ha fet referència a 
l’estudi, jo he de dir que aquest estudi no l’ha fet La Caixa. Aquest estudi l’ha fet la 
Facultat d’Economia de la Universitat de Girona. Per tant, vostè diu que tots els 
estudis, a vegades, no són creïbles. M’imagino que cadascun deu dependre de qui 
els fa, però en aquest cas, li he de dir que no l’ha fet La Caixa, sinó que La Caixa ha 
ajudat a la Diputació a pagar-lo. Cinquanta per cent i cinquanta per cent. No, és que 
quan diu això, igualment que el BBVA. No, miri, el BBVA no ens ha ajudat a pagar-lo, 
però La Caixa sí. Però no a fer-lo, a pagar-lo. Més que res per aclarir-ho perquè, a 
vegades, les coses les hem de posar en el seu context. No sé si ara se’l creu una 
mica més o no, perquè només l’ha fet la Universitat de Girona, però en tot cas, sí que 
val a dir que La Caixa ha ajudat a pagar-lo, no a fer-lo. Gràcies. Senyor Piñeira. 
La senyora Pèlach, respon: A Catalunya tenim una dita que diu “qui paga, mana”. 
Segur que n’és ben conscient. En tot cas, només un matís, perquè no voldria que... 
El senyor President, diu: A mi m’agradaria molt que això fos veritat al 100 %, perquè 
la Diputació ha pagat moltes coses i manem menys. 
La senyora Pèlach, manifesta: Crec que és un matís important, perquè jo, en tot cas, 
no he dit que no fos creïble, aquest estudi. El que dic és que no són neutrals, els 
estudis. 
El senyor President, diu: Val, doncs això. 
La senyora Pèlach, respon: Crec que la reflexió era pertinent, en aquest sentit. 
Gràcies. 
El senyor President, manifesta: Però no perquè la neutralitat sigui per La Caixa o per 
la Diputació, perquè en tot cas, som els que paguem, però la neutralitat ha de ser de 
l’UdG, que crec que se li ha de donar. Senyor Piñeira. Senyor Piñeira, està mutat, 
està mutat, Albert. 
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i manifesta: Bé, 
moltíssimes gràcies, senyor president. Anava a comentar, precisament, abans de 
començar, el que vostè ja ha matisat, que és un estudi que l’ha elaborat l’UdG. La 
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il·lustre diputada senyora Pèlach feia referència al refranyer popular. El refranyer 
popular té un avantatge, que és que dins el refranyer popular hi trobem dites com “A 
quien madruga, dios le ayuda” i també hi trobem dites com aquella que diu que “No 
por mucho madrugar, amanece más temprano”. Per tant, trobem la mateixa dita i la 
contrària. Per tant, el refranyer popular té un avantatge, que és que ens serveix 
sempre, tant si volem defensar una cosa com si volem defensar la contrària. En 
qualsevol cas, i per centrar-nos en el que és la moció del PSC, i per respondre a la 
il·lustre diputada senyora Paneque. Com a grup del PSC proponent de la moció, 
coneix bé l’objectiu que tenim nosaltres des del servei que tenim a la casa, de 
promoció i desenvolupament econòmic local, és millorar les condicions 
socioeconòmiques del territori, i això ho fem tant per al foment de noves activitats i 
generació d’ocupació, com evidentment, també, per l’enfortiment d’activitats 
econòmiques i de llocs de treball existents. Això ho concretem en quatre línies 
estratègiques, en les quals s’emmarquen les diferents actuacions i programes que es 
desenvolupen des del servei. Són les línies estratègiques que vam aprovar en el 
plenari del mes de desembre passat d’aquesta corporació, que les podríem sintetitzar 
en el que seria el foment de la dinamització de projectes i accions de promoció dels 
diferents actors del territori, la qualificació al territori de les comarques gironines per 
atreure-hi talent i activitat econòmica, l’impuls del desenvolupament d’activitats 
relacionades amb l’emprenedoria i, a la vegada, també, impulsar instruments per 
afavorir l’ocupació a les comarques gironines. Aquestes línies estratègiques es 
concreten en tres àmbits d’actuació diferenciats que són el suport als ens locals, que 
és el core de la nostra corporació, el suport a l’emprenedoria i al teixit productiu i, a la 
vegada, també, a les estratègies de suport al desenvolupament econòmic. Si ens 
centrem en aquest darrer àmbit, en el que serien les estratègies de suport al 
desenvolupament econòmic, és aquí on se situen tots aquells programes i actuacions 
que tenen com a objectiu oferir eines de suport als ens locals i al teixit productiu, 
precisament de cara al seu desenvolupament econòmic. Des del propi servei de la 
casa, som plenament conscients que el coneixement del territori i les seves 
particularitats és imprescindible per al disseny de polítiques públiques i programes 
que responguin precisament a les necessitats reals del territori. Necessitem primer 
aquest coneixement per, després, poder dissenyar i implementar polítiques públiques. 
És més evident que mai, segurament, que el suport als sectors d’activitat econòmica 
és més necessari que mai. Vull recordar, en aquest sentit, que quan es va crear la 
taula de treball de la Covid, aquí es feina molt èmfasi, precisament, en tot el que és la 
reactivació econòmica i el suport a tot el que seria el teixit econòmic, empresarial i 
productiu de la nostra demarcació. Per poder articular aquest suport, evidentment, 
ens calen pistes i ens calen dades. Les dades ens donen precisament aquestes 
pistes sobre les actuacions que cal prioritzar. També les necessiten els ens locals de 
la demarcació de Girona que dissenyen les seves polítiques públiques i que després 
nosaltres ajudem els ens locals a través de diferents línies de subvencions perquè els 
ens locals puguin dissenyar amb un coneixement més gran del territori les polítiques 
públiques amb accions més micro. Per tant, aquestes dades els calen als ens locals. 
Per això també posem a disposició dels ens locals tot aquest seguit de mecanismes 
que els serveixen a ells per veure quina és la seva realitat local i, per això, també, des 
del departament de la casa encarreguem anualment estudis de diferents àmbits... 
El senyor President, diu: Albert, Albert. Senyor Piñeira, ara no el sentim. Ara ha 
perdut la connexió. Bé, bàsicament estava tot dit. Aquí hi ha moltes coses que s’estan 
portant a terme... Senyor Piñeira. 
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El senyor Albert Piñeira, continua amb la seva intervenció: President. Perdoni, havia 
perdut un moment la connexió, senyor president. Estava explicant simplement això, 
que per això, des del departament encarreguem anualment estudis, precisament 
perquè ens permeti dissenyar aquestes polítiques públiques a nivell de la Diputació. 
