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NÚM.: 150 
ÒRGAN: Ple 
SESSIÓ: Extraordinària, telemàtica i per videoconferència 
DATA: 24 de novembre de 2020 
HORA: 14:40 
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 
Viceinterventor Ernest Ruiz i Garcia 
 
ORDRE DEL DIA: 
ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
COMISSIÓ D’HISENDA, ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
COOPERACIÓ LOCAL 
1. PLE150/000139/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 

Coop. Loc; Intervenció (010): Aprovació inicial del pressupost general de la 
Diputació de Girona per a l'exercici 2021 (expedient 2020/6821) 
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2. PLE150/000138/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; Organització Recursos Humans Corporatiu (012): Aprovació de la 
relació de llocs de treball i la plantilla de la Diputació de Girona i dels seus 
organismes autònoms pel 2021 (expedient 2020/8256) 

3. PLE150/000134/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; Organització Recursos Humans Corporatiu (012): Aprovació de la 
subrogació del personal laboral i la transferència del personal funcionari adscrit 
al Servei d'Assistència i Formació de l'organisme autònom XALOC, en virtut de 
la transferència de serveis (expedient 2020/9359) 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
El senyor President, dona la benvinguda als assistents i diu: Anem a començar 
aquesta sessió plenària extraordinària amb tres punts de l’ordre del dia, tots vinculats 
al tema del pressupost. El primer punt seria l’aprovació inicial del pressupost general 
de la Diputació de Girona per a l’exercici del 2021.  
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
 

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

 
1. PLE150/000139/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc; Intervenció (010): Aprovació inicial del pressupost 
general de la Diputació de Girona per a l'exercici 2021 (expedient 
2020/6821) 

 
“L’article 162 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) estableix que els 
pressupostos generals de les entitats locals constitueixen l’expressió xifrada, conjunta 
i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l’entitat i els 
seus organismes autònoms, i dels drets que prevegin liquidar durant l’exercici 
corresponent, així com de les previsions d’ingressos i despeses de les societats 
mercantils el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local 
corresponent. 
 
L’article 164 del mateix text normatiu disposa que les entitats locals elaboren i 
aproven anualment un pressupost general en el qual s’integren: 

a)El pressupost de la mateixa entitat. 
b)Els dels organismes autònoms que en depenen. 
c)Els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils el 

capital social de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local. 
 
De conformitat amb la disposició transitòria segona de la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, de mesures per a la modernització del govern local, en tant que no es 
modifiqui la Llei reguladora de les hisendes locals, serà d’aplicació a les entitats 
públiques empresarials el que disposa la citada Llei en referència a les societats 
mercantils locals el capital social de les quals pertanyi íntegrament a les entitats 
locals. 
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Per tant, el projecte de pressupost general de la Diputació per a l'exercici de 2021 
figura integrat pel de la Corporació, el de l’Organisme Autònom de Salut Pública 
(Dipsalut), el de l’Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC), el 
de l’Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de 
Girona i l’estat de previsió de despeses i ingressos de l’entitat pública empresarial 
local Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada (Semega), 
respectivament proposats pels seus òrgans competents a l’aprovació del Ple de la 
Diputació. 
 
D’altra banda, l’article 122 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic estableix que els consorcis estan subjectes al règim de pressupost, 
comptabilitat i control de l’administració pública a la qual estan adscrits. El mateix 
precepte legal disposa que els consorcis han de formar part dels pressupostos de 
l’administració pública d’adscripció que, en el sector públic de la Diputació de Girona, 
són el Consorci de la Costa Brava – Entitat Local de l’Aigua, el Consorci de les Vies 
Verdes de Girona i el Consorci de les Gavarres. 
 
El pressupost general de la Diputació i els pressupostos de cadascun dels consorcis 
inclouen, d’acord amb l’article 165.1 del TRLRHL: 

a)Els estats de despeses. 
b)Els estats d’ingressos. 
c)Les bases d’execució, que contenen l’adaptació de les disposicions generals en 

matèria pressupostària a l’organització i les circumstàncies de la Diputació, 
dels seus organismes autònoms i dels consorcis adscrits. 

 
Cal destacar que el pressupost general de la Diputació i els pressupostos dels 
consorcis adscrits no presenten dèficit inicial (article 165.4 TRLRHL). 
 
Al pressupost general de la Diputació i de cadascun dels consorcis s’hi afegeixen com 
annexos (art. 166.1 TRLRHL): 

a)Els plans i programes d’inversió i finançament que, per un termini de quatre 
anys, podran formular els municipis i altres entitats locals d’àmbit 
supramunicipal. 

b)Els programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les societats 
mercantils, de les quals l’entitat local sigui titular única o partícip majoritària del 
seu capital social. 

c)L’estat de consolidació del pressupost de la pròpia entitat amb la de tots els 
pressupostos i els estats de previsió d’ingressos i despeses de les societats 
mercantils. 

d)L’estat de previsió de moviments i situació del deute. 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 168.1 del TRLRHL, el pressupost general i els dels 
consorcis contenen la documentació següent:  
a)Memòria subscrita pel president explicativa del seu contingut i de les principals 

modificacions que presenta en relació amb el vigent. 
b)Liquidació del pressupost de l’exercici 2019 i avanç de la liquidació del pressupost 

de l’exercici 2020, referida almenys a 30 de juny, subscrites per la Intervenció 
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General i confeccionats conforme disposa la Instrucció de Comptabilitat (regles 
54 a 57 de l’Ordre HAP/1781/2013). 

c)Annex de personal, integrat per la plantilla de personal i la relació valorada dels 
llocs de treball de forma que es dóna l’oportuna correlació amb els crèdits per a 
personal inclosos en el pressupost. 

d)Annex d’inversions a realitzar en l’exercici subscrit pel President i degudament 
codificat. 

e)Annex de beneficis fiscals en tributs locals i la seva incidència en els ingressos. 
f)Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les comunitats autònomes 

en matèria de despesa social, amb especificació de la quantia de les obligacions 
de pagament i dels drets econòmics que s’han de reconèixer en l’exercici al que 
es refereix el pressupost general i de les obligacions pendents de pagament i 
drets econòmics pendents de cobrament, reconeguts en exercicis anteriors, així 
com de l’aplicació o partida pressupostària en la que es recullen, i la referència a 
que dits convenis inclouen la clàusula de retenció de recursos del sistema de 
finançament a la que es refereix l’article 57bis de la LRBRL. En relació a aquesta 
referència a la inclusió en els convenis de la clàusula de retenció de recursos, cal 
dir que l’article 57bis (introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local) va ser declarat 
inconstitucional i nul mitjançant Sentència del Tribunal Constitucional 41/2016, de 
3 de març, per la qual cosa, la documentació no fa referència a si els convenis 
inclouen la clàusula de retenció de recursos del sistema de finançament. 

g)Informe econòmic i financer, en el que s’exposen les bases utilitzades per a 
l’avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència 
dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses 
de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l’efectiu anivellament del 
pressupost. 

 
Així mateix, la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix en l’article 29 l’obligació de les 
administracions públiques d’elaborar un pla pressupostari a mig termini, que abastarà 
un període mínim de 3 anys (període 2022-2024), i que s’inclourà en el programa 
d’estabilitat, en el qual s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos anuals i a través 
del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius 
d’estabilitat pressupostària i de deute públic i de conformitat amb la regla de la 
despesa. 
 
D’acord amb l’article 15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, cal remetre 
anualment al Ministeri d’Hisenda informació recollida en els apartats 1 i 2 de l’article 7 
i informació sobre els passius contingents, com són les garanties públiques i els 
préstecs morosos, que poden incidir de manera significativa en els pressupostos de 
les corporacions locals. 
 
Per tot això, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i 
Cooperació Local hi dictamina favorablement i eleva al Ple l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar l’import del límit de la despesa no financera de les entitats del 
sector públic de la Diputació de Girona per a l’exercici 2021, en compliment de l’article 
30 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
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financera, per import de CENT VUITANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-
TRES MIL CINC-CENTS TRENTA QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS 
CÈNTIMS (188.463.534,62 euros), segons informe proposta que figura en l’expedient. 
 
SEGON. Aprovar inicialment el pressupost general de la Diputació de Girona per a 
l’exercici 2021, l'import consolidat del qual en el seus estats d'ingressos i de despeses 
és de CENT QUARANTA-SET MILIONS CENT MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-
CINC EUROS (147.100.465,00 euros), i constituït segons detall que s’indica a 
continuació: 
 
a)Pressupost propi de la Corporació, equilibrat en els seus estats d’ingressos i de 

despeses per import de CENT TRENTA-VUIT MILIONS VUIT-CENTS VUITANTA-
CINC MIL EUROS (138.885.000,00 euros). 

b)Pressupost de l’Organisme Autònom de Salut Pública - Dipsalut, equilibrat en els 
seus estats d’ingressos i de despeses per import de CATORZE MILIONS SET-
CENTS VUITANTA-UN MIL EUROS (14.781.000,00 euros). 

c)Pressupost de l’Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis Gironins - Xaloc, 
equilibrat en els seus estats d’ingressos i de despeses per import de DOTZE 
MILIONS QUATRE-CENTS QUARANTA-SET MIL EUROS (12.447.000,00 euros). 

d)Pressupost de l’Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la 
Diputació de Girona, equilibrat en els seus estats d’ingressos i de despeses per 
import de TRES MILIONS DOS-CENTS SEIXANTA-SIS MIL DOS-CENTS 
SETANTA-CINC EUROS (3.266.275,00 euros). 

e)Estats de previsió d’ingressos i de despeses de l’entitat pública empresarial local 
Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada – Semega, per import 
de SET-CENTS QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS EUROS (748.300,00 
euros). 

 
PRESSUPOST D'INGRESSOS Corporació Dipsalut Xaloc 

Conservatori 
Isaac Albéniz 

Semega 
Ajustaments 

de 
consolidació 

Pressupost 
consolidat 

1 - Impostos directes 13.406.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.406.150,00 
2 - Impostos indirectes 16.474.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.474.205,00 
3 - Taxes, preus públics i altres ingressos 2.555.380,00 196.924,00 6.729.000,00 344.675,00 205.638,18 0,00 10.031.617,18 
4 - Transferències corrents 97.640.356,00 14.578.076,00 5.700.000,00 2.918.600,00 542.661,82 23.027.110,00 98.352.583,82 
5 - Ingressos patrimonials 47.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.604,00 
Operacions corrents 130.123.695,00 14.775.000,00 12.429.000,00 3.263.275,00 748.300,00 23.027.110,00 138.312.160,00 
6 - Alienació d'inversions reals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 - Transferències de capital 4.241.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.241.305,00 
Operacions de capital 4.241.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.241.305,00 
8 - Actius financers 80.000,00 6.000,00 18.000,00 3.000,00 0,00 0,00 107.000,00 
9 - Passius financers 4.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.440.000,00 
Operacions financeres 4.520.000,00 6.000,00 18.000,00 3.000,00 0,00 0,00 4.547.000,00 

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 138.885.000,00 14.781.000,00 12.447.000,00 3.266.275,00 748.300,00 23.027.110,00 147.100.465,00 

 
PRESSUPOST DE DESPESES Corporació Dipsalut Xaloc 

Conservatori 
Isaac Albéniz 

Semega 
Ajustaments 

de 
consolidació 

Pressupost 
consolidat 

1 - Despeses de personal 20.746.465,00 2.999.993,18 7.363.624,00 2.846.045,00 537.311,09 0,00 34.493.438,27 
2 - Despeses corrents en béns i serveis 14.844.020,00 5.039.673,82 4.815.076,00 310.880,00 210.988,91 0,00 25.220.638,73 
3 - Despeses financeres 154.100,00 2.000,00 31.500,00 50,00 0,00 0,00 187.650,00 
4 - Transferències corrents 63.875.359,00 5.872.633,00 10.500,00 10.700,00 0,00 23.027.110,00 46.742.082,00 
5 - Fons de contingència 6.182.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.182.021,00 
Operacions corrents 105.801.965,00 13.914.300,00 12.220.700,00 3.167.675,00 748.300,00 23.027.110,00 112.825.830,00 
6 - Inversions reals 12.182.404,00 143.700,00 190.300,00 95.600,00 0,00 0,00 12.612.004,00 
7 - Transferències de capital 20.702.631,00 705.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.407.631,00 
Operacions de capital 32.885.035,00 848.700,00 190.300,00 95.600,00 0,00 0,00 34.019.635,00 
8 - Actius financers 143.000,00 18.000,00 36.000,00 3.000,00 0,00 0,00 200.000,00 
9 - Passius financers 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 
Operacions financeres 198.000,00 18.000,00 36.000,00 3.000,00 0,00 0,00 255.000,00 

TOTAL PRESSUPOST  DESPESES 138.885.000,00 14.781.000,00 12.447.000,00 3.266.275,00 748.300,00 23.027.110,00 147.100.465,00 
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TERCER. Aprovar inicialment els pressupostos per a l’exercici 2021 dels consorcis 
adscrits a la Diputació de Girona, que formen part del pressupost d’acord amb l’article 
122 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic: 
 
a) Pressupost del Consorci de la Costa Brava – Entitat Local de l’Aigua equilibrat en 

els seus estats d’ingressos i de despeses per import de VINT-I-CINC MILIONS 
SIS-CENTS QUARANTA-VUIT MIL EUROS (25.648.000,00 euros): 

 
PRESSUPOST D'INGRESSOS   PRESSUPOST DE DESPESES 

Capítol Import   Capítol Import 
1 Impostos directes 0,00   1 Despeses de personal 1.641.402,14 
2 Impostos indirectes 0,00   2 Despeses corrents en béns i serveis 22.751.606,37 
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 8.008.538,00   3 Despeses financeres 18.600,00 
4 Transferències corrents 17.264.193,21   4 Transferències corrents 88.450,00 
5 Ingressos patrimonials 153.805,42   5 Fons de contingència 0,00 
Operacions corrents 25.426.536,63   Operacions corrents 24.500.058,51 
6 Alienació d'inversions reals 0,00   6 Inversions reals 1.147.941,49 
7 Transferències de capital 0,00   7 Transferències de capital 0,00 
Operacions de capital 0,00   Operacions de capital 1.147.941,49 
8 Actius financers 221.463,37   8 Actius financers 0,00 
9 Passius financers 0   9 Passius financers 0,00 
Operacions financeres 221.463,37   Operacions financeres 0,00 
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 25.648.000,00   TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 25.648.000,00 

 
b) Pressupost del Consorci de les Vies Verdes de Girona, equilibrat en els seus 

estats d’ingressos i de despeses per import de NOU MILIONS CINC-CENTS 
SETANTA-DOS MIL EUROS (9.572.000,00 euros): 
 

PRESSUPOST D'INGRESSOS   PRESSUPOST DE DESPESES 
Capítol Import   Capítol Import 

1 Impostos directes 0,00   1 Despeses de personal 701.495,52 
2 Impostos indirectes 0,00   2 Despeses corrents en béns i serveis 482.753,32 
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 3.067,58   3 Despeses financeres 100,00 
4 Transferències corrents 1.150.504,85   4 Transferències corrents 3.000,00 
5 Ingressos patrimonials 0,00   5 Fons de contingència 0,00 
Operacions corrents 1.153.572,43   Operacions corrents 1.187.348,84 
6 Alienació d'inversions reals 0,00   6 Inversions reals 8.368.601,16 
7 Transferències de capital 2.510.177,57   7 Transferències de capital 0,00 
Operacions de capital 2.510.177,57   Operacions de capital 8.368.601,16 
8 Actius financers 8.250,00   8 Actius financers 16.050,00 
9 Passius financers 5.900.000,00   9 Passius financers 0,00 
Operacions financeres 5.908.250,00   Operacions financeres 16.050,00 
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 9.572.000,00   TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 9.572.000,00 

 
c) Pressupost del Consorci de les Gavarres, equilibrat en els seus estats 

d’ingressos i de despeses per import de SIS-CENTS QUARANTA-SIS MIL 
EUROS (646.000,00 euros): 

 
PRESSUPOST D'INGRESSOS   PRESSUPOST DE DESPESES 

Capítol Import   Capítol Import 
1 Impostos directes 0,00   1 Despeses de personal 302.326,90 
2 Impostos indirectes 0,00   2 Despeses corrents en béns i serveis 258.103,10 
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 20.554,17   3 Despeses financeres 400,00 
4 Transferències corrents 605.445,83   4 Transferències corrents 15.170,00 
5 Ingressos patrimonials 0,00   5 Fons de contingència 0,00 
Operacions corrents 626.000,00   Operacions corrents 576.000,00 
6 Alienació d'inversions reals 0,00   6 Inversions reals 70.000,00 
7 Transferències de capital 20.000,00   7 Transferències de capital 0,00 
Operacions de capital 20.000,00   Operacions de capital 70.000,00 
8 Actius financers 0,00   8 Actius financers 0,00 
9 Passius financers 0,00   9 Passius financers 0,00 
Operacions financeres 0,00   Operacions financeres 0,00 
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 646.000,00   TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 646.000,00 
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QUART. Aprovar les bases que serviran per a l’execució dels pressupostos de les 
entitats que s’integren en el pressupost general de la Diputació de Girona i dels 
consorcis adscrits, i que s’integren a l’expedient. 
 
CINQUÈ. Sotmetre l'expedient a informació pública per un termini de quinze dies 
hàbils, mitjançant un edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona i en el tauler d’anuncis electrònic, de conformitat amb el que disposa l'article 
169.1 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. 
 