Des del servei de promoció tenim el XIFRA, que és el sistema d’informació estadística 
local. Aquí tenim recollida tota la informació en tots els àmbits, també en l’àmbit 
econòmic. Disposem de dades d’empreses segons activitat econòmica i també en 
relació amb el nombre de treballadors. Aquestes són dades que no les publiquem 
perquè estan subjectes a secret estadístic, però sí que les proporcionem als 
ajuntaments que ho sol·liciten, a partir, evidentment, d’un model de compromís de 
mantenir aquest secret estadístic. Són dades que bàsicament incloem del registre 
general de la Seguretat Social. A la pròpia web del XIFRA hi hem incorporat un 
apartat d’usuari restringit, precisament pensat pels ens locals, perquè totes aquelles 
dades que són subjectes a secret estadístic, els ens locals hi puguin accedir i, a partir 
de l’obtenció i la disposició d’aquestes dades, els ens locals en puguin fer les anàlisis 
corresponents. També disposem de la base de dades del SAVI. Bàsicament, és una 
base de dades empresarial d’informació general i de comptes anuals de les diferents 
empreses de la demarcació de Girona. Aquí recollim tota la informació que recopilem 
del Registre Mercantil. També la facilitem als ens locals. És un servei que 
l’anomenem Xifra Empreses, i que també ens aporta moltes dades. En aquestes 
bases de dades, hi trobem des de dades financeres de les empreses, marques, 
indicadors de fortalesa financera, els contractes que realitzen, els consellers que en 
formen part, la informació borsària de les empreses cotitzades, les estructures 
corporatives amb tot el detall, també hi tenim investigacions de mercat, els imports 
nets de les xifres de vendes, els ingressos d’explotació, els consums de mercaderies i 
de matèries primeres, les despeses d’explotació, de personal, els resultats de 
l’exercici, etc. Tot el que són els actius, els fons propis... [...] d’explotació, xifra de 
nego... 
El senyor President, comenta: L’ordinador diu prou. 
El senyor Piñeira, continua: La recopilació de dades que fa la corporació és ingent, en 
aquest sentit, i, per tant, això ens serveix per poder elaborar tot un seguit d’estudis i 
de programes. Totes aquestes dades que els explicava són precisament les que han 
servit per realitzar i publicar aquest estudi estructural empresarial de la demarcació de 
Girona. Està previst que aquest estudi també s’editi anualment. Com deia abans el 
senyor president, evidentment, estem parlant d’un any, aquest 2020, en què el nostre 
món ha canviat molt, també des del punt de vista econòmic i, per tant, tindrà més 
sentit que mai que aquestes dades les anem actualitzant i les anem posant al dia, 
perquè, reitero, com deia el senyor president, algunes dades de les que figuren en 
aquest estudi o la foto que ens ha donat aquest estudi ha quedat en part des 
actualitzada. Per tant, és bo que aquestes dades es puguin anar actualitzant de 
manera periòdica. La moció del PSC, en síntesi i de manera succinta, la podríem 
resumir en el fet que, el que planteja, és que, a partir de l’anàlisi i de la recopilació de 
dades, de l’obtenció i la sistematització de dades, i l’obtenció de dades agregades, en 
puguem extreure conclusions i aquestes conclusions després ens serveixin per 
dissenyar polítiques públiques. Per tant, compartim aquest objectiu i, per això, ja li 
avanço a la il·lustre diputada proponent que el grup de govern votarà a favor 
d’aquesta moció. Moltíssimes gràcies, senyor president. 
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Senyora Paneque, vol 
dir alguna cosa? 
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La presidenta del grup del PSC, senyora Paneque, manifesta: Sí, de manera breu, 
primer, agrair, com no pot ser d’altra manera, el suport dels grups que han donat 
suport a aquesta moció perquè tiri endavant. També contents que les nostres 
mocions animin el debat entre l’univers cupaire, com l’ha definit avui la pròpia senyora 
Pèlach amb el president d’aquesta institució. Ens animen a continuar en aquesta 
direcció de debat polític. Que el senyor Piñeira, a més, hagi tingut l’oportunitat de fer-
nos una descripció detallada, la veritat, de la feina que s’està fent des de Promoció. 
Sabem que compartim algunes línies i d’altres... 
[Se sent M. Àngels Planas parlant de fons, sense relació amb el tema del debat.] 
El senyor President, manifesta: Maria Àngels, Maria Àngels, ara ens esvalotes el 
galliner. Muta’t, si us plau. Muta’t. Ara. 
La senyora Silvia Paneque, manifesta: President, jo diria que aquesta rebel·lió d’avui 
dels micros ens animen a tots a anar ja al saló de plens, a veure’ns ja... 
Està sent molt complicat, avui. 
El senyor President, respon: Li ben asseguro que, si fóssim al saló de plens, ja faria 
mitja hora que hauríem acabat, segurament. En tot cas, què vol que li digui? És així. 
Endavant. 
La senyora Paneque, diu: No serà per les meves intervencions. 
El senyor President, respon: No, no, no. En general. 
La senyora Silvia Paneque, continua amb la seva intervenció: Dues puntualitzacions. 
Efectivament, aquest estudi, fonamentalment, qui l’elabora és la Universitat de 
Girona. Per tant, té tot un component acadèmic. Jo, això, ho volia defensar. El fet que 
La Caixa... Encara que l’hagués fet La Caixa, senyora Pèlach, la Fundació. 
Probablement no seria tan coincident, no tindria aquest component acadèmic i, per 
tant, més equilibrat, però jo sí que poso en valor el poder públic que nosaltres 
representem avui aquí. De fet, que algú faci un estudi, ni que sigui la Fundació de La 
Caixa, per això hi ha el control públic que representem tots nosaltres aquí, per 
aprovar o no aprovar polítiques concretes que es puguin derivar de les conclusions 
d’aquests estudis. Efectivament, com deia el senyor president, i amb això acabo, és 
cert que ha quedat alguna part sobtadament desactualitzada per la crisi de la Covid, 
perquè són dades... És l’evolució de l’any 2008 fins al 2018, però no és menys cert 
que ens ensenya algunes debilitats del nostre univers econòmic de la demarcació i, 
per tant, jo crec que continua tenint molt valor i molta vigència, el que ens aporta 
aquest estudi, que efectivament ens ha interessat molt. Moltes gràcies novament pel 
suport a la moció. 
El senyor President, manifesta; Moltes gràcies, senyora Pèlach. Per tant, amb una 
abstenció... Ai, senyora Paneque, perdó. Amb una abstenció, que seria la de la 
senyora Pèlach, ara sí que ho dic bé, i vint-i-sis vots a favor, quedaria aprovada 
aquesta moció. D’acord? 
 
S’APROVA per 26 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE) i 1 abstenció (CUP) 
 
33. PLE149/000022/2020-PJP; Proposta Junta de Portaveus; Moció del grup de 

la CUP a favor del producte agroalimentari de proximitat a les comarques 
gironines (expedient 2020/9562) 

 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
La pagesia i el món rural són claus per la sostenibilitat territorial de les comarques 
gironines i per garantir un sistema alimentari saludable i sostenible. La pèrdua 
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progressiva del valor social i econòmic de l’agricultura, la ramaderia i la pesca ha 
tingut conseqüències a molts nivells (socials, econòmics, ecològics, de salut...). El 
despoblament rural, l’augment de la massa forestal o la pèrdua de control sobre allò 
que mengem, en són alguns exemples.  
 
Alhora, des de fa temps, són moltes les persones i entitats que s’han fet conscients 
d’aquesta realitat i han plantejat alternatives tant individuals com col·lectives. Tant des 
de l’enfocament del consum com des de la producció, aquestes iniciatives 
comparteixen el principi de sobirania alimentària i aposten per avançar cap a un 
sistema alimentari més just i sostenible que posi en valor la pagesia. Des de l’aposta 
individual de moltes famílies pel producte ecològic i/o de proximitat, les campanyes 
fetes en aquest sentit, els grups o cooperatives de consum fins a les apostes 
d’agricultors i ramaders per explotacions respectuoses amb el territori o les iniciatives 
que pretenen acostar productors i consumidors, són una colla els exemples al nostre 
territori de l’existència d’una transformació cap a un model que recupera el valor del 
camp i el consum de proximitat.  
 
Aquesta transformació ve de fa anys, tanmateix el confinament derivat de la Covid19 
ha generat una sacsejada tan pels productors/es com pels consumidors/es a 
l’evidenciar la dependència d’uns amb els altres i alhora la dificultat de trobar-se, fet 
que ha esdevingut un revulsiu per l’aposta del consum de proximitat. Tot plegat ens 
ha obert una oportunitat per reflexionar i alhora per donar resposta a una colla de 
reptes que han quedat sobre la taula.  
 
Des de la mateixa Diputació recentment s’han engegat iniciatives com la campanya 
comunicativa Ajudem-nos per promoure un consum vinculat al territori o la plataforma 
de comerç local en línia que s’ha posat al servei dels municipis i on s’inclouen els 
petits productors i productores. També es compte amb el segell Girona Excel·lent, 
una aposta ja consolidada que reconeix els millors productes de les nostres 
comarques posant en valor la producció local.   
 
Tanmateix, un dels reptes més difícils per facilitar el consum de proximitat al gran 
gruix de la població, és el sistema de distribució i transport i la comercialització dels 
productes agroalimentaris. Això és especialment important en produccions petites en 
què el volum de producte dificulta tant assumir com delegar aquesta part del procés 
garantint unes condicions dignes pels i les productores i la sostenibilitat tant a nivell 
econòmic com ambiental de tot el procés.  
 