SISÈ. El pressupost general de la Diputació de Girona i els pressupostos dels 
consorcis adscrits s’entendran aprovats definitivament si no s’hi formula cap al·legació 
o reclamació en el termini d’exposició pública, segons disposa l’article 169.1 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
SETÈ. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
VUITÈ. El pressupost general de la Diputació de Girona i els pressupostos dels 
consorcis adscrits entraran en vigor una vegada publicat l’edicte, resumit per capítols, 
de cadascun dels pressupostos que l’integren d’acord amb els pactes segon i tercer, 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
NOVÈ. Donar-se per assabentat de l’aprovació dels estats de previsió d’ingressos i 
despeses  presentats de la resta d’ens dependents de la Diputació de Girona, segons 
la sectorització efectuada per la Intervenció General de l’Estat d’acord amb la definició 
i delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC): 
 

a. Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA, amb un estat de previsió 
d’ingressos i despeses per import de CINC MILIONS SET-CENTS SEIXANTA-
SIS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS (5.766.460,00 euros), aprovat 
pel Consell d’Administració de la societat en sessió de 22 d’octubre de 2020.  

b. Sumar, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, amb un estat de 
previsió d’ingressos per import de DINOU MILIONS DOS-CENTS NORANTA-
SET MIL SET-CENTS SETANTA-CINC EUROS (19.297.775,00 euros) i de 
despeses per import de DINOU MILIONS DOS-CENTS NORANTA-UN MIL 
TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS (19.291.397,00 euros), aprovat per la 
Junta General de la societat en sessió de 16 de setembre de 2020. 

c. Fundació Casa de Cultura de Girona, amb un estat de previsió d’ingressos i 
despeses per import de NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS 
EUROS (984.800,00 euros), aprovat pel Patronat de la Fundació en sessió de 
23 d’octubre de 2020. 

 
DESÈ. Donar-se per assabentat de l’informe de la Intervenció de control permanent 
sobre l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i del límit del deute en 
l’aprovació del pressupost general de la Diputació de Girona per a l’exercici 2021, que 
consta a l’expedient, i segons el qual compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària i 
el nivell de deute públic.” 
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El senyor President, continua amb la seva intervenció i manifesta: Bé, no ha estat el 
2020 que acabem, no acabarem el pressupost de la manera que ens pensàvem quan 
l’aprovàvem a finals de l’any passat. És a dir, aquí ens ha passat el Glòria al gener i, 
sobretot, el tema de la Covid, que ens ha fet que el pressupost i les modificacions que 
hi ha hagut i la societat, en general, com és en una pandèmica de problema sanitari, 
de problema de salut, per derivar en un tema social i econòmic sense haver-se 
acabat, ni molt menys, el de salut. També, molt important de fets que no ens havien 
passat mai o que no havíem vist mai, com era el tancament de les persones, dels 
comerços, de les indústries, el confinament a casa i això ha suposat un nou 
paradigma, una nova normalitat, una nova manera de fer; una nova manera, també, 
de viure; i una nova manera, també, de potser inclús d’entendre les situacions 
totalment diferents. Hem sigut capaços la Diputació de Girona? Jo penso d’anar-nos 
mullant en cada moment, és a dir, quan va tocar ajudar els ajuntaments no vàrem 
tenir cap dubte de com ajudar-los, de com anticipar-los diners... Com es va haver 
també d’endarrerir el pagament dels impostos, tampoc cap problema perquè XALOC 
també ajudéssim aquests ajuntaments a poder-ho endarrerir i que econòmicament 
se’n poguessin sortir i poder tirar endavant. Quan va caler comprar mascaretes o 
comprar tests, inclús els tests per al personal sanitari, o el personal de les residències 
o els residents, tampoc vàrem tenir cap problema, o hidrogels, que no n’hi havia, 
comprar molts hidrogels pels ajuntaments o per les mateixes residències; quan va 
tocar posar 1 milió i mig d’euros per un tema de salut i crisi, podríem dir, també es va 
fer, per ajudar els ajuntaments i els consells comarcals, en definitiva, a donar més 
aliments o el que calgués a les persones; quan va caler ajudar les escoles d’alta 
complexitat o les escoles de música o les escoles bressol amb aquell acord que hi 
havia, també vàrem posar-ho sobre la taula de manera immediata; quan va caler fer 
una política d’ocupació, també ho hem fet i; quan va caler posar, per decidir tot això, 
una taula per la Covid, tots els grups representats en el plenari de la Diputació ho va 
fer i vàrem ser capaços de mobilitzar més de 35 milions d’euros o al voltant de 35 
milions d’euros, precisament la Diputació per atendre tot aquest tema de la Covid en 
aquest moment complex, que tampoc sabíem massa de què anava en el seu inici. No 
és que sapiguem gaire més ara, però sí que és veritat que sabem moltes més coses i 
que inclús aquesta segona onada ha permès que sanitàriament... a més gent, a més 
gent que sabem que era positiva, més tests, això ha evolucionat; els metges, les 
infermeres i els professionals sanitaris, en definitiva, també saben més com atacar-
ho, no només els hospitals, sinó també de la primària, també la gent, també la 
conscienciació de la gent, etc. Per tant, tot això hem estat capaços d’aprendre i 
conviure una mica. 
Nosaltres fem un pressupost que també ha costat perquè aquesta incertesa també ha 
fet que... el pressupost de la Diputació el 90 %, bàsicament, són per distribució de 
tributs de l’Estat. Som conscients que la baixada del que era la recaptació de tributs 
per part de l’Estat o per part de qualsevol Administració també ha baixat. I, per tant, 
havíem de saber com aniria. També és cert que l’Estat ha fet un esforç i s’han de 
defensar sempre les coses en la seva justa mesura que aquest any que podia haver 
baixat a menys recaptació, haver baixat les aportacions mensuals, no ho ha fet. 
També és veritat que això tindrà un efecte pressupostari al 2022 perquè saben que la 
liquidació del 2020 es farà al 2022. També és cert que aquest any havíem de tenir 
una liquidació o hem de tenir una liquidació positiva del 2018 que el Govern ha de 
pagar abans de final d’any i que encara en aquest moment no sabem ni la xifra, això 
també ho hem de dir, i que, per tant, també sabem que l’any 2021 el Govern preveu 
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que les aportacions siguin similars a les del 2020. I que, també, la liquidació del 2019, 
encara que menys, sigui també positiva, encara que menys de la del 2018. Amb 
aquestes premisses hem construït un pressupost que saben que el 90 % dels 
ingressos depenem d’aquesta partida i de la transferència que fa el Govern de l’Estat 
el dia 30 de cada mes, perquè ens entenguem, a final de mes. Per tant, amb això 
hem construït un pressupost que puja a 147 milions d’euros quan hi posem, no només 
la Diputació, la Diputació i tot el seu perímetre. 138,9 milions és el de la mateixa 
corporació, 2 milions i mig menys, però que té efectes a 7 milions menys per a 
projectes de FEDER. FEDER, que com vostès saben, estem en plena efervescència 
d’execució de projectes, però que alhora aquests ja havíem d’estar dotats i això ho 
vàrem fer en els anys precedents, sobretot en el 2019 i 2020. I aquí no hi ha tant per 
adjudicar a l’any 2021, si bé esperem que també aquesta nova fornada de fons 
europeus per a la recuperació després de la Covid de 142.000 milions, em sembla 
que toca, amb la de 145.000 per a l’Estat espanyol, doncs se’n puguin gestionar a 
través de les corporacions locals una part, així també ho hem reivindicat a través de 
la FEMP. I que nosaltres ja estem preparant projectes per poder-ho tirar endavant. 
Nosaltres estem i continuarem estant atents al que passi per les despeses Covid i 
amb les ajudes, bàsicament, als ajuntaments. Per tant, es manté el fons de 
cooperació amb els 20 milions d’euros, el fons de cooperació local amb també 5 
milions i escaig d’euros. S’incrementa l’habitatge, s’incrementa cultura, noves 
tecnologies, esports i educació, a territori i sostenibilitat s’incorpora el tema tan 
necessari en aquesta època de Covid com és el de la fibra òptica i el desplegament 
de la seva xarxa, tan necessari. Jo rebo molts alcaldes i alcaldesses que em 
demanen, més que els fem la carretera, que els ajudem a posar la fibra, que és la 
nova autopista que necessiten en aquests moments. 
Dipsalut també ja es dota d’origen, l’any passat recordeu que vàrem haver de dotar al 
mes de març 1 milió i mig extraordinari. Ara ja els dotem d’inici 14,8 milions d’euros. 
El tema de XALOC aquí disminueix, el vicepresident us ho explicarà [...], el passem a 
l’organigrama de la Diputació. Vies Verdes creix, per un efecte del FEDER, aquests 7 
milions que perden en un costat, els posem aquest any a FEDER per una actuació 
que hi ha molt concreta. I també puja el Consorci de la Costa Brava, el Consorci de 
les Gavarres que queda amb un increment important. I també el que seria el 
pressupost de SUMAR, que creix un 15 %, arribant gairebé als 19,5 milions d’euros i 
que gairebé més de 800 persones que tindrà l’any 2021 empleades. I el Patronat de 
Turisme que no se li resta ni 1 € de la promoció turística, però sí que és veritat que se 
li resta el que era 1 milió d’euros d’aportació a la publicitat aeroportuària, que sabeu 
que això està absolutament aturat en aquests moments i també uns 300.000 euros, 
que eren ajuts que donaven, que els donarà la mateixa Diputació. Amb això pensem 
que queda un pressupost equilibrat, un pressupost que ha de cobrir les necessitats 
dels ajuntaments per cobrir les necessitats de la població i també d’aquelles entitats 
que estan patit molt: culturals, esportives, de tota mena, socials, etc. que ho estan 
passant malament, que estan donant alhora un bon servei i que la Diputació tampoc 
els podem deixar de banda. Per tant, continuarem molt atents a tots aquests temes, 
però el pressupost ve donat, bàsicament, pel que seria aquesta aportació dels tributs 
de l’Estat, la participació dels tributs de l’Estat amb estimació directa. Per tant, jo, 
sense cap més preàmbul, ja passaria la paraula perquè els fes una explicació molt 
genèrica a la vicepresidenta senyora Maria Àngels Planas; i després la passaré al 
vicepresident senyor Pau Presas, i llavors ja els passaria la paraula a vostès. Senyora 
Planas, té la paraula. 
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La diputada d’Hisenda i Serveis Econòmics, ,senyora Maria Àngels Planas, pren la 
paraula i manifesta: Moltes gràcies, president. Demanar disculpes perquè he tingut 
problemes amb la connexió i no he pogut explicar algun punt de l’ordre del dia. 
Bé, ho explicaré de manera molt genèrica, tal com ha dit el president. El pressupost 
general de la Diputació són consolidat 147.100.000 € dels quals 138.885.000 són de 
la Diputació i la resta dels tres organismes autònoms i de l’entitat pública de 
SEMEGA. Dipsalut, 14.700.000; XALOC, 12.400.000; el conservatori de música, 
3.200.000 i; SEMEGA, 748.000 €. Pel que fa als ingressos, com molt bé ha dit el 
president, un 87 %, 120.480.000 € són la sessió de la participació de tributs de l’Estat; 
les transferències corrents i de capital representen un 5 %, pràcticament, 7 milions 
d’euros. I, pel que fa a les operacions de préstec, 4.400.000 € que representen aquest 
3,2 %, la resta d’ingressos són recàrrecs d’IAE, ingressos financers, reintegraments 
de préstecs, taxes, preus públics, que representen gairebé aquests 7 milions d’euros. 
També, com molt bé ha dit el president, avui no tenim les dades del Ministeri 
d’Hisenda de la previsió d’entregues a compte i, per tant, hem considerat una 
pròrroga de les entregues a compte per a l’exercici 2020. Pel que fa a les despeses, 
aquests ingressos els hem distribuït amb les despeses per àrees. Dir que l’àrea de la 
presidència representa un 29 % del pressupost, 39.600.000 €; recordar que aquí hi ha 
els organismes autònoms. Pel que fa a l’àrea d’hisenda i administració, són 40 milions 
d’euros, també representa un 29 % del total del pressupost; territori i sostenibilitat són 
27 milions d’euros, un 20 % del pressupost; l’àrea de cultura, un 18 %, 24.400.000 € 
(cultura, noves tecnologies, esports i educació), i la resta ha anat al fons de 
contingència. 
Pel que fa a les despeses per capítols, les despeses de personal, en aquest cas, el 
capítol 2, representen més de 20 milions d’euros (20.700.000 €). Representa un 15 % 
més del total del pressupost i respecte al pressupost anterior ha incrementat un 7 %. 
La majoria de l’increment ve donat per noves places; també, per la incorporació del 
personal del SAT, de XALOC; i també per l’increment salarial d’aquest 0,9 increment 
salarial. Pel que fa al total dels treballadors, el 2021 ascendirà a 391 treballadors. Pel 
que fa al capítol 2, que són el de béns i serveis, són despeses derivades del 
funcionament dels serveis. En aquest cas, són 14.800.000 € que representen, 
pràcticament, un 11 % del pressupost. I pel que fa a les transferències corrents de 
capital, les subvencions representen una part molt important del pressupost, un 61 % 
del total del pressupost de la corporació, són 24 milions i mig d’euros. S’ha 
incrementat un 4,3 % i les entitats locals són les principals destinatàries amb un 50,3 
%, però també hi ha les transferències a organismes autònoms i a ens dependents de 
la Diputació, que també una part important representa un 37,2 % i les entitats no 
lucratives, que aquí sí que és minoritari, no arriba al 10 %. Segons el tipus de 
concessió de les subvencions, hem de destacar que les subvencions de concurrència 
competitiva representen pràcticament el 40 % i, per tant, són molt importants. Les 
subvencions en transferències amb ens dependents representen un 37 % i les 
nominatives, un 14 %.  
Pel que fa a les àrees, destacar, per exemple, l’àrea d’hisenda, administració, 
promoció econòmica i cooperació local, que representen, hem dit, un 29 % del 
pressupost, aquests 40 pràcticament milions d’euros total. L’objectiu de la corporació 
és mantenir tot el que sigui possible l’augment de les subvencions i les ajudes 
econòmiques que donem als ajuntaments de la demarcació. Com molt bé també ha 
dit el president, ha estat un any molt singular: el temporal Glòria, la pandèmia... Això 
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ha afectat molt els municipis, sobretot els municipis petits i, per això, des de la 
Diputació s’ha proporcionat tots els recursos extraordinaris per acompanyar a les 
actuacions d’aquests municipis. Pel que fa al fons de cooperació, pràcticament 20 
milions d’euros en els quals un 85 % és la part econòmica i un 15 %, a la part de 
cultura. La resta, el 85 %, és a l’assistència a municipis. Dir que, com sempre, una 
part està pendent, que serà de l’any 2020, 6.200.000 €; i la part corresponent al 2021 
són aquests 3 milions i pràcticament i mig d’euros. I una part important, també, 
5.400.000 € destinats als consells comarcals. Pel que fa també, en aquesta àrea crec 
que és important destacar les polítiques socials d’habitatge, i més en aquests 
moments, que augmenten el pressupost fins a 2.370.000 €. Hi ha un increment d’un 
6%. I, també, crec que en aquesta àrea caldria destacar els 200.000 € que es 
destinen a la implementació de l’arxiu integral únic de la Diputació i del seu grup 
institucional. Pel que fa a l’àrea de cultura, aquests 25 milions total d’euros de l’àrea 
de cultura, noves tecnologies, esports i educació representen aquest 18 % total, que 
hem dit, del pressupost. I crec que hem de destacar que la Diputació sempre ha tingut 
molt present les polítiques culturals. Continua apostant per la promoció i la difusió de 
la cultura i l’arquitectura a les comarques gironines. I enguany aquesta subàrea de 
cultura concreta s’ha dotat en 18 milions d’euros. Hem incrementat un 4 % més. 
També pel que fa a educació, tenim el projecte Educació 360. Destacar aquest pla de 
mandat 2020-2023. També, una aposta decidida i de la promoció de l’esport a les 
comarques gironines, especialment, atenció a l’esport femení, a l’esport adaptat i, per 
tant, es preveu aquest pressupost de 3.600.000 €, que suposa gairebé un 3 % més 
respecte a l’any anterior. I també destacar les noves tecnologies amb un pressupost 
que incrementa més d’un 21 %. Com ha dit abans el vicepresident Piñeira, és l’àrea 
que és un aprestador de serveis; aprestador de serveis, també, als ajuntaments i, per 
tant, dona suport als ajuntaments, al servei d’assistència econòmica i jurídica i al SAT. 
Destacar aquest augment en la inversió d’equips informàtics, que és a prop de mig 
milió d’euros. Pel que fa a l’àrea de territori i sostenibilitat, amb 27 milions i mig 
d’euros, representa un 20 %, hem dit abans, del pressupost. Cal destacar la xarxa 
viària en la qual s’hi incorporen 2 milions i mig d’euros per a la fibra òptica per a la 
demarcació, donant compliment a aquest pacte nacional de la societat digital que és 
molt demandat, a més a més, pels territoris. Dir que l’àrea de medi també continua 
apostant per aquetes polítiques ambientals a través de les campanyes de 
concurrència competitiva adreçades a aquestes entitats i ajuntaments; i ha crescut, 
aquesta àrea. Té un creixement important, un 15 %, i en total estem parlant d’una 
àrea de 7.200.000 €. Jo crec que és important destacar a l’àrea de medi l’augment 
d’aquestes previsions pressupostàries de les convocatòries públiques de la subvenció 
en matèria forestal en prevenció d’incendis, en la custòdia del territori del suport als 
consorcis i als ajuntaments en projectes, sobretot, de conservació del patrimoni 
natural. I també en aquesta àrea cal parlar dels programes europeus. Ja ho ha dit el 
president, aquests programes europeus han disminuït perquè depenent de l’execució, 
ja s’ha executat i, per tant, ja no queda tant a executar. I hem parlat, també, que tenim 
un fons de contingència, en aquest cas, sabeu que són per a aquelles partides que no 
estan previstes al pressupost. En aquest cas, el fons de contingència són 6.182.000 € 
perquè hem posat una part de la previsió de la liquidació de la participació dels tributs 
de l’Estat per valor de 5 milions d’euros, que encara no tenim quina és la quantia 
definitiva; i, també, per aquest excés d’ingressos previst del programa del FEDER per 
1.200.000 € que ens han de venir per part dels ajuntaments. I pel que fa a les 
inversions previstes, tenim previst unes inversions de 12 milions d’euros, que 
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representen pràcticament el 9 % del nostre pressupost. Són les àrees gestores i els 
correspon carregar-se d’aquests inversions. I destacar la xarxa viària, com he dit, la 
fibra òptica, en aquest cas, de les infraestructures de telecomunicacions. També, les 
obres de rehabilitació i el condicionament de carreteres com sempre s’ha vingut fent i 
la disminució, en aquest cas, dels programes europeus per a aquesta execució que 
hem dit del pressupost. I també hi ha projectes d’inversions, com pot ser el GiraEfi, de 
l’eficiència energètica, equipaments amb difusió d’espais naturals, el DifNat, o 
calderes de xarxes de calor, que ja algunes venen d’anys anteriors, com és les 
calderes que es venen programant any rere any. I també en aquest cas hi ha els 
diferents organismes autònoms i els consorcis. En aquest cas, Dipsalut, que 
representa els 14.800.000 €, fan polítiques de suport i d’assistència tècnica en el món 
local en el benestar i en la qualitat de vida, i reforçant de manera molt específica les 
polítiques de caràcter social, que són claus i estan molt vinculades a la salut i al 
benestar de les persones i, per tant, tan necessàries ara en aquests moments. I 
també ha estat una peça clau, en aquest cas, per executar les actuacions que han 
servit per revertir aquestes conseqüències de la pandèmia en el qual s’han hagut 
d’adaptar protocols, serveis d’assistència a famílies i, per tant, tant crec que s’ha fet 
molt bona feina des de Dipsalut i XALOC en el qual hi ha una disminució del 
pressupost per la integració del SAT a la Diputació. Presta, també, els serveis de 
recaptació als ajuntaments, és la seva feina principal. Pel que fa al conservatori de 
música, amb aquests 3.200.000 €, és per continuar impulsant i afavorir totes aquestes 
formacions musicals als infants i als joves gironins i sobretot augmentar aquesta 
oferta formativa d’instruments minoritaris i fomentar l’educació musical de la 
ciutadania. SEMEGA manté pràcticament el pressupost. El Consorci de la Costa 
Brava, en aquest cas, hi ha hagut un increment de pressupost, quedant un pressupost 
de 25.600.000 €. I pel que fa al Consorci de Vies Verdes, el pressupost són 9.600.000 
€. Aquí cal destacar l’increment important de més de 5 vegades aquest pressupost i 
aquest increment és degut sobretot als nous projectes de Vies Verdes cofinançats 
pels ponts FEDER i, per tant, s’han d’executar durant aquest any. Les Gavarres 
també manté pràcticament el pressupost. I pel que fa a les societats mercantils, el 
Patronat de Turisme i SUMAR; el Patronat de Turisme, l’import són 5.700.000 €, aquí 
destacar que hi ha hagut una disminució d’un 20 % ja que les subvencions i les 
ajudes que es donaven dins del Patronat s’han d’assumir pressupostàriament des de 
les àrees i centres gestors de la Diputació. Saben vostès que una societat mercantil 
no pot donar ajuts ni subvencions i, per tant, d’aquí aquesta reducció. I pel que fa a 
SUMAR hi ha hagut, també, un increment del seu pressupost important amb 2 milions 
i mig d’euros, arribant a un pressupost de 19.300.000 € i s’han hagut d’adaptar 
aquests pressupostos a la situació de la pandèmia i vostès saben la gran feina a 
través del SAT que està fent SUMAR. Casa de Cultura també manté el pressupost. I 
aquest és, en línies generals, el pressupost que hem presentat. Aquest pressupost 
que segueix l’estela d’anys anteriors, però suma una més que necessària aposta a la 
innovació en els moments en què socialment i, també, econòmicament té més sentit 
que mai. Remarcar el caire social, també ambiental i de prestació de serveis, que és 
el que realment fem la Diputació. I vol satisfer totes aquestes demandes nostres en 
aquests ens locals. Així, també, poder donar suport en aquells moments difícils per 
revertir aquests efectes de la pandèmia. 
Bé, aquesta és una exposició a grans trets del pressupost, que jo espero que vostès 
ens donin la seva aprovació. Moltíssimes gràcies. 
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El senyor President, diu: Gràcies, senyora Planas. Té la paraula el senyor Presas. 
 