Precisament a partir de la voluntat de superar aquest repte logístic de la distribució, 
l’Ajuntament de Barcelona està treballant en la creació d'un Centre d'Intercanvi 
Agroalimentari de Proximitat (CIAP), un servei pensat per facilitar la logística de 
productores i comercialitzadores. Per una altra banda, són moltes les iniciatives que 
arreu del país han intentat donar resposta a aquest repte vinculant-ho als menjadors 
escolars, promovent el consum de producte local i agroecològic en aquests espais. 
També a comarques gironines algunes iniciatives com Xarxa Pagesa, Mas Obert o 
Món Empordà intenten facilitar aquest accés del producte de proximitat als 
consumidors i consumidores a través de la cooperació entre productors i productores.  
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Tanmateix, són molts els petits productors de les nostres comarques que reclamen 
suport institucional per donar un impuls a totes aquestes iniciatives i facilitar les vies i 
mecanismes que permetin donar sortida als seus productes en l’àmbit local. 
 
És per totes les raons exposades que el grup de la CUP proposa al Ple l’adopció de 
l’ACORD següent:  
 
PRIMER. Elaboració d’un estudi per a la creació d’una xarxa de Centres d’Intercanvi 
Agroalimentari de Proximitat (CIAPs) a comarques gironines. 
 
SEGON. Obrir una nova línia de treball a l’àrea de promoció i desenvolupament 
econòmic i dotar-la dels recursos necessaris amb l’objectiu de promoure el consum 
de producte alimentari de proximitat amb mesures com: 
 

- Vincular els productors i productores de comarques gironines amb el futur CIAP 
de Barcelona.  

 
- Formació dirigida als tècnics/ques de promoció econòmica del territori.  
 
- Assessorament tècnic als ajuntaments per promoure el producte de proximitat i 

agroecològic als mercats municipals (fixes i ambulants).  
 
- Assessorament tècnic als municipis i consells comarcals per promoure el consum 

de producte de proximitat i de producte agroecològic als menjadors escolars, 
menjadors socials i altres espais amb competència o incidència per part 
d’aquestes administracions.  

 
- En el marc de la campanya “Estimo el meu mercat”, promoure el compliment de 

la legislació pel que fa a la informació sobre l’origen dels productes. Estendre 
aquesta campanya als mercats ambulants.  

 
- En col·laboració amb Dipsalut i d’acord amb els programes ja existents, 

elaboració de recursos educatius per conscienciar infants i famílies dels beneficis 
d’una alimentació saludable i sostenible, garantint la perspectiva de gènere.  

 
- Donar un nou impuls a la campanya Ajudem-nos posant en valor la tasca del 

sector primari i destacant el paper de les dones en el mateix 
 
- Donar suport als municipis que vulguin completar les plataformes de comerç local 

en línia amb sistemes de distribució vinculats a iniciatives socials.  
 
TERCER. Treballar totes aquestes mesures amb els agents clau del territori.” 
 