El vicepresident primer, senyor Pau Presas, pren la paraula i manifesta: Gràcies, 
president. Després de la presentació de les grans xifres, m’agradaria remarcar 
simplement quatre idees clau, que crec que aborda aquest pressupost de la Diputació 
per l’any 2021. 
Hem alineat el pressupost de la Diputació per fer front a les conseqüències 
econòmiques i socials derivades de la pandèmia que estem vivint, incrementant les 
polítiques d’habitatge, tal com explicava el president i la vicepresidenta; desplegant 
noves polítiques actives d’ocupació i dinamització econòmica; i des de Dipsalut, 
també, tal com explicava la vicepresidenta Planas, sortint amb un pressupost ordinari 
que cobreix tots els programes previstos i amb la possibilitat d’ampliar-lo per 
desplegar polítiques socials, si la situació ho requereix. Tot això bàsicament amb un 
objectiu clar, que és que ningú es quedi enrere. Ni des de la perspectiva econòmica i 
social ni tampoc sectors especialment afectats com la cultura, l’esport o el turisme, tal 
com hem pogut parlar al llarg de l’anterior ple; o el comerç, que segueixen comptant 
amb tot el suport per part de la Diputació de Girona. Crec que també és important 
destacar aquesta inversió de 2 milions i mig d’euros pel desplegament de la fibra 
òptica a la demarcació, un altre d’alts reptes que la situació actual ens ha portat a 
posar sobre la taula i a prioritzar.  
En segon lloc, crec que també és especialment important destacar que en totes les 
línies es manté o s’incrementa el suport a les entitats locals i als ajuntaments, malgrat 
que en la situació actual no hi ha ni una subvenció que disminueixi, sinó que els 
recursos es mantenen, els serveis es mantenen; i en alguns casos, també, fins i tot, 
incrementen.  
I una altra de les grans línies d’actuació de la Diputació de Girona són totes aquelles 
actuacions que també formen un dels puntals de l’acció política i de les actuacions de 
la Diputació, que és totes aquelles actuacions per fer front a l’emergència climàtica. 
Continuant amb el desplegament dels objectius de desenvolupament sostenible, que 
també vam iniciar aquest projecte en aquesta legislatura. I amb el desplegament de 
noves edicions del Pla a l’acció, prevenció d’incendis forestals, l’impuls de les 
energies renovables, l’eficiència energètica i nous projectes innovadors com, per 
exemple, les comunitats energètiques intel·ligents. 
Finalment, i ja per acabar, aquest és un pressupost que també està alineat amb un 
pla de mandat; un pla de mandat 2020-2023 de la Diputació de Girona que segueix 
mostrant aquesta aposta del govern per les polítiques de govern obert i transparent i, 
per tant, hem elaborat aquest pla de mandat, que es pot consultar al web de la 
Diputació. I, per tant, aquest pressupost també plasma una part d’aquestes polítiques 
que es preveuen fer al llarg de la legislatura amb més de 723 accions [...]. Per tant, 
simplement remarcar aquests quatre punts, i crec que és especialment important 
aquest manteniment de tots els recursos i serveis cap al món local que, en definitiva, 
és el sentit de ser de la nostra administració. I que, per tant, aquest compromís és 
manté i seguirem estant al costat de tots els ajuntaments de les comarques gironines. 
Gràcies. 
 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Presas. I ara, sí. No sé si algú vol la 
paraula. El senyor Motas. Endavant, quan vostè vulgui. 
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El portaveu del grup de Tots per l’Empordà, senyor Carles Motas, intervé i manifesta: 
Moltes gràcies, senyor president. Primer, deixi’m agrair les explicacions dels diputats 
que m’han precedit. I també a vostè per l’explicació que ens va fer als Grups 
Independents, aquesta explicació detallada del pressupost de manera més concreta i 
amb aquesta trobada que vam tenir aquestes setmanes passades.  
Estic d’acord amb vostè, senyor president, quan em comentava que l’any passat per 
aquestes dates aprovàvem un pressupost que al final hem hagut d’anar modificant en 
els darrers mesos per tal d’adaptar-nos a situacions imprevistes. Bé, vam començar al 
principi amb el tema del Glòria i després vam seguir amb el tema de la pandèmia, que 
encara hi som. I com és ben cert, com vostè ha comentat, el pressupost es va haver 
de modificar, per això és una eina que ens serveix per tenir unes idees inicials però 
entenc que és una eina viva que ha d’anar adaptant-se a les situacions i, en aquest 
cas, tots estarem d’acord en què la situació que s’ha viscut aquest any potser és un 
dels desastres de salut pública més importants que hem tingut en les darreres 
èpoques i que també s’ha convertit en un desastre social, cultural i, també, 
empresarial. Hem de reconèixer que això ha comportat que entrem en una època 
d’incerteses, que vostè també ho ha comentat, però sí que aquestes incerteses... 
també hi ha algunes certeses que en aquest pressupost també s’hi contemplen.  
I em voldria aturar només un moment en aquestes incerteses i en aquestes certeses 
que es reflecteixen del pressupost i d’alguns comentaris que vostès, i que vostè, 
també, president, ens ha dirigit i ens ha fet. 
És ben cert que el panorama econòmic de la demarcació de les empreses i comerços 
del nostre territori tenen una situació incerta en aquests moments. No totes les 
empreses, però sí, sobretot, les relacionades amb el món del turisme, la restauració i 
de la cultura. Aquest sector ha quedat... bé, estan tocats. La veritat és que tindrem 
una eina important, com li comentava en el punt anterior de l’anterior ple, com és el 
Patronat de Turisme en el qual ja li he manifestat moltes vegades que nosaltres 
creiem fermament en la figura del Patronat com a motor d’activació del sector. 
Sobretot com a un motor de divulgació del territori en l’àmbit del turisme i de les 
empreses relacionades: del turisme i la cultura, en general, en el nostre territori. 
Entenc que en aquests moments el pressupost es redueix d’1 milió d’euros, com 
vostè comentava. Nosaltres no som partidaris tampoc de destinar recursos allà on no 
es faran servir. Si en aquestes moments la situació no permet destinar aquests 
recursos a unes accions que estaven previstes amb regularitat amb altres 
pressupostos, entenem que en aquests moments no s’hi destinin, però sí que ens 
agradaria, i entenc que així es farà, que en el moment en què es comencin a aixecar 
aquestes restriccions, comencem a tenir aquesta llibertat més de moviment en les 
nostres fronteres exteriors i, també, les interiors, doncs que poguéssim tenir el 
compromís que aquesta dotació tornarà al Patronat de Turisme per atendre les 
accions que es venien fent fins al moment. També entenc que és una certesa en 
l’àmbit de la cohesió social, com bé ha comentat el diputat Presas. I ja sabem que en 
aquesta àrea mai és suficient. Tots els recursos que puguem destinar... mai farem 
prou per solucionar totes les demandes que tenim de la ciutadania i més de les que 
tenen tots els ajuntaments. Però sí que creiem que en aquest pressupost és positiu el 
tema de l’increment que s’ha fet a l’àrea d’habitatge. Tots vostès saben que aquest és 
un dels problemes que tenim els pobles i les ciutats de la nostra demacració i que jo 
crec que requereixen una atenció més important. I sobretot la Diputació si pot ajudar 
en aquest àmbit els municipis, tota ajuda mai serà mal vinguda, sempre serà molt 
benvinguda en aquest àmbit. El mateix que en l’àmbit de la cultura, els esports i 
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l’educació, aquests recursos que s’hi destinen en aquests moments creiem que són 
els adients. I, bé, pensem que en aquest àmbit s’estan cobrint demandes del territori 
que poden ajudar en tots aquests àmbits a la divulgació de la cultura, l’esport i, 
sobretot, de l’educació. 
Una de les partides que nosaltres valorem especialment, sobretot pel nostre esperit 
municipalista, és la que es destina a la cooperació amb els ajuntaments. Nosaltres 
aquí valorem positivament que es mantingui, que es mantingui la xifra de l’any passat, 
que comentava el diputat Presas que no disminueix. Aquest àmbit, vostès saben, que 
nosaltres no ens cansarem de dir i vostès, que tots provenim del món municipal, 
saben que tots els diners que destinem a... tots els recursos que si fóssim capaços de 
destinar als municipis tindran un bon ús perquè molts.. jo diria que la majoria dels 
municipis estem assumint competències moltes vegades que no són pròpies, les 
competències impròpies, per tal de donar resposta a les demandes ciutadanes. Allò 
que els ciutadans a la primera administració que acudeixen sempre són els 
ajuntaments per reclamar solucions. Per això els dic que aquesta partida que no es 
disminueixi ja és positiu, però si en algun moment sorgís l’oportunitat d’incrementar la 
dotació als municipis, que entenem que aquests 20 milions d’euros és una bona 
dotació, però ja sabeu que en aquest punt mai deixarem de reclamar més perquè 
saben que seran ben aprofitats perquè aquesta dotació els ajudarà a alleugerir la 
seva càrrega del dia a dia. 
I, per no allargar-me més, i per acabar. Senyor president, vostè i tots els diputats que 
estem en aquests moments aquí, però sobretot els de govern, que per la seva 
condició de ser diputats de govern tenen més responsabilitat, jo crec que en aquests 
moments estem davant d’un repte important. La Diputació ha de ser una vàlua 
important a l’hora d’aquesta recuperació dels efectes de la pandèmia en els municipis 
de la demarcació. Sense deixar d’atendre, sobretot, les necessitats del dia a dia, però 
que hem vist durant aquests mesos que la Diputació ha tingut un paper important i 
crec que hem de continuar en aquesta línia. 
Senyor president, vostè sap que nosaltres som un grup petit, però que a l’hora de 
treballar pels municipis hi posem totes les ganes i tot l’esforç possible. Vull dir que en 
aquesta línia pot comptar amb nosaltres a l’hora de traslladar aquestes ajudes al 
municipi. Ja li avanço el vot favorable als pressupostos del grup de Tots per 
l’Empordà. Res més, moltes gràcies. 
 
El senyor President, diu: Moltíssimes gràcies. Entenc que vostè ha fet la intervenció 
dels dos grups, o la senyora Saladich vol intervenir? No, l’ha fet el senyor Motas. 
Gràcies. 
 
La portaveu del grup Independents de la Selva, senyora Gisela Saladich, respon: 
Exacte, correcte. Moltes gràcies. 
 