El senyor President, manifesta: Passem a la següent moció, que és el punt 33è de 
l’ordre del dia, que és una moció del grup de la CUP a favor del producte 
agroalimentari de proximitat a les comarques gironines. Té la paraula, ara sí, la 
senyora Laia Pèlach. 
La senyora Laia Pèlach, diu: Sí, moltes gràcies, eh, aquesta confusió entre Pèlach i 
Paneque... 
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El senyor President, respon:Sap què passa? És que vostè parla més i, a vegades, 
sempre li dic el seu nom, primer. Endavant. 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Laia Pèlach, pren la paraula i manifesta: No 
passa res. Moltes gràcies, president. La moció que presentem avui és una moció que 
portem un temps treballant. Ens hem reunit amb diverses persones i, també, hem 
volgut conèixer la feina que estava fent la Diputació, per poder afinar una mica en les 
propostes. És una moció que, de fet, el que vol, és avançar, fer propostes, per 
millorar, per promoure, el producte agroalimentari de proximitat a les nostres 
comarques. Parteix d’una idea, que és el fet que la pagesia i el món rural són claus 
per la sostenibilitat territorial de les nostres comarques, però també per garantir un 
sistema alimentari saludable i sostenible, però, alhora, és cert que hi ha hagut una 
pèrdua progressiva del valor social i econòmic d’aquest sector, tant de la pagesia com 
del món rural en general. I això, certament, ha tingut unes conseqüències que tampoc 
no m’allargaré, però això és una realitat, però també una altra realitat és el fet que 
cada vegada hi ha més persones i entitats que són conscients d’aquesta realitat i que 
hi ha plantejat alternatives, alternatives que són tant individuals com col·lectives, i que 
tenen a veure tant amb el punt de consum, diguéssim, com amb la mateixa producció. 
Certament, si mirem a les nostres comarques, hi ha un munt d’iniciatives d’aquest 
tipus que intenten plantejar alternatives i promoure un sistema alimentari més just i 
sostenible, i que posi en valor la pagesia. També [...] la idea que, en el confinament, 
s’ha produït una sacsejada de tots aquests temes, i creiem que és una oportunitat, o 
ha estat una oportunitat, i en molts casos s’ha aprofitat, per reflexionar sobre tots 
aquests temes. De fet, la mateixa Diputació ha aprofitat també aquesta sacsejada i ha 
plantejat una campanya com la d’Ajudem-nos per promoure el consum vinculat al 
territori, o també ha avançat en les plataformes de comerç local, que era una idea que 
ja era sobre la taula, però que s’ha acabat fent efectiva, però també és cert que hi ha 
programes i projectes que ja existien i que ja partien una mica del reconeixement 
d’aquesta necessitat, com el Girona Excel·lent, o fins i tot tenim organismes com el 
Consorci de les Gavarres o el SILMA, que han fet propostes molt concretes, un recull 
de productes i productores locals, com han fet també moltes altres entitats o 
institucions. Tanmateix, pensem que tota aquesta feina feta, que és bona i positiva, 
cal anar un pas més enllà, i que el sector ens ho està demanant. Almenys així ho hem 
percebut nosaltres en aquestes trobades que hem pogut fer en les darreres 
setmanes. I és que un dels reptes més difícils per poder donar sortida, per poder 
donar... Augmentar aquest consum de proximitat i, per tant, garantir aquest sistema 
alimentari més just, també amb els productors i productores. És el dilema de la 
distribució, el transport i la comercialització de tots aquests productes agroalimentaris. 
Trobem que, sovint, són els mateixos pagesos qui han d’assumir, fent multitasca, que 
en diuen, tota aquesta part, i això els suposa una càrrega que els és impossible 
d’assumir. Per això, des dels mateixos productors, com deia, han sortit diverses 
iniciatives i n’esmentem algunes a la moció, però també trobem institucions que estan 
fent propostes en aquest sentit, i precisament partim també d’haver pogut conèixer 
algunes d’aquestes iniciatives per fer una proposta pensada per la Diputació de 
Girona. I en base a tot això, els acords que proposem, concretament, són el fet que 
s’elabori un estudi per la creació d’una xarxa de centres d’intercanvi agroalimentaris 
de proximitat, CIAP, que és aquest projecte que estan tirant endavant des de 
Barcelona, i pensem que seria molt interessant estudiar si, també a comarques 
gironines, tindria sentit. Nosaltres creiem que sí que en tindria, i de fet quan ho hem 
compartit amb gent del sector, ens han dit que tenia molt de sentit. De fet, és la 
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mateixa Unió de Pagesos qui ha treballat en la consecució d’aquest projecte del CIAP 
i, per tant, estan molt interessats també en el fet que a les comarques gironines es 
pugui avançar cap aquí. No només demanem que s’elabori aquest estudi, que ens 
sembla que és una cosa més de mig pas, perquè ens entenguem, perquè s’ha 
d’estudiar realment com s’ha de fer i així, però també, el que demanem és mesures, 
podríem dir, de bisturí, coses concretes: hem fet una llista de coses que creiem que... 
coses que ja s’estan fent, fins i tot des de la Diputació, però creiem que es podria 
avançar una mica i es podria complementar amb altres. I concretament parlem d’això, 
d’obrir una nova línia de treball a l’àrea de Promoció i desenvolupament econòmic 
amb algunes mesures, com pot ser aquesta de vincular els productors i productores 
amb aquest CIAP que ja comença a néixer a Barcelona, però també fer formació o 
assessorament als municipis, sobretot amb dues idees concretes: una, la de 
promoure el producte de proximitat en els mercats municipals, tant els que són 
sedentaris, és a dir, els fixes, com els ambulants, i també un assessorament molt 
dirigit al tema de promoure el producte ecològic i de proximitat tant als menjadors 
escolars, que sabem que aquesta és una competència més complicada, però també 
tenim altres espais com són els menjadors socials o els menjadors escolars de les 
escoles bressol, o altres espais, com podrien ser fins i tot pavellons esportius, museus 
o altres llocs on hi pot haver venda de productes o restauració i, per tant, també s’hi 
podria ficar aquesta mirada. Per tant, pensem que és una línia molt interessant de 
treballar, tant la dels mercats com aquesta, i que sovint els municipis no tenen els 
recursos i els coneixements per saber com treballar-la i, per tant, que hi hagi aquest 
assessorament de la Diputació ens sembla molt important. Llavors, proposem coses 
concretes: una modificació o una complementació, podríem dir, d’aquesta campanya 
Estimo el meu mercat, demanant que es faci un esment concret al fet de procurar el 
compliment de la legislació pel que fa a la informació sobre l’origen dels productes. 
Creiem que ajudaria molt, també, als consumidors, a promoure el consum de 
proximitat, entendre d’on venen els productes. És una cosa que ja preveu la llei però, 
malgrat tot, no sempre s’acompleix. Per tant, creiem que una campanya en positiu, en 
aquest sentit, seria positiu. També proposem [...] recurs educatiu a Dipsalut, on ja 
s’està fent alguna feina en aquest sentit, però creiem que hi ha marge per córrer i, per 
tant, pensem que aquí també es podria, a partir dels programes que ja existeixen, 
elaborar recursos educatius per conscienciar tant infants com famílies amb el benefici 
d’aquesta alimentació saludable i sostenible. També demanàvem donar un nou 
impuls a la campanya Ajudem-nos perquè no quedi estancada. Creiem que ha estat 
una bona campanya i pensem que cal seguir. Pensem, concretament, en el fet de 
posar valor en el sector primari, en aquesta campanya, que s’ha centrat molt en el 
tema dels restauradors, i pensem que també posar la mirada en el sector primari és 
important. També cal destacar el paper de les dones. Hem pogut veure els vídeos 
que han sortit i, realment, que hi falta una mica aquesta mirada, aquesta perspectiva 
feminista. I finalment, en el cas de les plataformes de comerç local en línia, intentar 
anar un pas més enllà i, en aquests sistemes, incloure-hi la possibilitat d’incorporar 
sistemes de distribució, nosaltres dèiem, vinculats a iniciatives socials que ja 
existeixen, i sabem que s’ha fet algun plantejament on s’ha pensat, també, d’alguna 
manera, a l’Àrea, en això: intentar donar-li un impuls perquè sigui possible. Finalment, 
només demanar que, qualsevol d’aquestes accions, o totes aquestes accions, també 
es facin tenint en compte els agents clau del territori. Jo n’he esmentat alguns a la 
moció, també, quan he intervingut, i penso que és important, qualsevol cosa 
d’aquestes, fer-la tenint-los en compte. L’Àrea ja coneix i treballa amb aquests agents. 
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Per tant, pensem que és oportú. En tot cas, esperem el seu vot favorable a aquesta 
moció. Creiem que és una moció ben treballada i amb mesures molt concretes i 
pensant en allò que ja s’està fent des de la Diputació, però intentant fer propostes per 
anar una mica més enllà. Moltes gràcies. 
El senyor President, diu: Molt bé, moltes gràcies, senyora Pèlach. Senyora Saladich. 
La portaveu del grup Independents de la Selva, senyora Gisela Saladich, intervé i 
manifesta: Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom. Bé, nosaltres només és per 
anunciar el nostre vot afirmatiu a la moció i per dir-li que, quan la vam començar a 
llegir, estàvem contents, perquè diu, el punt primer: “... la pèrdua progressiva del valor 
social i econòmic de l’agricultura, la ramaderia i la pesca”. I vam dir, mira, això és bo, 
per fi algú es preocupa de la pesca i del seu món, i ja no en parla més. Aleshores, 
haurem de presentar una moció nosaltres per tal que es tingui en compte la pesca i 
els molts i grans problemes que tenen els pescadors avui en dia. Doncs molt bé, ja ho 
saben, el nostre vot és afirmatiu. Moltíssimes gràcies. 
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyora Saladich, no en tenim cap 
dubte que també pateix tothom, i en aquest cas el món dels pescadors, també. I sap 
que aquesta Diputació sempre hem recollit tot allò que calia per intentar ajudar en 
aquest sentit a aquest sector. Per part del grup socialista, algú? 
La diputada senyora Beatriu Ventura, diu: Sí, gràcies, president. 
El senyor President, respon: Ah, bé, Beatriu, senyora Ventura. Endavant, té la 
paraula. 
La diputada del grup del PSC, senyora Beatriu Ventura, manifesta: Gràcies. Vagi per 
endavant l’anunci del nostre vot favorable a aquesta moció presentada per la 
companya de la CUP. Hi ha part de coincidència, tant pel que fa a l’exposició de 
motius com a la proposta d’acord. Voldríem que això fos una declaració de principis 
prèvia, que encaixa perfectament [...] Em sentiu bé? Val. Voldríem, això sí, fer una 
declaració de principis prèvia, que encaixa perfectament amb l’esperit d’aquesta 
moció. La innovació i els canvis són possibles en l’agricultura de la proximitat però, a 
dia d’avui, són necessaris i imprescindibles en la situació que es descriu en 
l’exposició de motius, que fa una perfecta fotografia de l’estat actual de la pagesia a 
les comarques gironines i la situació que estem vivint aquest 2020. Aquests aspectes 
fan d’aquesta moció una eina clau per incidir en tots els elements que afecten la crisi 
en el món de la pagesia per molts anys, patint a les nostres comarques. Aquesta 
moció, amb els acords que es plantegen, persegueix un doble objectiu ben clar. Per 
un costat, que el pagès disposi d’eines efectives per resoldre els seus problemes de 
producció. En definitiva, estem parlant de la seva subsistència. I en segon lloc, que el 
consumidor obtingui un producte de la forma més directa possible, fet que incidirà 
directament en la generació de valor del producte i, per descomptat, en la seva 
repercussió en el productor. Tot i ser conscients que no és una solució màgica ni de 
fàcil implantació, els valors van canviant lentament i les accions en la línia de millorar 
les línies de producció i comercialització. Són cada cop més presents. A nivell 
europeu, el 15 % de la seva producció ja es ven directament als consumidors i, per 
tant, és un repte, i aquesta moció, segur que, si tira endavant, hi deixarà petjada. 
Per tot això explicat des del grup socialista de la Diputació, reiterem el nostre vot 
favorable a aquesta moció. Gràcies. 
El senyor President, respon: Moltes gràcies, senyora Ventura. Té la paraula, ara, el 
senyor Piñeira. 
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, manifesta: Moltíssimes gràcies, senyor 
president, il·lustre diputada senyora Pèlach, com ja li he avançat també abans del 
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plenari, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció que vostè planteja. Com li he 
avançat també, hi ha algunes coses que ja s’estan fent des de la pròpia corporació. 
En algunes, es planteja anar una mica més enllà. També des del grup de govern les 
podem compartir i, per tant, en aquest sentit, el nostre vot, com ja li he avançat, serà 
favorable. Deixi’m, abans que res, i a vegades per trencar tòpics, que a vegades 
també va bé trencar tòpics. Què se’ns demana, en aquesta moció? Se’ns demana, en 
gran part, l’elaboració d’un estudi per la creació d’una xarxa de centres d’intercanvi 
agroalimentari de proximitat, un CIAP, a les comarques gironines. I vostès posen 
l’exemple del que s’ha estat treballant a Barcelona, i jo m’he molestat a mirar d’on va 
sorgir, això, i això sorgeix d’un estudi del 7 de novembre de 2018, que és un estudi de 
suport al disseny i a la implementació d’un centre d’intercanvi agroalimentari de 
proximitat, CIAP, de Barcelona, que va ser un estudi coordinat per l’Associació Pla 
Estratègic Metropolità de Barcelona. I qui és, l’Associació Pla Estratègic Metropolità 
de Barcelona, que ha impulsat això i que ha finançat això? Doncs a banda de 
l’Ajuntament de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, hi trobem Foment 
del Treball Nacional, la Cambra de Comerç, el Cercle d’Economia, el Consorci de la 
Zona Franca, la Fira de Barcelona, el Port de Barcelona, l’Aeroport de Barcelona... 
Per tant, són, tots aquests agents que jo li deia ara, els que han impulsat precisament 
aquest estudi de suport i disseny a la creació d’un centre d’intercanvi agroalimentari 
de proximitat a Barcelona, que és el model que vostès ens demanen ara replicar a 
Girona. Ho dic per allò de trencar tòpics, per allò de qui paga els estudis. Entenc que 
suposo que aquests agents que els estic dient, a vostè li mereixeran credibilitat, 
perquè com que és el que ens posa d’exemple, a nosaltres sí que ens en mereixen i, 
per tant, també ho donem per bo. Per tant, dit això, explicar que considerem que és 
positiu que es creï aquest centre a comarques gironines. En aquest sentit, nosaltres 