El senyor President, manifesta: Gràcies, gràcies. Bé, senyor Motas i senyora 
Saladich, moltíssimes gràcies. No per la nostra explicació, sinó per la seva 
intervenció, per la seva atenció i sempre per la seva col·laboració envers el que vostè 
manifestava ara d’estar al costat de les accions que es puguin fer en els diferents 
ajuntaments. Vostè estava totalment d’acord amb mi, i jo amb vostè de les èpoques 
d’incerteses i les certeses. Les incerteses que ens venen i les certeses que ja tenim 
sobre la taula, que aquestes estan, com vostè deia, ben marcades amb un panorama 
econòmic i una situació incerta. No li càpiga cap dubte, senyor Motas, jo els he 
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manifestat, els vaig manifestar i ho dic avui públicament i vostè em dona la oportunitat 
de dir: el Patronat de Turisme amb el que és el tema de la promoció turística no hi ha 
ni un cèntim d’euro de menys. S’ha tret per un tema de legalitat, el tema dels ajuts, 
passar-ho a la Diputació i el tema aeroportuari. Evidentment, que qualsevol cosa que 
faci falta per reactivar aquest sector que, com bé vostè deia, és un dels més tocats, 
doncs evidentment la Diputació posarà al Patronat tot allò que faci falta. De fet, l’any 
passat en els diferents sectors, en els [...] de producte, vostè sap que per aquest 2020 
els hem condonat la seva aportació i, per l’any 2021, n’hem pressupostat només el 50 
%, que veurem com evoluciona i actuarem en conseqüència. Amb els temes de 
cohesió social, vostè tenia raó, mai en farem prou, però sí que és veritat que hem de 
delimitar allà on fan més falta. Una és el tema de l’habitatge, per descomptat, jo 
recordo que fa 5 o 6 anys, o 7, en aquesta Diputació no s’hi posava ni un ral. Vàrem 
començar amb 90.000 € i acabem amb 2,3 milions d’euros pel pressupost de l’exercici 
que ve. No teníem educació, i ara resulta que tenim educació. I ens referim a 
l’Educació 360, però sobretot als més vulnerables i a les escoles d’alta complexitat. 
Però els recursos socials, centres de distribució d’aliments, La Sopa o centres similars 
que tenen a persones, etc; no deixarem ni hem deixat, ni deixarem de posar-hi allò 
que faci falta per tirar-ho endavant a part de la cultura, esports i educació, com vostè 
deia. 
Valorem tots que el capítol més important, més necessari, més útil i que alhora ens fa 
la raó d’existir de les diputacions és la cooperació i assistència als municipis. No 
només amb el fons, sinó també amb els serveis que podem prestar. L’ADN d’aquesta 
casa i de totes les diputacions ha de ser només un: l’assistència i cooperació als 
ajuntaments. Per tant, nosaltres hem fet l’esforç que ha calgut, però el faríem tantes 
vegades com calgués perquè aquest fons mai tiri enrere. Recordem que aquest fons 
era fa molt poc de 12 i de 13 milions d’euros, al no haver-hi pla d’obres es va posar 
tots els diners que la Diputació destinava al pla d’obres al fons de cooperació. 
Passant de 13 milions a 20 milions. Aquesta vegada hi ha pla d’obres per part de la 
Generalitat. Les diputacions continuarem mantenint aquests 20 milions i aquests 5 
milions i mig pels consells comarcals, que amb aquest fons extraordinari té dos 
consells comarcals per primera vegada en molts anys potser estaran més dotats o 
més ben dotats que mai amb aquest fons de cooperació que la Generalitat també ha 
tret. Els consells comarcals jo crec que cap es pensava que aquest any que ve 
poguessin tenir aquesta partida addicional pressupostària i sempre han sigut els més 
pobres de la colla i, en tot cas, aquest any no seran els més rics, però sí que podran 
fer un pressupost millor. No li càpiga cap dubte, senyor Motas, ni a vostè ni a ningú, 
perquè en aquest [...] que vostè deia que el govern i jo mateix compartim, com vostè 
sap, és que si d’acord amb el que hem de rebre del 2018, més el que hem de rebre 
del 2019, amb el fons de contingència i amb la liquidació, si poguéssim fer un gest 
encara major, el faríem. No li càpiga cap dubte. Al govern ho tenim claríssim això. Si 
podem fer un gest, no em digui com ni de quina manera, perquè si ara sàpigues com i 
de quina manera ja ho hauríem posat al pressupost. No ho posem perquè no ho 
tenim, però si tots els astres relliguessin a què això pot ser possible, no li càpiga cap 
dubte. Ho faríem. Encara que fos d’una manera extraordinària i que fos d’una manera 
única i que no es pogués repetir. No ho sé, però ho faríem. Ho faríem perquè, com 
vostè ha dit, són diners que són sempre ben empleats perquè sempre cobreixen les 
necessitats de la ciutadania i qui sap quines són les necessitats de la ciutadania són 
els alcaldes i alcaldesses, els regidors i regidores dels 221 ajuntaments que 
conformen la nostra demarcació i que conformen la nostra Diputació, també. 
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Vostè deia: «és una qüestió de reptes». Sí. El repte és ajudar a atendre les persones. 
Ajudar a atendre les persones amb tota la seva diversitat, ajudarem els comerços, els 
mercats, els restaurants, els bars, els hotels, el món de la cultura, el món de l’esport, 
el món de la indústria, és a dir, a tothom. Vostè ho ha dit: hem estat capaços aquest 
any d’anar-nos posant al dia allà on era necessari. Jo crec que la Diputació ho ha fet 
sempre això. Quan ha calgut el Glòria, sempre la Diputació... I em dol dir-ho, però 
hem estat els primers a atendre el tema del Glòria. I no m’agradaria dir-ho això, però 
vam ser els primers. Ha arribat la crisi sanitària, que després deriva en una crisi social 
i econòmica i també hi hem estat, els governs també. I m’imagino que tothom fa el 
que pot dins del seu àmbit, però, en tot cas, la Diputació, que potser també estem a la 
línia més propera als ajuntaments, la primera línia d’embat, doncs probablement 
nosaltres hi hàgim d’estar i aquests reptes els hagin de seguir. Moltíssimes gràcies 
per la seva intervenció, moltíssimes gràcies per la seva confiança. 
Té la paraula la senyora Pèlach. 
 
En aquest moment, s’incorpora al Ple la diputada senyora Eva Viñolas. 
 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Laia Pèlach, pren la paraula i manifesta: Sí, 
moltes gràcies, president. Quan fa unes setmanes ens reuníem i m’explicàveu una 
mica els pressupostos, llavors el missatge que em transmetia, bàsicament, era que 
era uns pressupostos amb pocs canvis. De fet, vam anar desgranant una mica: un 
que pujava, un altre que baixava, una mica així amunt i avall, però realment el 
missatge que em transmetia, el que em van traslladar llavors era que era uns 
pressupostos amb pocs canvis. I els canvis que es produïen sobretot són deguts a 
canvis organitzatius que ja hem esmentat: aquesta incorporació dels serveis de 
XALOC o aquesta assumpció de les subvencions que fins ara donava el Patronat de 
Turisme. Avui, però, a la premsa el que apareix de com defineix aquests 
pressupostos, diu que són realistes, adaptats a les necessitats del territori i destinats 
a contribuir i aturar les conseqüències de la pandèmia. De fet, també, la senyora 
Planas i el senyor Presas en aquesta intervenció coral que ens han fet des del 
govern, insistien amb aquesta adaptació a la pandèmia i al fet que pretenien treballar 
perquè ningú quedés enrere. 
Jo la veritat és que no ho entenc. Com pot ser que un pressupost que pràcticament 
no té canvis s’hagi adaptat a una realitat que ha canviat absolutament? S’ha girat com 
un mitjó. El 2020, certament, ens hem anat adaptant sobre la marxa, però és que 
aquest que presenten avui és un pressupost nou. És un pressupost que podien fer-lo 
de cap i de nou. I des de la CUP entenem que era el moment. Que calia que naixés 
d’una manera molt diferent ja d’entrada. I, de fet, aquesta és la crítica que li fem 
nosaltres en aquest pressupost. Que malgrat les múltiples crisis en què estan 
immersos els nostres municipis, pràcticament no els proposi res de nou. 
Vostè deia: «Apostem, aposten en els pressupostos pel creixement econòmic i la 
cohesió social». Pam! Quines partides, digui’m, quines partides concretament han 
incrementat en aquests àmbits? Si el pressupost i l’aportació que fem a Dipsalut fins i 
tot baixa. I també baixa l’àrea de promoció i desenvolupament econòmic i local. De 
què ens estan parlant? Dels 130.000 € que augmenta habitatge? 130.000 €. Sap que 
representa això un 0,09 % del pressupost? Si, fins i tot, el que baixa, les àrees que he 
esmentat ara no arriba a cobrir-ho. Aquesta és la seva aposta per ajudar els municipis 
a fer front a les conseqüències de la pandèmia? Jo sincerament, perdoni, però no ho 
veig. No ho veig. I em sap greu, sincerament, que vulguin fer creure a la ciutadania 
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una cosa que no és. Les coses com són. El creixement econòmic i la cohesió social el 
que calia, en tot cas, era una aposta clara per fer uns pressupostos en fer créixer les 
àrees que treballen en aquest sentit. Calia augmentar l’aportació a Dipsalut per tal de 
poder ampliar els serveis i les actuacions als municipis en matèria d’acció social. 
Calia augmentar les partides de promoció econòmica per ajudar els municipis a 
repensar i a reimpulsar el teixit econòmic. Hi haurà l’ocupació, no només el turisme, 
sinó en tots els àmbits. Calia una aposta clara per l’habitatge i, sincerament, 130.000 
€ no ho és. Calia entendre que és el moment per fer una aposta per l’educació. 
Recordo que els municipis també tenen competències en aquest àmbit, sobretot en 
tot allò que va més enllà de l’escolarització. Hem parlat ja alguna vegada en aquest 
ple de l’Educació 360 i avui la senyora Planas l’esmentava, però l’esmentava en la 
seva intervenció, però, perdoni’m, i corregeixi’m si m’equivoco, però en els 
pressupostos no hi surt l’Educació 360. No surt enlloc. Per tant, no facin trampes. No 
facin trampes. Aquests pressupostos no parlen d’Educació 360 igual que no són un 
avenç en tots aquests àmbits que volen fer creure. Era el moment de fer-ho, i no ho 
fan fet. I no ho hem vist ni en els pressupostos ni tampoc ho veiem en la plantilla. Em 
refereixo que ja intervinc ara i així ho englobo tot. El que s’aposta és per un augment 
de sou a través de diverses vies, però, en canvi, no hi ha un eixamplament real de les 
àrees i serveis claus per a la recuperació econòmica reforçant-les amb més plantilla, 
com puguin ser en l’àmbit de la cohesió social o l’àmbit de la promoció econòmica. No 
hi és aquest eixamplament tampoc a la plantilla. Entenem, per tant, que no s’ha fet tot 
això. Era el moment de fer-ho i malgrat els titulars, el cert és que els números que ens 
porten avui no mostren cap canvi important per donar resposta a les necessitats 
emergents del territori gironí. Creiem que això és així.  
Sí que és cert que volíem... bé, i no volem tancar aquest debat sense fer un esment al 
que sí que entenem una àrea on sí que entenem que s’ha fet un esforç. És l’àrea de 
medi ambient. Celebrem realment aquest augment de l’àrea de medi ambient i 
celebrem que això vagi destinat a polítiques per fer front a l’emergència climàtica. 
També li he de dir que, i em dirigeixo ja a la diputada, que sí que hem trobat a faltar 
uns compromisos que crec que a l’inici del mandat havien plantejat, que era el fet de 
replantejar diverses ajudes nominatives que van entre els 15 i els 20 mil euros; 
esdeveniments que no entenem que tenen poc a veure amb els objectius de l’àrea de 
medi ambient i crec que ens havien plantejat la voluntat de canviar aquests ajuts, 
repensar-los i, sincerament, en aquest pressupost no hem vist que s’hagin produït 
aquests canvis. Malgrat això, celebrem, realment, que hi hagi aquest augment de 
pressupost perquè creiem que l’emergència climàtica és una de les emergències 
també a les quals cal fer front de manera decidida. Però sí que és cert que no veiem 
en totes les altres àrees aquest augment que creiem que calia fer, aquesta aposta per 
tot el que és la dinamització econòmica i tot el que és promoure polítiques per a la 
cohesió social. Com deien, i en l’àrea de medi ambient veiem que es segueixi 
avançant per aquesta dinàmica d’apostar per subvencions de concurrència 
competitiva, tampoc ho veiem en cap altra àrea. Per tant, tampoc en aquest sentit 
avancem, que saben que és un dels nostres eixos importants. I, per tant, per tot això, 
el que farem és votar en contra avui del pressupost. Creiem, com deia, que era el 
moment d’apostar per tots aquests sectors: per l’educació, per la cohesió social, per 
la promoció i la dinamització econòmica... Creiem que aquests pressupostos no han 
incorporat canvis per avançar en aquestes àrees i, per tant, nosaltres hi votarem en 
contra. Moltes gràcies. 
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El senyor President, respon: Molt bé, moltes gràcies, senyora Pèlach, per la seva 
intervenció. Si vostè em deia que eren pocs canvis, vostè em va anticipar ja fa 
setmanes que el seu vot seria en contra, per tant, no m’agafa amb cap sorpresa 
perquè és el que vostè em va manifestar. Però, com li he dit abans, si es mira la 
intervenció del senyor Motas i la seva, sembla que hagin vist dos pressupostos 
absolutament diferents. Absolutament diferents perquè potser a vegades es valora 
més des d’una alcaldia quan realment es governa, i a vegades es valora des d’un 
altre sentit, en aquest sentit. I aquestes qüestions també s’han de veure amb el got 
mig ple o amb el got mig buit. Vostè ara li ha faltat dir-me allò que sempre diu: caldria 
un pas endavant. Vostè, de fet, no ho ha dit textualment, però ho ha manifestat. En 
canvi, nosaltres pensem que potser en fem dos de passos endavant perquè a 
vegades això de fer un pas endavant, se’n fa un endavant i tres endarrere. Nosaltres 
procurem fer-ne un endavant i seguim un altre endavant perquè si en fem tres enrere, 
en comptes d’avançar, reculem. Però li diré el per què. Perquè si ens ho volem mirar 
això que vostè diu: «no ho entenc, vostès parlen de falses necessitats del territori i a 
la pandèmia». Home, doncs sí. Perquè hem estat capaços d’adaptar-nos a la 
pandèmia, hem estat capaços entre tots, vostè també hi ha col·laborat. Ens hem 
adaptat a la pandèmia i ens hi continuarem adaptant. I les necessitats, evidentment 
que la Diputació s’adapta a les necessitats. No em podrà dir que posar a la disposició 
gairebé més de 30 milions d’euros als ajuntaments no ha estat adaptar-nos a la 
realitat dels ajuntaments perquè les diputacions neixen per prestar serveis als 
ajuntaments i, en especial, a aquells ajuntaments més petits. La llei ho defineix de 
menys de 20.000 habitants, bàsicament. Nosaltres ajudem a tothom. I a més, ho dic 
en el seu context perquè ens identifiquem com cal a quina és l’essència de la 
Diputació. La Diputació ajuda les entitats, però no és l’ADN de les diputacions ajudar 
les entitats i els clubs. Bàsicament, neixen, ara fa més de 130 anys, precisament per 
ajudar els ajuntaments i prestar-los serveis. Per tant, la Diputació el que fa, 
bàsicament, és això, però a més s’allarga i té la xarxa viària i té la cultura i també té 
les entitats culturals, les entitats esportives, etc. Educativament, quan parlem 
d’educació, a qui li toca? Al Departament d’Educació. Quan parlem d’habitatge, a qui 
li toca? A la Generalitat de Catalunya. I aquestes no són competències pròpies de la 
Diputació. Però la Diputació a necessitats que té el territori, a necessitats que tenen 
els ajuntaments, ens adaptem i posem una part del pressupost precisament per 
combatre. Molts habitatges socials no es comprarien ni s’haurien comprat si no hi 
hagués aquestes ajudes que arriben fins al 70 % del pressupost i fins i tot més del 
que val comprar-los als ajuntaments. I, a més, molts ajuntaments no haurien ni 
comprat ni tan sols arreglat aquests habitatges perquè la Diputació també els ajuda 
amb un 30 o un 40 o un 50 % del que val arreglar. Per tant, fixi’s bé, de la compra 
d’habitatges socials i de l’arranjament d’habitatges socials, la Diputació paga als 
ajuntaments més d’un 50 % del cost. Em pot dir si no fos això, quants habitatges 
s’haurien comprat i arreglat a la demarcació de Girona? Probablement la meitat. 
Doncs aquest és el pas endavant que fa la Diputació de Girona. Però el pas endavant 
també s’ha de voler veure. I el pas endavant s’ha de preguntar i, si és, dir-ho. Jo ho 
dic perquè aquesta és una realitat que ens passa. El tema de posar diners al fons de 
cooperació local que, com deia el senyor Motas, són els més ben empleats perquè 
l’ajuntament els destina a les necessitats que ell creu. Vostè creu que hi vàrem afegir 
5 o 6 milions d’euros perquè no hi havia pla d’obres? I la Diputació va dir: no, no, si no 
hi ha pla d’obres, nosaltres hi posarem més diners als fons perquè els ajuntaments 
els puguin invertir. I això es va fer. I això es continua fent. I vostè em diu: «no ho 
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entenc». Doncs sí. Jo sí que ho entenc. Perdoni, discrepo. Jo ho entenc. Ho entenc 
perquè també soc alcalde i perquè aquesta és una realitat que passa a tots els 
ajuntaments de la nostra demarcació. I evidentment que l’àrea de medi ambient ara 
amb aquests nous tècnics que tindran podran fer aquestes polítiques mediambientals. 
Però, escolti, el que és l’enllumenat, la recuperació de l’enllumenat... Primer, mercuri, 
després, sodi; després, LED, ja fa molt de temps que ho estem fent. I les calderes de 
biomassa. Quantes calderes de biomassa hi hauria a la nostra demarcació si no 
hagués sigut amb aquestes ajudes i aquests convenis amb la Generalitat? Per tant, 
bé, aquesta és la nostra realitat. Per tant, aquesta és la realitat del pressupost. I això 
és d’adaptar-nos sobre la marxa. La Generalitat no pot fer prou polítiques d’ocupació, 
doncs miri, l’any que ve hi ha 240.000 € per a aquestes polítiques d’ocupació, 
m’entén? I això que diu: «home, baixa Dipsalut». No, no és cert. Dipsalut, respecte 
l’original del 2020, puja. I diu: «és que promoció econòmica també baixa». No és cert. 
Puja mig milió d’euros perquè s’han de donar de baixa 300.000 € d’un PEC i, a més, 
es pugen 250.000 € de les polítiques d’educació. Per tant, home, ho dic perquè 
moltes vegades llancem gratuïtament: això baixa, això puja... sense mirar què baixa i 
què puja. O sense haver-nos aturat a mirar això per què baixa o això per què puja. 
Perquè veuríem que aquestes polítiques que vostè diu, evidentment que ens 
agradaria que pugessin molt més. Evidentment, a tots. El senyor Motas també ho deia 
abans. Escolti, si aquí tinguéssim 200 milions en comptes de 140, també serien 
insuficients, però, com a mínim, podríem haver ampliat més les partides. I, a més, 
aquesta Diputació sempre té algun que altre romanent en aquest sentit i sempre al 
final el que fan aquests romanents és incorporar-se allà on són necessaris. I si són 
necessaris a habitatge, doncs incrementarem habitatge. I si són necessaris en algun 
tema social... per exemple, l’any passat es va donar 1 milió i mig d’euros. Vostè que 
em diu el problema de Dipsalut... Perdó, aquest any, quan parlem de pressupost de 
2021, vol dir el 2020. Però aquest any 2020, vostè sap que l’hem incrementat amb 1 
milió i mig d’euros, a part de l’ampliació que li havíem fet al mes de febrer o març 
quan hi va haver els romanents. Bé, escolti, i cap problema. I això també va votar-ho 
vostè i hi hem estat tots d’acord. Que quan cal dotar-ho, cal dotar-ho. Bé, veurem 
aquests famosos fons de 3 milions i mig d’euros, si hi ha una part que venen per les 
diputacions, o no, si es tiren endavant. Escolti, jo els hi ben garanteixo de tots. Com li 
deia el senyor Motas abans: si hi ha més fons, es posaran a disposició de tot allò que 
sigui absolutament necessari per tirar endavant. En especial, per als ajuntaments de 
la nostra demarcació. Per tant, permeti’m que li hagi corregit alguna qüestió, no per 
fer la punyeta a ningú, però sí per aclarir-ho i posar les coses en la seva justa mesura, 
que penso que és el que em toca fer. Moltes gràcies per la seva intervenció. Del grup 
Socialista. 
 