podem prendre aquest compromís. Es tracta de veure també altres models d’èxit i, 
evidentment, aprofitar iniciatives que ja s’estiguin duent a terme a dia d’avui. Fins i tot 
hem de ser capaços d’aprofitar el que ja s’està fent per impulsar el producte de 
proximitat. Dir també que, en aquest sentit, els consells comarcals de la demarcació, 
en conjunt, treballen tots en la difusió del producte de proximitat. Precisament, una de 
les propostes de la taula de reactivació de la Covid és lligar, d’alguna manera, els 
consells comarcals amb aquesta feina que ja s’està fent i trobar una eina conjunta 
que puguem impulsar des de la Diputació. També hem de veure quines possibilitats 
de col·laboració hi ha per desenvolupar aquestes iniciatives en espais i centres de la 
Diputació... en espais i centres de distribució, perdó, ja existents. Estem pensant, per 
exemple, en Mercagirona. També, a més a més, en aquest sentit, des de la Diputació 
sempre estem oberts a l’acompanyament de totes aquestes iniciatives. A la vegada, 
també, ho hem de fer en coordinació amb els altres departaments de la Generalitat 
implicats. Estic pensant, en aquest cas, en el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, i també en els departaments d’Empresa i Coneixement. Significa 
també que, pel que fa a la formació dirigida a tècnics i tècniques de promoció 
econòmica del territori, de manera regular, es troben tots els tècnics de promoció 
econòmica que estan adherits a la xarxa de promoció econòmica de la Diputació. En 
ella s’hi tracten diferents temes d’interès i d’actualitat, i es fa un intercanvi d’informació 
i si, evidentment, s’han de fer possibles accions addicionals en aquest sentit, també 
es faran. Pel que fa a l’assessorament tècnic, que vostè també planteja, als 
ajuntaments, per promoure els productes de proximitat i agroecològics als mercats 
municipals, significa també que tenim, com vostè deia, la marca Girona Excel·lent. 
Evidentment, si hi ha alguna entitat que ho demana, se li pot donar assessorament. 
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En aquest sentit, la corporació, això, sempre ho fa. Posar en valor també totes les 
feines que, com deia abans, s’estan fent des dels consells comarcals i des dels 
municipis, tot el treball conjunt que s’està impulsant des de la Xarxa, amb totes les 
campanyes de promoció que s’estan fent. Sobre la que vostè demana, la campanya 
Estimo el meu mercat, simplement ens ho apuntem per incloure-ho a la propera 
campanya d’Estimo el meu mercat i fer major incidència en allò que vostè ens 
demanava en la moció, que és el compliment de la legislació pel que fa a la 
informació sobre l’origen dels productes i, sobre tot, estendre aquesta campanya als 
mercats ambulants, perquè, evidentment, és veritat que això havia estat molt enfocat 
als mercats sedentaris i, en aquest sentit, podem fer un pas més amb els mercats no 
sedentaris. Pel que fa al Dipsalut, algunes de les coses que vostè planteja ja s’estan 
fent a través de la campanya Sigues tu del Dipsalut. És una campanya que treballa 
l’alimentació, la diversitat sexual i la igualtat, i promou hàbits saludables de manera 
extensa, i també empodera les persones, en aquest sentit. També vull destacar que 
una de les línies de la campanya Ajudem-nos ha estat precisament destacar els 
productors del sector primari i els seus productes. Això ho estem fent de manera 
proactiva, i ja estem també recomanant, des de Promoció econòmica, als municipis, 
que si volen impulsar la distribució dels seus productes, hi ha la plataforma de comerç 
del municipi i, a més, això ho fem vinculant-ho amb entitats del tercer sector. Per tant, 
aquesta és una eina, la plataforma de comerç local, que ens ajuda en aquest sentit. 
Precisament, en tot això, estem treballant amb la Xarxa de promoció i 
desenvolupament econòmic local que tenim, i que nosaltres considerem que és una 
eina efectiva. I, finalment, i per concloure, destacar que, en la campanya Ajudem-nos, 
també s’ha estat especialment curós per assegurar i garantir la presència d’ambdós 
gèneres i, per tant, també, la representació del sector femení, que és important que 
es visibilitzi, i en aquest sentit hi treballem. També estem treballant amb noves 
iniciatives d’aquesta campanya amb l’Associació de Dones Empresàries de Girona. El 
diputat, senyor Jordi Camps, s’hi ha reunit darrerament i, per tant, en aquest sentit, 
també s’hi està treballant. Per tant, posar en valor el que ja s’està fent des de la 
corporació. El que es proposa, nosaltres també ho veiem bé des del Govern i, per 
tant, tot el que sigui aprofundir en aquesta línia, l’equip de govern hi votarà a favor. 
Moltíssimes gràcies, senyor president i il·lustre diputada. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Senyora Pèlach. 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Pèlach, respon: Moltes gràcies. En primer 
lloc, agrair el suport de tots els grups a la moció. Celebrem que pugui anar endavant i 
que, per tant, esperem que serveixi per anar més endavant en aquelles coses que ja 
s’estan fent. Ja dèiem que partíem d’aquesta feina que es feia i, per tant, celebrem 
que vagin una mica més enllà, i també per explorar noves vies, com aquesta xarxa de 
centres d’intercanvi, que crec que és una eina que pot ser molt interessant per les 
nostres comarques. Li dono tota la raó a la diputada Gisela Saladich, perquè realment 
vam voler incorporar aquest concepte de la pesca en els motius, per no invisibilitzar 
precisament aquest sector, perquè creiem que és important visibilitzar-lo, però alhora, 
la moció se centrava, i se centra, en el tema de producte agroalimentari de la pagesia: 
en el producte de pagès, agricultura i ramaderia. Per tant, certament, la moció 
podríem dir que té aquesta mancança. També és cert que, al final, tots tenim els 
coneixements que tenim i, per nosaltres, és una mica agosarat entrar en un sector 
que realment coneixem considero que poc, per part meva. Per tant, sí que l’animem a 
presentar aquesta moció que pugui complementar la que hem presentat nosaltres, 
perquè segur que vostès tenen un coneixement més profund i més real de les 
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necessitats del sector de la pesca. I completament d’acord, però per això ho vam 
voler incorporar també al concepte, perquè realment, la situació que plantegem d’inici, 
crec que és compartida amb tots aquests sectors primaris, malgrat després les 
solucions i les propostes de mesures crec que han de ser diferents, perquè crec que 
cada sector té unes característiques diferents i, per tant, valdrà la pena que es faci 
una moció específica i m’agradarà molt poder-la llegir. 
Res més, moltes gràcies a tothom i [...] 
El senyor President, pren la paraula i manifesta: Bé, moltes gràcies. Val a dir que 
nosaltres tenim aquest projecte agroalimentari liderat per les agrupacions mixtes en 
temes de pesca i també col·laborem amb el grup d’acció local pesquer de la Costa 
Brava, com bé sap la senyora Saladich, però, en tot cas, si presenta la moció, ja sap 
que tenim el debat fet, per tant... El debat i la votació, feta. Veurà que això no té... Ho 
arreglem ràpid, per dir-ho d’alguna manera. Gràcies a tots. Entenc que aquesta moció 
que ha presentat el grup de la CUP s’aprova per unanimitat. Sí? Doncs queda així. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
34. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
No n’hi ha. 
 