La presidenta del grup del PSC, diu: Sí, jo mateixa, president. Moltes gràcies. 
 
El senyor President, diu: Endavant, senyora Paneque. 
 
La presidenta del grup del PSC, senyora Sílvia Paneque, intervé i manifesta: Sí, miri, 
quan aquest grup es va marcar els objectius per al mandat que estem en curs, a la 
Diputació de Girona, ho vàrem fer d’acord a una sèrie d’acords, de programa de 
reformes progressistes que nosaltres considerem que és el més adequat pel 
creixement i el desenvolupament de la nostra demarcació. El primer, igualtat i 
feminisme; el segon, obertura de la institució a la ciutadania, més transparent i més 
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participativa; tercer, transició ecològica; i quart, polítiques de promoció econòmica i 
ocupació de qualitat. Ho vàrem fer també conscients del nostre paper com a oposició 
davant un govern amb una àmplia majoria i, per tant, sempre ens hem mostrat 
disposats a dialogar i a pactar per tal de que aquestes accions que nosaltres 
considerem adequades per a la demarcació, puguin tirar endavant. I és per això, que 
en cada plenari vostès han vist que hem intentat presentar mocions que són 
coherents amb aquests objectius amb l’ànim que sortissin endavant i poder impulsar 
polítiques concretes per avançar en aquests camps que els hi he detallat. Hem estat 
també conscients de les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia i, des 
del primer moment, hem volgut col·laborar i treballar en el marc de la Taula per a la 
Reactivació Social i Econòmica de les comarques gironines, la taula COVID-19, com 
és coneguda entre nosaltres.  
Per altra banda, el pressupost que avui es porta a consideració d’aquest plenari, se 
suposa que ha de ser l’eina per guiar les polítiques de l’any 2021, que en les 
circumstàncies actuals i totes les intervencions han anat en aquest sentit, han de tenir 
un ordre de prioritats polítiques i econòmiques necessàriament diferents a les del 
pressupost del 2020, perquè així ens ho marca la realitat. Però és cert que a nosaltres 
ens va resultar també sorprenent quan vostès ens van presentar aquests comptes el 
fet de que, jo no dubto de la seva intenció política, però sí que és cert que en allò que 
llegim en les partides concretes, no hi havia un canvi radical. Som també conscients 
de la inestabilitat i de la incertesa del moment i de que els ingressos, efectivament, en 
aquest moment, no el tenen vostès exactament assegurats de la mateixa manera que 
en d’altres exercicis sí ho havien tingut. Però això no obsta que nosaltres pensem que 
s’haurien d’haver marcat d’una manera més determinada les polítiques, a través de 
les partides pressupostàries, que eren necessàries i urgents d’aplicar a l’any 2021 i 
que, de fet, de ben segur, seran aquelles que podrem acordar amb els agents 
econòmics i socials a la taula de la Covid.  
El resultat, doncs, de tota aquesta anàlisi, tan del mandat que nosaltres volem 
impulsar a la Diputació com de la immediatesa d’una crisi inèdita, els socialistes li 
vàrem fer arribar una sèrie de propostes per tal de que el nostre grup pogués donar 
suport a uns pressupostos, que des del nostre punt de vista, estiguessin més 
compromesos amb el territori i que garantissin més oportunitats i progrés a gironins i 
gironines. I, per això, li vàrem demanar que la gestió del superàvit dels romanents 
pressupostaris es vinculessin a la Taula per a la Reactivació Econòmica i Social on hi 
ha tots els partits polítics presents en aquest plenari i també, i més important crec jo, 
els agents econòmics i socials del territori.  
Proposem que els objectius siguin la reactivació econòmica i social, l’habitatge, les 
energies renovables, uns objectius compartits, crec, i expressats, si més no, al 
document fundacional de la pròpia Taula. Si volem recuperar la província, abans i 
millor, del cop que ha suposat la pandèmia del coronavirus, hem de comptar amb 
aquest òrgan concertat que és on hi ha la mirada més àmplia, més ambiciosa 
possible. Perquè no només hi som els partits, l’equip de govern i nosaltres com a 
oposició, sinó que també hi treballen de manera coordinada els agents econòmics i 
socials del territori. Nosaltres estem convençuts que convindrem tots que aquesta és 
la millor manera de procedir, la més raonable. Tot el coneixement per encertar 
sempre és necessari. Ens trobem, a més, en una situació favorable per part de l’Estat 
que permet disposar d’aquests romanents o superàvits i, per tant, disposem d’uns 
recursos addicionals, que vostè avui mateix apuntava també en la seva intervenció, 
per tal de poder afrontar algunes d’aquestes accions. I, és per això, que li vàrem 
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demanar detall del superàvit disponible resultant de l’exercici 2019 i la previsió, si la 
tenien aproximada, del tancament del 2020 per finançar polítiques de recuperació 
econòmica i ocupació de manera concertada, com li deia, a través d’aquest òrgan. 
Pensem que és la millor manera de fer-ho, fer-ho amb aquells que coneixen bé la 
realitat social i econòmica, sindicats, patronals i entitats, amb treball, amb rigor i 
transversalitat, que ens allunya de possibles segells polítics que, en aquests 
moments, nosaltres no hi trobem sentit i, per això, també ens mostrem disposats a 
treballar d’aquesta manera coordinada i transversal.  
També hem volgut afegir algunes mesures de caire social en dos àmbits que 
considerem fonamentals: habitatge i persones sense llar o sensesostre. Establir una 
xarxa d’atenció a persones sensesostre a comarques gironines amb un calendari 
d’inversions associat per a aquest mandat, pensem que és un repte conjunt de totes 
les administracions, perquè pensem que cal corregir el fet que a la nostra demarcació, 
la seva capital Girona, s’hagi convertit en un punt de tensió que, en aquests moments, 
està proper al col·lapse. I aquestes condicions, no només atempten a la dignitat dels 
seus usuaris sinó que, a més, dificulten el treball social, de salut, d’inserció laboral, 
que es requereix en aquest àmbit de treball. També hem demanat incloure al 
pressupost recursos per poder ampliar el parc públic d’habitatge, més enllà del que 
vostès ens proposen amb aquest pressupost, amb programes de compra i 
rehabilitació d’edificis, especialment si aquests contemplen millora en eficiència 
energètica. I, finalment, voldríem incidir en un dels eixos que també creiem important 
en el pressupost: les energies renovables. I en aquest àmbit, li fèiem la proposta 
d’afegir més recursos al Pla estratègic pel desenvolupament de les energies 
renovables 2030, per incloure línies d’actuació aprovades en la moció del grup 
socialista, sobre foment de mobilitat del cotxe elèctric, que vàrem aprovar fa 
pràcticament un any, a més a més, amb un vot favorable per part de tots els grups del 
plenari.  
I acabo amb una vella reivindicació d’aquest grup, ja de l’anterior mandat i d’aquest, 
voldríem també un major detall, més concurrència i equilibri territorial en els 4 milions 
d’euros que, des de Presidència, es gestionen. Sap que aquesta és una vella 
reivindicació d’aquest grup i que nosaltres pensem que va en pro de la imatge de la 
pròpia institució doncs que hi hagi una major transparència en la difusió d’on van a 
parar aquests 4 milions d’euros. Moltes gràcies.  
 
El senyor President, pren la paraula i respon: Miri, ara començaria pel final però ho 
deixaré pel final també. Gràcies per la seva intervenció. En matèria de transparència 
aquesta Diputació té un excel·lent. És a dir, és clar, és que al final també han de 
veure les coses com són i, per tant, cadascú el que li toca. I això també és mèrit de 
tothom, però això és així i, per tant, vull deixar constància en aquest sentit. El govern 
té una àmplia majoria, vostè ho ha dit i ho ha reiterat alguna vegada, però vostè 
també haurà de reconèixer que el tarannà dialogant del govern, encara que hi hagi 
l’àmplia majoria, sempre ha sigut el que ens ha unit a tots, és a dir, escolti, podem ser 
20 però per dialogar [...]. 
A la pandèmia vàrem fer la taula de la Covid, a casa nostra, per dir-ho d’alguna 
manera, dels grups polítics d’aquí i després hem fet aquesta Taula per a la 
Reactivació Econòmica. Però si s’ha agafat el fil de la primera intervenció que ha fet 
el senyor Motas, penso que a la seva intervenció hi ha hagut una cosa que sí que ha 
deixat de banda. I ha deixat de banda la pròpia essència de la Diputació, ha dit vostè: 
«Posin tots els diners que tinguin de més a la Taula per a la Reactivació Econòmica, 
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que hi ha els grups polítics i els agents socials i econòmics de la demarcació». No, 
no, això està bé, però aquesta casa neix per donar servei als ajuntaments i vostè això 
s’ho ha deixat. A aquesta casa hem de posar el màxim de diners possibles a 
disposició dels ajuntaments. I també, evidentment, hem d’ajudar a la recuperació i la 
reactivació, però és clar, si diem posem-ho tot aquí i aquí no hi ha els ajuntaments, 
ens equivoquem. Perquè aquesta casa neix per ajudar als ajuntaments. Que com ha 
dit el senyor Motas i perdoni senyor Motas que sigui reiteratiu, però és que em serveix 
una mica el fil en aquest sentit, el fil d’un alcalde que procura i manifesta pel seu 
ajuntament, i diu: «Escolti’m, els diners, els governs municipals, els regidors i 
regidores, els plenaris municipals, sempre saben què és el que millor necessiten els 
ciutadans i ciutadanes de cada poble i de cada ciutat de la nostra demarcació». I a la 
Diputació, si som l’ajuntament dels ajuntaments, la nostra prioritat ha ajudar als 
ajuntaments de la nostra demarcació, en primera ocasió. Segona, per ajudar als 
ajuntaments vostè em diu: «Escolti’m, el tema dels romanents, el tema dels majors 
ingressos... podríem posar-ho en aquesta taula Covid de la Diputació?», sí; «i a la de 
la Reactivació?», una part, la que toqui; «i hi estan d’acord vostès amb això?», sí, hi 
estem d’acord, senyora Paneque. Però no ens oblidarem mai en aquesta casa, ni 
vostè ni el seu grup, ni cap grup dels que estem aquí, ni jo com a president, que 
l’ADN d’això ha de ser els ajuntaments.  
Per tant, de les partides que vostè reclamava un canvi radical, no podem fer un canvi 
tan radical quan l’essència és tenir un fons de cooperació per què els ajuntaments 
que són molt necessitats en aquest sentit, també disposin i, per tant, això que dèiem 
també hem de tenir-ho i hem de posar-ho. I, per tant, des d’aquest punt de vista 
potser la radicalitat no hi és en aquest sentit, precisament per continuar atenent als 
ajuntaments. És veritat el que vostè deia dels ingressos assegurats, també em consta 
que vostès dintre del seu partit, que també és el que governa en aquest moment o el 
principal partit de govern de l’Estat, doncs estan fent el que puguin per a veure si hi 
ha aquests majors ingressos, també als municipis i també a les diputacions, em 
consta que vostès també hi treballen, els hi agraeixo i els animo a continuar-ho fent, 
per veure si desencallem tota aquesta situació pressupostària, que a nosaltres sí que 
ens afecta, perquè nosaltres [...] a un ajuntament al 30 %, més o menys és l’aportació 
dels tributs de l’Estat, a la Diputació és el 90 com vostès han pogut comprovar i, 
evidentment, sense tenir certesa en això anem malament. I, per tant, jo els emplaço a 
que continuem treballant tots conjuntament i vostès en l’àmbit que puguin també en 
aquest sentit. Per tant, a la seva pregunta: «Vostès estan disposats a posar una part 
d’aquest superàvit o d’aquests majors ingressos que arribin?», bàsicament si ens 
arribés aquesta part dels 3 mil milions que fossin per a la reactivació econòmica, els 
posaríem sobre la taula? Doncs, miri, tot això que hi hagi de més, no hi ha cap 
problema sempre que pensem en els ajuntaments, però si hi hagués aquest tema de 
la reactivació econòmica i arribessin aquests diners, doncs, posem-ho a la taula de la 
Covid de la Diputació i a la Taula de la Reactivació Econòmica. Per què en tenim 
dues de taules de Covid? Només ho dic perquè després no tinguem cap problema en 
aquest cas o que a mi se m’hagi interpretat bé o malament en aquest sentit.  
Bé, en el tema de l’habitatge està clar i, a més, l’any passat o aquest any 2020 s’ha 
primat a la gent que ha volgut fer reparacions o rehabilitar, ajuntaments vull dir, qui 
hagi volgut rehabilitar els habitatges comprats s’hi ha primat o han tingut més ajuts 
d’aquest tema del que seria una rehabilitació més sostenible, per dir-ho d’alguna 
manera. Doncs això ja està fet, això s’està fent. I les persones sense llar... jo, de 
veritat, que li valoro molt que vostè hi pensi sempre en això perquè sempre n’ha 
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pensat i amb les persones més vulnerables i jo crec que tots hi pensem. Jo li vaig dir, 
em sembla que era el divendres a la tarda vespre, que ens vàrem parlar vostè i jo, li 
vaig dir: «Escolti, nosaltres ho activarem, però la Diputació el que no podem fer és 
duplicar uns ajuts que en aquest moment ja fa el govern de la Generalitat», perquè el 
govern de la Generalitat ha posat 20 milions aquest any per als sensesostre i, a més, 
l’any que ve ho incrementen a través del contracte programa. Ara, la pregunta que em 
fa vostè: «Si això fos insuficient, la Diputació podria ajudar-hi?», sempre ho hem estat 
de matèria sensible en aquest tema social, per tant, jo diria no [...] cap dubte que ho 
faríem. Però, és clar, el que no podem fer doncs ara és duplicar, el vicepresident del 
govern, l’Honorable senyor Pere Aragonès va dir, a les reunions aquestes de tinent 
d’alcalde, va dir: «Escolti’m, 20 milions aquest any pels sense llar i l’any que ve ho 
incrementarem a través dels contractes programa», bé escolti, doncs si ho fa el 
govern de la Generalitat, no hem de fer-ho el govern de la Diputació, haurem de 
destinar els recursos en un altre cistell, perquè és que sinó, si ens dupliquem 
quedaran cistells buits i en quedarà algun potser de massa ple, i llavors es tracta 
d’equilibrar-ho, cadascú el que li toca. Ara, la pregunta seva és dir: «I si en un 
determinat...?» Escolti, si en un moment determinat no es pot més i hem de ser-hi, 
doncs procurarem ser-hi. Per exemple, vostè ja dit La Sopa, no ha dit La Sopa, però 
ja ho dic jo. Està col·lapsada. Bé, però quan ara l’Ajuntament de Girona ens ha dit: 
«Hem de posar-hi més recursos», la Diputació de Girona, encara que ara ja gairebé 
tinguem tot l’any tancat, doncs obrirem el que faci falta per ajudar i posar-li. No 
deixarem ni l’ajuntament ni les persones penjades. No ho hem fet mai, no ho farem 
ara. La senyora Maria Puig ja està preparant a veure què podem fer, com i de quina 
manera per poder ajudar, si cal, d’aquí a final d’any. Haurem de fer-ho. Haurem de 
fer-ho i ho farem. 
Miri. La Diputació, i jo no em canso de repetir-ho, i la senyora Pèlach també ho ha dit, 
les ajudes totes són de concurrència competitiva. Molt més que mai. I són de 
concurrència competitiva allà on hi ha bases per fer concurrència competitiva; i són de 
concurrència competitiva aquelles nominatives que es posen al pressupost perquè es 
debaten en un ple. Per tant, són dos maneres absolutament legals de fer-ho. Llavors, 
hi ha un calaix de sastre. Sí que és veritat. Que no s’incrementa. Que és per 
qüestions urgents als ajuntaments. I, escolti, no em digui que no sap on van. Van als 
ajuntaments. Als ajuntaments. En exclusiva als ajuntaments. Hi ha una partida per a 
les entitats, etc.; però, escolti, això és absolutament transparent perquè, miri, aquí 
surten i hi ha els decrets a cada plenari que se’n dona compte d’allà on van aquets 
ajuts. I, miri, i de tots colors, i més petits i més grans, en especial els més petits. 
Perquè ara haurem d’ajudar molts ajuntaments que els ha quedat una mica penjat el 
pla d’obres. Aquella obra de 100, que en comptes de donar-los 1.080, els han donat 
40 i no la poden fer, i han d’aprofitar el pla d’obres. I haurem d’ajudar amb aquestes 
coses més urgents. I haurem de fer-ho, o aquella necessitat que un ajuntament no la 
pot cobrir de cap manera. Escolti, 140 milions d’euros de pressupost, 4 milions per 
temes d’emergència dividit encara en tots els ajuntaments de la demarcació. Home, 
miri, no em diguin que això no és transparent, per favor. No em diguin que no podem 
ajudar en una necessitat urgent a un ajuntament. Això no incrementa, ni és cap 
voluntat d’aquest president que això incrementi. Sinó al contrari, ha anat decreixent 
en els últims anys. Ha anat decreixent, però, escolti, de tots colors. De tots. Perquè 
quedi clar això. I, fins i tot, algú que ara no està en un govern, també quan estava en 
un govern ha vingut a... hi hagi el president que hi hagi. Perquè si repassem la 
història, sempre s’ha ajudat quan hi ha hagut una necessitat, per tant, home, jo els 
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vaig prometre a vostès una cosa, i em sembla que a la sessió plenària. Aquest calaix 
de sastre, que és l’únic calaix de sastre que hi ha a la Diputació, no incrementarà i 
continuarà sent igual. Al contrari, em sembla que aquest any amb tot el tema de la 
Covid, que no s’ha hagut d’ajudar més necessàriament o més urgentment a coses 
d’aquestes i no s’ha esgotat tot. Doncs, escolti, miri, quedarà al romanent. I ho 
podrem posar aquí, que deia vostè. Per tant, jo els voldria deixar clar que aquí les 
coses, amb tota la transparència del món, precisament estem contents i hem d’estar 
contents tots que tenim un excel·lent en els temes de la transparència.  
Amb el tema de l’habitatge i persones sense llar i temes socials vostè sap que sempre 
hem sigut sensibles, i ho serem. I, escolti, hem de respectar. Primer, amb els fons els 
ajuntaments, i després, a la taula de reactivació perquè els ajuntaments també ho han 
fet servir per la Covid aquest any el fons de cooperació. I, també, en aquesta taula de 
reactivació, si la fem, no la fem per no posar-hi res, senyora Paneque. I estic d’acord 
amb vostè, per tant, haurem de dedicar-hi recursos. I aquests recursos que ens 
puguin venir, fins i tot addicionals, en podem parlar. Però el que sí que li garanteixo és 
que a la taula de la Covid de la Diputació en parlarem d’aquestes coses. I, per tant, 
això ho farem, ho hem fet, jo crec que vostès han participat en totes aquestes coses. 
Des que hi ha la Covid hem dit tots els ajuts, n’hem parlat, que després vostès ho han 
votat al plenari i sempre han votat amb el que hem quedat, per tant, gràcies amb això, 
com a tots els grups. Però, alhora, com sempre en parlarem i farem tot allò que 
creiem, i entre tots plegats, que sigui millor pels nostres ajuntaments i, sobretot, per la 
nostra gent. I això és el que farem. Gràcies, senyora Paneque. 
 
La senyora Paneque, manifesta: Si em permet un matís. 
 
El senyor President, respon: Li permeto un petit incís només. 
 
La senyora Paneque, manifesta: Petit. En transparència, excel·lent. Per la matrícula, 
a veure si els diputats i les diputades podem accedir als expedients ja per l’any que 
ve, o haurem de demanar-ho al tió. 
El segon tema: sobre la capacitat de diàleg. Sap que ho he reconegut en multitud 
d’ocasions en sessió plenària, per tant, repassant les actes ho trobarà. El que no puc 
compartir és el que em diu vostè que destinar aquests recursos a la taula de la Covid 
és en contradicció o en detriment dels ajuntaments. Miri, no, perquè hem aprovat 
multitud de recursos que han anat a parar de la taula de la Covid directament als 
ajuntaments. Per tant, jo comparteixo part, també, del discurs del senyor Motas, però 
no crec que el nostre entri en contradicció de cap manera amb que això vagi en 
detriment de recursos als ajuntaments perquè en gran part, de fet, ja hi aniran, també. 
De totes maneres, i per acabar, per mostrar el nostre vot de confiança amb el 
compromís que vostè ha expressat i entenent que aquests majors recursos aniran a 
parar a la taula on hi són presents els grups polítics o una part dels grups polítics i els 
agents econòmics i socials, doncs nosaltres ens abstindríem en aquests 
pressupostos. 
 
El senyor President, respon: Bé, només per aclarir-ho. Vostè ha fet una intervenció, 
encara la matisa ara i li agraeixo en què ha dit: «Els diners, el superàvit que hi hagués 
s’hauria de posar en aquesta taula». I jo li he dit: «No només». Perquè la nostra 
principal raó de ser i la gent que hem d’ajudar principalment és els ajuntaments. I 
després li he dit, li he dit perquè quedi ben clar, més enllà del vot que li agraeixo. A la 
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taula de la Covid de la Diputació, que hi són presents tots els grups polítics, hi aniran 
el gruix dels romanents o majors ingressos que puguem tenir. I a la taula de 
recuperació, hi aniran aquells que no siguin destinats pels ajuntaments. Jo em penso 
que he dit això i voldria que quedés ben clar el que dic perquè em sembla que al final 
les coses han de ser així. Més enllà que en el pressupost, que no sé si algú ho ha dit, 
hi ha una partida de 4,4 milions de deute. I saben que a l’exercici del 2020, quan 
vàrem fer els pressupostos del 2020, vàrem dir: quan hi hagi romanents, traurem, i no 
farem el deute i els posarem d’aquí. Aquests 4,4 milions, la intenció és fer el mateix 
per a l’exercici 2021. I també una vegada que vostè m’ho ha demanat, de la Diputació 
de Girona, del pressupost la Diputació només aquest any han quedat 169.000 € per 
aplicar. Per tant, en aquestes modificacions que hem anat fent, i que hem anat posant 
aquí, allà i més enllà, al final ens hem quedat amb això del pressupost de la Diputació 
de Girona. I així també li contesto a la pregunta que vostè em va fer l’altre dia, i que 
vostè m’ha recordat avui. Moltes gràcies, senyora Paneque, per la seva intervenció i 
per les seves aportacions. 
Per tant, passaríem a la votació del pressupost. Vots en contra, entenc que un, que 
és el de la senyora Pèlach. Abstencions, entenc que quatre, que són les del grup del 
PSC. I vots a favors, la resta. Que entenc que són els del govern més el senyor Motas 
i la senyora Saladich, que també ho han manifestat. Com que he vist que la senyora 
Viñolas està connectada, senyor secretari. Per tant, seria un vot en contra, quatre 
abstencions i 22 a favor. 
 
S’APROVA per 22 vots a favor (JxCat, ERC, IdS i TxE) 4 abstencions (PSC) i 1 vot en 
contra (CUP) 
 
2. PLE150/000138/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc; Organització Recursos Humans Corporatiu (012): 
Aprovació de la relació de llocs de treball i la plantilla de la Diputació de 
Girona i dels seus organismes autònoms pel 2021 (expedient 2020/8256) 

 
“DIPUTACIO DE GIRONA 
 
La relació de llocs de treball es defineix com l'instrument tècnic a través del qual es 
realitza l'ordenació del personal de les Administracions Públiques, estructurant la seva 
organització, de forma que constin la denominació del lloc de treball, els grups de 
classificació professional, els cossos i escales dels funcionaris, el sistema de provisió 
dels llocs de treball, els requisits per ocupar els llocs de treball i les seves retribucions 
complementàries. L'aprovació de la relació de llocs de treball no té caràcter exhaustiu, 
des d el punt de vista de l'assignació d'atribucions dels empleats, atès que el 
president de la Corporació pot atribuir mitjançant decret funcions de caràcter específic 
quan això sigui requerit per raons justificades de servei.  
 
La llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures de reforma de la funció pública estableix al 
seu article 15 que aquestes relacions contindran la relació detallada dels llocs 
reservats a funcionaris, els que podran ser duts a terme per personal laboral, i el llocs 
destinats al personal eventual. Des del punt de vista procedimental, l'elaboració de la 
relació de llocs de treball ha de sotmetre’s a criteris de racionalitat, economia i 
eficàcia, i haurà de ser aprovada pel Ple de la Corporació, i està subjecta a publicitat.  
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Mitjançant les relacions de llocs de treball s'assignen les funcions, atribucions i 
comeses que ha de realitzar el personal que ocupa els respectius llocs de treball, i es 
determinen, en el cas de personal funcionari, l'escala, la subescala, la classe i la 
categoria a què ha de pertànyer la persona que ocupa cada lloc de treball. 
El lloc de treball constitueix la unitat mínima operativa que amb caràcter objectiu 
s'identifica en una estructura administrativa. 
Per a cada lloc de treball s'han d'indicar, almenys: 
a) La denominació del lloc i el seu enquadrament orgànic. 
b) Les característiques essencials del lloc, incloent, si s'escau, les funcions 
específiques atribuïdes. 
c) Els requisits exigits per ocupar el lloc de treball. 
d) El complement de destinació que tingui assignat i el seu nivell orgànic, com també, 
si s'escau, el complement específic corresponent. 
e) La forma de provisió del lloc. 
 
Les relacions de llocs de treball són públiques i poden ser consultades en períodes 
d'exposició pública del pressupost anual o de les seves modificacions, en la forma 
que cada entitat local tingui establerta. 
 
I pel que respecta a la plantilla de personal, es defineix com la relació detallada de 
cossos, escales, subescales, classes i categories de les places en les que s'integren 
els funcionaris, el personal laboral i el personal eventual de l'ens local, indicant la 
seva denominació, el nombre d'efectius, ocupats i vacants, i el grup de titulació al qual 
pertanyen. La plantilla de personal s'aprova en la mateixa sessió en què s'aprovi el 
pressupost corporatiu, atès que integra el propi pressupost. La plantilla de persona l 
també està subjecta a la obligació de publicar-la íntegrament al Butlletí Oficial de la 
Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i es remetrà una còpia de la 
mateixa a l'Administració de l'Estat i la Generalitat.  
 
Cal recordar que durant l’any 2020, el Decret Legislatiu 2/2020, de 21 de gener, de 
mesures urgents, que té caràcter bàsic per a tot el sector públic, va determinar un 
augment del 2% de les retribucions del personal del sector públic respecte del 2019, 
més el variable relacionat amb el PIB que aquesta any no s’ha meritat. 
 
Per a l’any 2021 encara no s’ha aprovat la Llei General de Pressupostos que 
estableixi l’augment de les retribucions del personal al servei del sector públic. Ara bé, 
existeix  un acord per a “la mejora del empleo público” que disposa els augments de 
les retribucions en el proper any, previsió que s’ha contemplat en fons de 
contingència. 
 
La plantilla de personal es pot modificar amb posterioritat a l'aprovació del pressupost 
durant l'any de la seva vigència, per respondre a l'establiment de nous serveis, per 
ampliar, suprimir o millorar els serveis existents que no admetin demora per al proper 
exercici, així com per criteris d'organització administrativa interna. La modificació de la 
plantilla durant l'exercici pressupostari requereix el compliment dels mateixos requisits 
existents per a la seva aprovació inicial. També cal tenir en compte el límit 
pressupostari, de forma que l'ampliació de la plantilla haurà de ser compensada per 
una reducció equivalent de la despesa, o per la disponibilitat de consignacions 
destinades a llocs vacants que no es pretenen proveir durant l'exercici, o caldrà 
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aprovar necessàriament un expedient de modificació de crèdit del pressupost per 
finançar aquesta ampliació.  
 
Altres modificacions que es poden contemplar en la relació de llocs de treball i la 
plantilla de la Corporació per a l'any 2021 responen al fet que s'han executat durant el 
2020 diversos processos de promoció interna de personal funcionari o laboral. Un cop 
superat el corresponent concurs-oposició de torn restringit, els aspirants que han 
superat el procés han pres possessió de les places vacants en el grup de classificació 
superior, de forma que per al 2021 s'han amortitzat les places del grup inferior des del 
qual han concursat, per evitar així un increment de plantilla. 
 
Altres canvis que s’han produït a la relació de llocs de treball i a la plantilla són els 
derivats de l’execució de l’oferta pública del 2020, en relació a l’estabilització del 
personal, i la funcionarització de la plaça que s’ha ofertat amb l’amortització de la 
plaça laboral que ocupaven i l’execució de l’oferta pública derivada de la taxa de 
reposició. 
 
L’art. 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local estableix 
que les Diputacions, com a administracions públiques de caràcter territorial, 
gaudeixen de la potestat d’autoorganització, la qual es manifesta en la capacitat 
d’ordenació del personal i de l’estructura organitzativa, per tal de servir els interessos 
generals amb eficàcia, eficiència i coordinació. Aquesta potestat d’autoorganització de 
la Diputació comporta la possibilitat d’ordenar els mitjans personals i materials amb 
discrecionalitat tècnica per tal que compleixi millor amb les seves competències. 
 
L’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic 
estableix que les administracions públiques estructuraran la seva organització a 
través de relacions de llocs de treball o altres instruments similars. 
 
I vist allò que disposen l’article 25 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals així com 
l’article 28 i següents del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre de refosa en funció 
pública, es proposen els següents canvis: 
 
GABINET DE PRESIDÈNCIA 
L’Àrea de Presidència ha incrementat el seu àmbit competencial de gestió a partir de 
l’assumpció de les tasques pròpies de Girona Excel·lent, incorporat a centre de cost 
de la UGI, així com els treballs de confecció de les polítiques d’alineació amb les 
directrius dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible), que s’assumeix des 
del Gabinet de Presidència. Aquest major volum de feina requereix del suport de 
personal administratiu que cobreixi les noves tasques encomanades així com les que 
puguin sorgir del mateix Gabinet de Presidència, de l’Oficina de Protocol, Premsa i 
Comunicació i de la UGI, indistintament. 
 
És necessari la creació del lloc de treball  d’auxiliar conjuntural (Grup C2) en tant el 
departament de Presidència  ha vist ampliat el seu àmbit competencial en el present 
any atesa l’assignació de noves funcions pròpies del lloc de treball que es creen. 
 
OFICINA DE DIFUSIÓ 
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L’Oficina de Difusió, adscrita a Presidència, és la responsable del programa 
d’identificació visual de la Diputació de Girona, dissenya i implementa aquest 
programa i controla que s’apliqui a totes les accions de patrocini tant de la Diputació 
de Girona com dels seus organismes autònoms, això també comporta encarregar-se 
de la direcció creativa i artística de les campanyes publicitàries institucionals i la 
gestió web d’aquestes campanyes així com el manteniment de tots els recursos 
multimèdia. 
Les tasques de l’Oficina Difusió han anat augmentant, en tant que han crescut també 
les activitats de la pròpia Diputació de Girona i dels seus organismes autònoms, 
veient ampliada la seva presència institucional tant interna com externa en una gran 
varietat de suports de comunicació. 
 
Aquests augment de la presència institucional ha generat la necessitat de creació 
d’un tècnic mig multimèdia  (Grup A2) que realitzi les següents funcions així com la 
gestió de l’accessibilitat a la web  i vetlli pel seu desplegament en totes les àrees, 
departaments, organisme autònoms i òrgans de gestió: 
 

Objectiu:. Actuar com a suport de la seva especialitat, derivant del seu treball coneixements 
experiència, criteris i directrius d’actuació aplicables a la corporació, i desenvolupant els processos 
tècnics del seu àmbit de competència en matèries considerades de mitjà impacte per a 
l’organització 

 

Funcions genèriques 
 
Funcions bàsiques: Elaborar informes i propostes tècniques, gestionar i executar actuacions i 
programes, fer el seguiment de les actuacions o programes tot plegat dins l’àmbit de treball. 
Participar en el procés creatiu d’un missatge de comunicació que impacti i realitzar el 
desenvolupament un cop aprovada 
 
Assessorar i donar suport tècnic, informar i representar en matèria de la seva especialitat, tant a 
nivell intern dins de la pròpia Corporació, així com els usuaris en general quan la dificultat tècnica 
ho requereixi.  

Funcions específiques 
 
 Elaboració del disseny i de la imatge web corporativa. 
 Edició de material de difusió de la Corporació, de les activitats i campanyes que li siguin pròpies. 
 Disseny web de tota la identitat corporativa 
 Adaptació digital de les campanyes de publicitat 
 Desenvolupa l'avantprojecte web i, a partir d'aquest, el projecte definitiu. 
 Manteniment i millora del web, de la seu electrònica i portal de transparència de la corporació. 
 Creació, gestió i actualització de les seus electròniques i portals de transparència dels 

organismes autònoms, ens vinculats i/o adscrits de la Diputació. 
 Concepció, programació, disseny, implementació i gestió d’altres minisites de la corporació 

que requereixen d’una identitat pròpia. 
 Administració, gestió de documents i actualització de continguts al web, seus i/o portals. 
 Creació, implementació i administració del catàleg de serveis. 
 Manteniment de recursos de vídeo i multimèdia. 
 Qualsevol altra que estigui relacionada amb les funcions anteriors. 
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 Dissenyar, gestionar i coordinar els criteris d’accessibilitat a la web 
 

 
Per tot això, és necessari la creació d’una plaça de tècnic multimèdia en l’escala 
d’administració especial, comeses especials i el corresponent lloc de treball de la Diputació 
de Girona (Grup de Classificació A2) a fi d’atendre eficaçment aquesta tasca  i que es 
reserva a promoció interna amb efectius interns de la pròpia Diputació. 
Tanmateix, el Cap de l’Oficina de Difusió s’ha jubilat i s’ha modificat el lloc de cap de 
servei per homogeneïtzar-lo amb l’estructura de serveis de la Corporació, essent el 
lloc de treball classificat com a Grup A1 i essent el seu règim de provisió el de lliure 
designació. 
 
OFICINA DE SERVEIS LINGUÍSTICS 
Els Serveis Lingüístics presten serveis d’assessorament lingüístic, traducció, formació 
i assessorament a òrgans de selecció a tot el grup institucional de la Diputació de 
Girona (Dipsalut, XALOC, CMIA, Semega, CCB, Consorci de les Vies Verdes, 
Consorci de les Gavarres, Patronat de Turisme Costa Brava Girona i Casa de Cultura 
de Girona), tal com es desprèn de la memòria anual del departament i com consta 
registrat a les aplicacions de sol·licitud de serveis. 
 