35. PRECS I PREGUNTES 
 
El senyor President, comenta: Precs i preguntes, no se si n’hi ha cap. Si n’hi hagués, 
potser jo proposaria que ens els enviessin per escrit, a fi i efecte d’ara donar-los, si 
em permeten, cinc o deu minuts, i començar l’altre plenari. Si algú no està d’acord 
amb el que jo dic i vol fer les preguntes, evidentment jo no seré qui li eviti de fer-les. 
Només ho he dit per qüestió d’horari. Portem dues hores i vint-i-cinc minuts d’aquest 
ple, i ens queda el ple de pressupostos i, per tant, potser ens haurem de plantejar, un 
altre any, començar a les deu el primer ple i, després, a les dotze, el segon ple, i 
potser acabaríem... En prenem nota de cara al proper any que ens toqués un ple de 
pressupostos. Penso que potser ho podríem fer d’una manera diferent, que 
acabéssim a una hora que tothom pogués estar dinant a l’hora que toca, etcètera. No 
és cap retret per ningú, és simplement una crítica que em faig jo mateix com a 
president de la corporació, que això ho podíem haver començat més aviat. Els hi 
sembla, això? Sí? Per tant, donem per acabada aquesta sessió plenària i, a dos 
quarts, dos i cinc, si em permeten, ens tornem a incorporar al següent plenari, que 
tothom pugui fer el que necessiti. D’acord? Moltes gràcies. 
 
El senyor president aixeca la sessió a dos quarts menys cinc minuts de tres de la 
tarda el contingut de la qual, com a secretari, CERTIFICO. 
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