Els Serveis Lingüístics es gestionen la formació en llengua catalana (se’n creen els 
materials i s’imparteixen els cursos) a tot el grup institucional i als ajuntaments i altres 
organismes adherits a l’AFEDAP. 
 
Per aquests motius cal equiparar els complements específic i de destí del lloc de 
treball de Cap de l’Oficina dels Serveis Lingüístics al d’altres llocs de comandament 
similars en responsabilitat, i especificitat tècnica a la Relació de Llocs de treball 
mitjançant l’adequació singular del lloc de treball. 
 
ÀREA D’INTERVENCIÓ 
El 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 que va entrar en 
vigor el dia 18 de març de 2018, en el seu article 15 disposa que es podran crear lloc 
de treball que tinguin atribuïdes funcions de col·laboració immediata i auxili a la 
Intervenció General.  
 
Aquests llocs estaran reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de 
caràcter nacional i exerciran les seves funcions sota la dependència funcional i 
jeràrquica de l’interventor. 
 
Actualment, el lloc de treball de cap del Servei de Control Intern de la Diputació de 
Girona no és un lloc reservat a personal funcionari d’Administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, i està enquadrat orgànicament i funcionalment als 
serveis d’Intervenció General d’aquesta entitat local, com a plaça de tècnic/a (Grup 
A1) de l’escala d’administració general de la plantilla de funcionaris de la Diputació de 
Girona. 
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Donada les funcions atribuïdes a aquest lloc de treball i la seva necessària 
tecnificació, es creu més adient que sigui ocupat per personal funcionari 
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
Aquest lloc de treball reservat a funcionaris d'Administració Local amb habilitació de 
caràcter nacional exercirà les seves funcions sota la dependència funcional i 
jeràrquica del titular de la Intervenció general i li correspondran les funcions 
reservades que, prèvia autorització de l'alcalde o president de la corporació, els siguin 
encomanades pel titular de la Intervenció. 
 
D’acord amb l’exposat es crea una plaça i un lloc de treball de Secretari-Interventor, 
3era classe, a l’Àrea d’Intervenció de la Diputació de Girona, amb les funcions 
reservades que a continuació es descriuran en la fitxa. 
 

Objectiu: Suport al control intern a la Corporació d’acord amb els termes establerts per la legislació 
vigent que regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb Habilitació de caràcter 
estatal i responsabilitzar-se de la direcció, gestió, control intern i organització tècnica i 
administrativa del seu àmbit de treball per l’assoliment dels objectius fixats per la Corporació. 

Funcions genèriques 
1. Suport a les funcions de la Intervenció. 
I a banda d’aquestes: 

Dirigir la planificació, coordinació, execució i control dels programes, processos i serveis del 
seu departament en funció dels resultats esperats. 

Dirigir els recursos humans, econòmics, materials i tecnològics adscrits, en funció dels 
resultats esperats i integrar la prevenció de riscos laborals, d’acord amb el sistema de 
gestió de seguretat i salut laboral de la Diputació de Girona. 

Determinar els protocols, paràmetres tècnics, circuits i procediments per a la realització dels 
objectius assenyalats i/o dels serveis prestats, la seva coordinació i control de les 
prestacions 

Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes 

 
Funcions específiques 
 

Coordinar, dirigir i organitzar l’equip que té al càrrec que, a més, inclou el seguiment i control 
de l’activitat desenvolupada per l’equip, per tal d’aconseguir que les aportacions d’aquests 
contribueixin a la consecució dels resultats esperats i a les exigències legals. 

Proposar i implantar mesures tendents a aconseguir la màxima qualitat, amb el menor cost, 
de les tasques encomanades al servei de control intern de la Diputació i dels seus ens 
dependents, proporcionant un servei segur i fiable, que compleixi amb els requisits de la 
legislació i reglamentació aplicables, analitzant els indicadors oportuns per a comprovar 
els resultats assolits. 

Aprendre i aplicar nous coneixements, informacions, sistemes i mètodes de treball que 
permetin millorar l’eficàcia i l’eficiència en l’exercici de les funcions pròpies del servei, 
formant, quan sigui el cas, el propi personal de l’àrea i/o proposant les actuacions 
necessàries per a l’actualització i aprenentatge de l’equip. 

Assistir a la intervenció de fons en l’exercici de les funcions de control intern respecte de la 
gestió econòmica, financera i pressupostària de la Diputació de Girona i dels seus ens 
dependents, en la seva triple accepció de funció interventora, control financer i control 
d’eficàcia: 

Elaborar la proposta d’informes que li siguin requerits sobre la gestió comptable, 
pressupostària i financera que resultin necessaris per la gestió de la Diputació de Girona. 
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Les que es determinen en el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regim jurídic 
dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 

 
El president de la Diputació va dictar en data 15 de juliol de 2020 una resolució per 
incoar la integració del Servei d’Assistència tècnica l’exercici de les funcions de 
secretaria-intervenció, així com serveis d’assistència tècnica especialitzada en 
diferents matèries, comptable, econòmica i jurídica que actualment es presta per 
l’organisme autònom de la Xarxa Local de Municipis (XALOC) a la Diputació, per a la 
seva prestació per la pròpia Diputació de Girona amb efectes el dia 1 de gener de 
2021.  
 
Els pressupostos i la Relació de llocs de treball de l’organisme autònom XALOC ja 
recullen els efectes dels esmentats canvis i, conseqüentment, s’han incorporat al 
projecte de pressupostos de la Diputació de Girona.  
 
Els serveis d’assistència en matèria comptable i econòmica s’integraran a l’àrea de 
Intervenció, concretament dins del Servei d’assistència en matèria de control intern 
que agruparà així totes les tasques d’assistència a prestar als òrgans interventors de 
les entitats locals en el desenvolupament de les seves funcions, ja siguin relatives a 
matèries comptables, econòmiques o de control intern.  
 
En conseqüència es proposa denominar a aquest servei “Servei d’assistència als 
òrgans interventors de les entitats locals” i per tant que la RLT 2021 reculli aquest 
canvi de denominació del servei i conseqüentment del lloc de treball de Cap de 
servei, sense modificació de les seves funcions. 
 
Per aquest motiu es modifica la denominació del Cap de Servei d’assistència a control 
intern per Cap de Servei d’assistència als òrgans interventors de les entitats locals. 
 
Davant la necessitat de focalitzar els serveis del SAT dels municipis de la província de 
Girona a la pròpia Diputació i així homogeneïtzar i unificar els criteris i forma de 
prestació dels serveis,  tan a nivell intern de la pròpia entitat com a nivell extern, 
s’executaran els serveis a través d’un canal únic i d’un catàleg de servei determinat. 
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L’article 3 del RD 128/2018 estableix que són funcions públiques necessàries en totes 
les corporacions locals, la responsabilitat administrativa de les quals està reservada a 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, les següents:  
a. Secretaria, comprensiva de la fe pública i l'assessorament legal preceptiu.  
b. Intervenció-Tresoreria, comprensiva de el control i la fiscalització interna de la 
gestió economicofinancera i pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.  
c. Secretaria-Intervenció, a la qual corresponen les funcions de la fe pública i 
l'assessorament legal preceptiu i les funcions de control i fiscalització interna de la 
gestió econòmica i pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.  
Les funcions atribuïdes a l’òrgan interventor, ja sigui exercides per un secretari-
interventor o interventor, de control i fiscalització interna de la gestió econòmica i 
pressupostària i funció de comptabilitat, es determinen a l’article 4 del RD 128/2018, 
establint-se el següent blocs:  
 
1. Funció de control intern: El servei d’assistència a les entitats locals es realitza 
actualment des del servei d’Intervenció de la Diputació de Girona El control intern de 
la gestió economicofinancera i pressupostària, que s'ha d'exercir en els termes que 
estableix la normativa que desenvolupa l'article 213 de el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març (TRLRHL) i compren la funció interventora i el control financer en les modalitats 
de funció de control permanent i l'auditoria pública, incloent en ambdues el control 
d'eficàcia.  
 
2. Funció de comptabilitat: El servei d’assistència a les entitats locals es realitza 
actualment des de l’organisme autònom XALOC. Comprèn les funcions de portar i 
desenvolupar la comptabilitat financera i la d'execució del pressupost de l'entitat, 
formar el Compte General, organitzar un adequat sistema d'arxiu i conservació de tota 
la documentació i informació comptable que permeti posar a disposició dels òrgans de 
control els justificants, documents, comptes o registres de el sistema d'informació 
comptable, elaborar l'avanç de la liquidació del pressupost corrent, la gestió del 
registre comptable de factures i el seu seguiment, i entre d’altres, la remissió de la 
informació econòmica financera al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, al Tribunal de 
Comptes i als òrgans de control extern així com a altres organismes de conformitat 
amb el que disposa la normativa vigent.  
 
Actualment l’assistència a les entitats locals en aquestes matèries està trossejat en 
dos serveis (Diputació i XALOC) i es requereix una coordinació de totes les funcions 
que ha d’exercir l’òrgan interventor per tal de tenir una gestió eficaç, per la qual cosa 
es plateja la necessitat de crear un servei únic, centralitzat en la Intervenció General 
de la Diputació de Girona, que és on hi ha el coneixement integral i especialitzat 
d’aquestes matèries, i d'aquesta manera també es rendibilitzen i aprofiten els 
recursos que es destinen tant al propi control intern com a la pròpia funció de 
comptabilitat de la Diputació per a la seva implementació a la resta d'entitats locals de 
la demarcació.   
 
El Servei d’assistència en comptabilitat i control intern (en endavant SACIC), integrat 
dins el servei d’intervenció de la Diputació de Girona inclourà la prestació 
d’assistència en aquelles funcions públiques necessàries atribuïdes a l’òrgan 
previstes a l’article 4 del RD 128/2018.  
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L’objectiu principal del projecte és que la Diputació de Girona esdevingui una entitat 
prestadora de serveis de qualitat pels ajuntaments i les entitats dels municipis de les 
comarques gironines. 
Per aquest motiu es creen les següents places i els corresponents llocs de treball 
existents a la Plantilla i RLT de XALOC actualment (pel què no suposa un increment 
de despesa ni d’efectius): 
1. Es creen cinc places d’administratius/ves (Grup C1), en règim laboral, subrogades 
de la plantilla de XALOC amb el traspàs del servei d’assessorament als municipis, 
adscrites  al servei d’assistència als òrgans interventors. 
 
2. Es creen dos places de tècnic de gestió de l’Escala d’Administració General, 
(Grup A2), en virtut del traspàs del servei d’assessorament als municipis i s’adscriuen 
al servei d’assistència als òrgans interventors. 

 
3. Es crea una plaça de Tècnic/a mig assessorament i assistència comptable 
ajuntaments (Grup A2), en règim laboral , subrogada de la plantilla de XALOC amb el 
traspàs del servei d’assessorament als municipis, adscrita al Servei d’Assistència a 
òrgans interventors. 

 
4. Es creen nou places de de Tècnic d’Administració General, Grup A1, en virtut del 
traspàs del servei d’assessorament als municipis adscrites al Servei d’assistència a 
òrgans interventors. 
 
SERVEI DE TRESORERIA 
Les funcions, obligacions i responsabilitats que assumeix actualment el servei de 
tresoreria de la Diputació s’han vist exponencialment incrementades per diferents 
motius: 
 
Tota aquesta gestió ha comportat un augment de funcions tècniques que fan 
necessari d’una banda assignar el complement de major dedicació al lloc de treball de 
Tresorera i d’altra crear una plaça de tècnic superior econòmic (Grup A1) de l’escala 
d’administració especial, i el seu corresponent lloc, que es reservarà al torn de 
promoció interna. 
 
En aplicació de l’article 2.2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, de règim jurídic 
dels habilitats de caràcter nacional, qui ostenti la responsabilitat administrativa de les 
funcions de tresoreria, té atribuïda la direcció dels serveis encarregats de la seva 
realització, sens perjudici de les atribucions dels òrgans de govern de la Corporació 
Local en matèria d’organització dels serveis administratius.  
 
El lloc de treball de tresorera general de la Diputació de Girona que, de conformitat 
amb l’establert en el Reial decret 128/2018, de 16 de març, de règim jurídic dels 
habilitats de caràcter nacional, assumeix la responsabilitat administrativa de les 
funcions de tresoreria de la Diputació de Girona, dels organismes autònoms Dipsalut i 
Conservatori de Música Isaac Albéniz, del Consorci de les Vies Verdes i del Consorci 
de les Gavarres, i properament del Consorci de la Costa Brava comporta la necessitat 
de determinar l’exercici de tota l’activitat a la Diputació de Girona, així com una major 
dedicació al lloc de treball.  
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Des del punt de vista orgànic i funcional, el servei de la tresoreria es presta de 
manera centralitzada per la tresoreria general de la Diputació de Girona.  
 
Les funcions pròpies del servei i la integració de les diferents entitats, amb la seva 
pròpia normativa, i les funcions d’assessorament i normalització de criteris de 
funcionament de tot el grup institucional en l’àmbit de la tresoreria, comporta un 
augment de treball i afegir dificultat addicional en l’exercici de les funcions així com 
assumir altres funcions de coordinació i de  normalització de processos, de 
documentació i de tramitació d’expedients que permetin una gestió econòmica més 
racional, àgil i eficient.  
 
Aquests canvis no suposen un augment de plantilla, en tant que aquest lloc de treball 
es proveirà amb personal propi per concurs oposició de promoció interna. 
Pel motius exposats, és necessari que la reorganització del servei de la tresoreria 
general es vagi reflectint a la relació de llocs de treball i la plantilla. Per aquest motiu 
es crea una plaça i el corresponent lloc de treball de tècnic superior econòmic A1: 

 

Objectiu: Actuar com a referent de la seva especialitat, derivant del seu treball coneixements 
experiència, criteris i directrius globals d’actuació aplicables a la corporació, i desenvolupant els 
processos tècnics del seu àmbit de competència en matèries considerades crítiques o d’elevat 
impacte per a l’organització. 

Funcions genèriques 
 
1.Analitzar informació, elaborar informes tècnics, propostes amb contingut tècnic complex, 
gestionar i executar actuacions i programes, coordinar, fer el seguiment i avaluar actuacions o 
programes. 
 
2.Assessorar a la corporació  en les qüestions que siguin objecte de la seva família professional o 
de la seva especialització concreta. 
 
3. Desenvolupar treballs tècnics i estudis de la seva especialitat. 
 
4.Elaborar o dirigir l’elaboració d’informes, dictàmens o propostes de resolució de gran complexitat 
o impacte per a la Corporació.  
 
5.Assessorar a altres tècnics en la seva especialitat professional 
 
6.Dirigir treballs tècnics i estudis de la seva especialitat sobre les matèries competència de l’òrgan 
on presten els seus serveis. 
 
7.Exercir supervisió tècnica si s’escau, establir línies de treball, criteris i marcs de referència en 
l’àmbit per la transformació i millora dels serveis, processos i recursos objecte de l’òrgan on 
presten els seus serveis . 
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Funcions específiques 
 
Suport a la tresorera en la gestió del servei i organització interna. 
Atendre, informar i/o assessorar en totes aquelles consultes i/o qüestions que s’adrecin a la 

secció i que facin referència a l’especialitat tècnica del lloc. 
Programar i validar l’expedició de les ordres de pagament de la tresoreria general de la 

Diputació de Girona. 
Aplicació i execució del previst en el pla de disposició de fons de la tresoreria general de la 

Diputació de Girona, així com participar en l’actualització d’aquest.  
Supervisar i analitzar el deute comercial de la tresoreria general. 
Elaborar els informes trimestrals de morositat i tramitar l’expedient per donar-ne compte al Ple. 
Confeccionar l’elaboració de les declaracions tributàries amb periodicitat mensual i/o trimestral, 

així com els models informatius a l’Agencia Estatal de l’Administració Tributaria. 
Calcular i presentar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària les declaracions tributàries 

de les entitats que integren la tresoreria general de la Diputació de Girona. 
Promoure i facilitar la interlocució de la tresoreria general amb les unitats internes amb les que 

es gestionen processos compartits, amb especial rellevància amb les àrees transversals de 
la Diputació de Girona. 

Especialista en els aplicatius informàtics utilitzats a la tresoreria i resolució de les incidències. 
Generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, aplicant els instruments tècnics 

pertinents. 
Extreure la informació disponible i transformar-la en coneixement útil per a l’avaluació i la 

presa de decisions. 
Atendre, informar i/o assessorar en consultes i/o qüestions que s’adrecin a la secció i que facin 

referència a l’especialitat tècnica del lloc. 
En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit dels 

projectes assignats. 

 
ÀREA DE SECRETARIA  
L’article 3 del RD 128/2018 estableix que són funcions públiques necessàries en totes 
les corporacions locals, la responsabilitat administrativa de les quals està reservada a 
funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, les següents: 
 
a. Secretaria, comprensiva de la fe pública i l'assessorament legal preceptiu. 
b. Intervenció-Tresoreria, comprensiva de el control i la fiscalització interna de la 
gestió economicofinancera i pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació. 
c. Secretaria-Intervenció, a la qual corresponen les funcions de la fe pública i 
l'assessorament 
legal preceptiu i les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmica i 
pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.  
 
Davant la necessitat de focalitzar els serveis del SAT dels municipis de la província de 
Girona a la pròpia Diputació i així homogeneïtzar i unificar els criteris i forma de 
prestació dels serveis, tana nivell intern de la pròpia entitat com a nivell extern, 
s’executarà a través d’un canal únic i d’un catàleg de servei determinat. 
 
Per una banda s’oferirà el servei de Secretaria Intervenció consisteix en l’exercici de 
les funcions públiques reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.  
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Aquest servei s’ofereix, de manera prioritària, amb funcionaris amb habilitació de 
caràcter nacional pertanyents a la sub-escala de secretaria intervenció i es presta en 
les modalitats següents: 
 
a) Assistència integral 
b) Serveis puntuals  
 
Tanmateix es prestarà el servei d’assessorament jurídic als municipis en matèries 
com contractació, urbanisme i matèries jurídiques, i es farà amb el personal provinent 
de XALOC que actualment està prestant aquest servei, (sense augmentar despeses 
ni efectius), pel què ens necessari la creació en la Plantilla i en  la relació de llocs de 
treball de tres places de Tècnic d’Administració General, (Grup A1), en virtut del 
traspàs del servei d’assessorament als municipis i un suport administratiu (Grup C1) 
en règim laboral al 50%. 
 
Tanmateix es modifica nivell de destí i el complement específic del lloc de treball de 
Coordinador Secretaris/Interventors al Servei de Secretaria, sense que aquesta 
modificació suposi un augment de retribucions, atès que aquest lloc disposava d’una 
gratificació complementària per a fer aquestes funcions. 
 
SERVEI DE MEDI AMBIENT   
El pla de govern 2019-2023 preveu reforçar l’acció de la diputació en els àmbits de 
mitigació i d’adaptació al canvi climàtic i obrir oficines de transició energètica amb la 
col·laboració dels consells comarcals en cadascuna de les comarques que ho 
sol·licitin. L’objectiu és avançar en la capacitat de la diputació de donar suport als 
ajuntaments en matèria climàtica i d’energia sostenible i, per tant, es fa necessari 
desplegar tècnics al territori en col·laboració amb els consells comarcals per tal de 
coordinar millor les accions entre la diputació i els consells i per apropar l’assistència 
als municipis a nivell comarcal. Amb aquest objectiu el 2020 s’han aprovat uns criteris 
de selecció de consells comarcals interessats en aquesta col·laboració i, se n’han 
seleccionat tres amb els quals es signarà un conveni i als quals la diputació hi 
destinarà un/a tècnic/a funcionari/a de programa. La posada en funcionament de les 
oficines es farà per fases durant un període de tres anys en què es preveu obrir una 
oficina a cada comarca. El 2021 es preveu obrir tres oficines, el 2022 es preveu obrir-
ne tres més i el 2023 les dues restants, amb un total de vuit comarques. 
 
Per altra banda, el president de la Diputació de Girona en sessió del Ple de 17 de 
setembre de 2019 va fer una declaració institucional d’emergència climàtica, 
recolzada per tots els diputats i diputades del Ple en què es comprometia a proposar 
estratègies i donar suport tècnic i econòmic a:  
- Protegir, conservar i incrementar els espais naturals i les zones verdes dels 
municipis.  
- Reduir els residus per tendir a la dinàmica mundial de residu zero i incidir en l’ús 
dels plàstics en tots els àmbits locals.  
- Buscar recursos en les institucions europees per seguir implementant polítiques 
decidides de transició energètica.  
- Fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica i facilitar la implantació d’energies 100 % 
renovables, com la solar i la biomassa, de forma més immediata.  
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- Desenvolupar iniciatives per impulsar mesures en àmbits que considerem prioritaris 
com l’educació ambiental, l’agricultura i l’economia circular basada en el concepte 
“KM 0”.  
- Promoure la mobilitat sostenible per interactuar amb els entorns urbans i naturals 
d’una forma saludable i respectuosa.  
- Fer que la Diputació sigui carboni neutre en la seva actuació, amb mesures en la 
contractació pública i la creació del fons de carboni per compensar les emissions amb 
inversions en eficiència energètica i renovables  
 
Per aquest motiu es necessari la creació de 3 places de tècnics de transició 
energètica (Grup A2) a la plantilla de conjunturals amb les següents funcions 
atribuïdes: 
 

Objectiu: Actuar com a suport de la seva especialitat, derivant del seu treball coneixements 
experiència, criteris i directrius d’actuació aplicables a la corporació, i desenvolupant els processos 
tècnics del seu àmbit de competència en matèries considerades de mitjà impacte per a 
l’organització. 

 
Funcions bàsiques:  
Elaborar informes i propostes tècniques, gestionar i executar actuacions i programes, fer el 
seguiment de les actuacions o programes tot plegat dins l’àmbit de treball. 
Desenvolupar activitats de col·laboració en tasques administratives de gestió, inspecció, execució, 
control o similars i tasques de caràcter tècnic que no corresponguin a titulats superiors. 
 
Aplicació de normativa, proposta de resolució d’expedients normalitzats, estudis i informes que no 
corresponguin a tasques de nivell superior i les que específicament li siguin atribuïdes per raó de la 
seva funció. 
 
Funcions específiques: 
 

1. Dinamització de les oficines de transició energètica de la Diputació de Girona 
-Actualització de les memòries de les oficines de transició energètica cada any, avaluació 

dels resultats a través d’indicadors 
-Impuls de projectes locals en el camp de la transició energètica en diferents sectors: 

industrial, primari, terciari, mobilitat sostenible o altres. 
-Suport en la redacció, supervisió i implementació dels PAESC. 
-Implementació de les accions planificades que siguin fetes des de les oficines de transició 

energètica 
  

2. Assessorament a la Corporació i als municipis de l’àmbit de l’oficina de transició energètica, 
proporcionant la informació sobre temes propis de l’àmbit, procurant un sentit global 
d’actuació i coherent amb les capacitats de l’organització i els seus recursos. 
-Participació, en relació a les matèries de la seva responsabilitat, en l’elaboració de 

documents tècnics. 
-Proposta de les propostes d’orientació i millora d’activitats per a una millor prestació dels 

serveis 
-Relació amb tercers (empreses, entitats locals, associacions i altres institucions i 

organismes) per a dur a terme les seves tasques, així com participar en aquelles 
comissions, fòrums, grups de treball, etc. per als quals sigui assignat. 
 

3. Elaboració d’estudis de viabilitat, informes tècnics, memòries valorades i plecs de condicions 
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de diversa índole (eficiència energètica, energia renovable, mobilitat sostenible, etc). per 
donar resposta a les necessitats que es presentin en el seu àmbit de treball. 
-Elaboració d’informes tècnics en matèria que siguin de la seva competència 
-Elaboració de gràfics, estadístiques i indicadors que permetin el seguiment de les 

activitats pròpies de la seva competència. 
-Elaboració d’informes d’aprovació dels projectes d’instal·lacions realitzats per encàrrec de 

la Corporació a tècnics o empreses externes. 
-Col·laboració en el seguiment i negociació dels contractes de serveis i subministrament 

amb les empreses i proveïdors. 
-Suport i participació en l’avaluació d’aspectes tècnics i dels resultats obtinguts al seu 

àmbit de treball. 
 

 
En aquest marc, des del Servei de Medi Ambient s’està treballant en l’elaboració 
d’una estratègia d’emergència climàtica per afrontar els reptes que aquesta suposarà 
els propers anys.  
 
Per altra banda s’ha reforçat la campanya “Del Pla a l’Acció” amb noves línies i també 
la campanya de calderes de biomassa i xarxes de calor.  
 
El medi natural és un recurs de primer ordre per a les comarques gironines i l’acció 
des de l’administració local permet fer actuacions adaptades a les necessitats del 
territori que garanteixen la qualitat del medi ambient. Per altra banda, les espècies 
invasores presenten una problemàtica difícil d’abordar des dels ajuntaments sense 
ajuda i, en canvi, generen greus problemes de gestió del seu territori, amb importants 
despeses econòmiques per intentar disminuir els efectes que aquestes tenen sobre 
aspectes de gestió municipal i salut pública. 
 
Actualment la diputació ofereix un pla de serveis d’assistència tècnica als ajuntaments 
i s’ha reforçat el suport econòmic als consorcis i ajuntaments per fer actuacions de 
millora del medi, a través d’una convocatòria de subvencions, i a ONL’s per fer 
actuacions de custòdia mitjançant una altra convocatòria; aquesta darrera respon a 
una moció del Ple en què s’instava la diputació a iniciar aquest suport a les entitats 
sense ànim de lucre que promouen la custòdia del territori. 
 
Per aquest motiu és necessari la creació d’una plaça d’enginyer superior de forest en 
l’escala d’administració especial, escala superior, i el corresponent lloc de treball de 
la Diputació de Girona (Grup de Classificació A1) a fi d’atendre eficaçment aquesta 
tasca  i que es reserva a promoció interna amb efectius interns de la pròpia 
Diputació. 
 

Objectiu: Actuar com a referent de la seva especialitat, derivant del seu treball coneixements 
experiència, criteris i directrius globals d’actuació aplicables a la corporació, i desenvolupant els 
processos tècnics del seu àmbit de competència en matèries considerades crítiques o d’elevat 
impacte per a l’organització. 

Funcions genèriques 
 
1.Analitzar informació, elaborar informes tècnics, propostes amb contingut tècnic complex, 
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gestionar i executar actuacions i programes, coordinar, fer el seguiment i avaluar actuacions o 
programes. 
2.Assessorar a la corporació  en les qüestions que siguin objecte de la seva família professional o 
de la seva especialització concreta. 
3. Desenvolupar treballs tècnics i estudis de la seva especialitat. 
4.Elaborar o dirigir l’elaboració d’informes, dictàmens o propostes de resolució de gran complexitat 
o impacte per a la Corporació.  
5.Assessorar a altres tècnics en la seva especialitat professional 
6.Dirigir treballs tècnics i estudis de la seva especialitat sobre les matèries competència de l’òrgan 
on presten els seus serveis. 
7.Exercir supervisió tècnica si s’escau, establir línies de treball, criteris i marcs de referència en 
l’àmbit per la transformació i millora dels serveis, processos i recursos objecte de l’òrgan on 
presten els seus serveis . 

Funcions específiques 
 

-Redacció, direcció i execució de projectes d’obres. 
-Coneixements adequats i capacitat per projectar i dimensionar instal·lacions d'indústries i 

productes forestals. 
-Energies renovables en el medi forestal i natural. 
-Protecció i conservació del medi natural, en especial la prevenció i detecció d'incendis 

forestals i la intervenció en cas d’aquests. 
-Coneixement i capacitat per dissenyar plans de desenvolupament integral sostenible de 

comarques forestals i el desenvolupament d'indicadors de gestió. 
-Responsable de la realització i l'execució d'estudis i projectes de planificació i gestió dels 

recursos forestals, de restauració i defensa del medi natural, de protecció del medi 
ambient i de construcció en l'àmbit de les seves competències. 

-Especialista en investigació i desenvolupament en empreses o organismes públics: 
conservació de recursos naturals, desenvolupament rural, espais naturals, flora i fauna 
silvestre, silvopasticultura. 

-Capacitat per dissenyar i calcular plans de declaració i/o ordenació d'espais naturals 
protegits. 

-Plans d'ordenació del territori, àrees de muntanya i zones costaneres. 
-Planificació hidrològica i lluita contra la desertificació. 
-Capacitat per al control de la contaminació del medi natural a causa de l'activitat industrial i la 

gestió de residus. 
-Millora genètica forestal. 
-Elaboració de sistemes de la qualitat forestal i d'auditoria ambiental. 
-Coneixement de les eines per a l'anàlisi econòmica i financera i capacitat per a la gestió dels 

recursos econòmics. Coneixement de les estratègies de màrqueting, estudis de mercat i 
polítiques de distribució.  

-Coneixement de les eines de comunicació, informació, motivació i gestió del personal.  
-Coneixement adequat dels problemes bàsics que afecten el disseny de les mesures de 

política forestal a escala autonòmica, estatal i internacional.  
-Estratègies mundials de protecció del medi natural. Sociologia forestal i del medi natural. 

 

 
Tanmateix, i atesa la dimensió del servei, és necessari crear una secció en el servei, 
anomenada medi natural, i per aquest motiu es crea en la relació de llocs de treball un 
lloc de Cap de Secció de Medi Natural, que es proveirà mitjançant concurs de mèrits 
entre efectius interns. 
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Objectiu: Coordinar i supervisar equips especialitzats que es responsabilitzen d’un o més 
programes i processos tècnics d’un servei integrat, d’acord amb les directrius del cap, la normativa 
establerta i les necessitats plantejades per tal de d’aconseguir l’adequat desplegament i resolució 
d’aquests programes i processos en termes d’eficàcia i qualitat. 

 
Funcions genèriques 
 
-Dissenyar i realitzar el desenvolupament de la programació de l‘equip en el marc d’actuació fixat 

i sota les directrius de l‘òrgan superior on esta adscrit l’equip o centre prestador de serveis.  
-Coordinar els recursos humans adscrits al centre o equip, gestionar els recursos econòmics 

assignats. 
-• Realitzar el seguiment i control de la prestació de serveis  
-Integra totes les activitats o processos que constitueixen una funció o servei complet. 

Habitualment coordina un equip de persones amb perfil administratiu, requerint així d’una 
alta capacitat de comunicació i influència per desenvolupar-lo i motivar-lo i d’un coneixement 
especialitzat de la funció o servei. 

-Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de supervisió i disposen de certa de 
llibertat d’actuació. La coordinació es duu a terme mitjançant informes de gestió i 
anàlisi d’indicadors o a través de les reunions periòdiques establertes. 

-Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen en un marc normatiu o de 
processos estandarditzats. 

-Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb personal de la 
Diputació de Girona o del Grup Institucional per informar-los o assistir-los sobre els 
procediments, serveis i recursos que siguin competència de l’òrgan on presten els 
seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb proveïdors externs 
i altres operadors per dur a terme el control de serveis fruit de contractes, convenis o 
altres sistemes de col·laboració. Poden representar tècnicament a la Corporació en 
les relacions amb entitats internes i externes. 

-Aquest lloc de treball requereixen d’un profund coneixement sobre una àmplia varietat de 
procediments i poden contribuir a la seva millora a través de propostes i de la 
competència tècnica d’una llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior o mitjana, 
amb coneixements específics en els processos i sistemàtica de treball. El lloc 
requereix de capacitat de coordinació d’equips. 

Funcions específiques 
 

1)Coordinació tècnica de les tasques que realitza el personal tècnic del Servei de Medi 
Ambient en temes de conservació i restauració del patrimoni natural i la biodiversitat, 
potenciació dels serveis ecosistèmics. 

2)Impuls de la infraestructura verda, suport a la gestió forestal sostenible, prevenció d’incendis 
forestals, suport a l’agricultura propera a la natura, gestió del Parc Natural Reserva de 
Biosfera del Montseny, suport a consorcis gestors d’espais naturals i a ajuntaments en 
aquestes matèries. 

 
SERVEI D’ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS CORPORATIU 
La complexitat tècnica de la gestió de recursos humans i de la seva administració, 
derivada de la producció jurídica i les demandes dels agents socials, en la seva 
vessant econòmica -fiscal, social, organitzativa i  legal, així com el control derivat del 
l’article 85 BIS de la LBRL respecte els recursos humans del grup institucional, va 
obligar a reestructurar durant l’exercici 2016 el servei d’organització i recursos 
humans corporatius , establint els següents grups de funcions: organització i direcció, 
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administració de personal i suport i control dels ens dependents , gestió econòmica i 
pressupostari i assessorament jurídic. 
 
La gestió i administració de personal l’any 2020 s’ha dotat d’un cap d’Administració de 
Recursos Humans, en tant que es van detectar noves necessitats en l’àmbit de la 
gestió i administració dels recursos humans, reservant la direcció dels recursos 
humans i la planificació estratègica a nivell de grup institucional com a funcions 
pròpies del Director Corporatiu d’organització i recursos humans. 
 
Aquest  nou model organitzatiu fa necessari el canvi de denominació del servei 
d’organització i recursos humans corporatiu, pel de direcció corporativa d’organització 
i recursos humans i del lloc de treball de Cap Corporatiu d’organització i recursos 
humans, que passaria a denominar-se Director Corporatiu d’organització i recursos 
humans.  
 
Aquest canvi de denominació no implica cap canvi de funcions ni de retribucions, de 
conformitat amb allò que preveu el DECRET 123/1997, de 13 de maig, pel qual 
s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional 
dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en la seva 
Disposició Segona: ”Quan, com a conseqüència d'una reestructuració administrativa, 
els llocs de treball proveïts amb destinació definitiva experimentin un canvi en la seva 
denominació, en l'adscripció orgànica o les funcions, o quan la definició d'aquestes 
últimes variïn en les corresponents normes de creació o manual d'organització, no 
serà necessari tornar a realitzar una convocatòria per proveir aquests llocs de treball, 
sempre que les funcions que pertoqui exercir en el nou lloc estiguin contingudes 
essencialment en les de l'anterior i no variïn substancialment les seves 
característiques, ni els requisits per a la provisió del lloc de treball i tinguin el mateix 
nivell”. 
 
Aquest exercici 2021, la Diputació de Girona recuperarà la competència transferida a 
Xaloc, d’assistència a les entitats locals en determinades matèries tècniques als 
municipis que formen part del servei.  
 
Actualment el Servei d’Organització i RRHH corporatius és un servei que no presta de 
manera formal assistència als ens locals. 
Amb la recuperació del servei, el Servei d’Organització i Recursos Humans de la 
Diputació de Girona prestarà servei d’assistència en aquesta matèria als ens locals 
respecte la resolució de consultes, assistències a tribunals de selecció i instrucció de 
procediments disciplinaris contra treballadors públics, entre altres. 
Per realitzar aquestes funcions, el servei es veurà reforçat per dos efectius provinents 
de XALOC, un tècnic mig i el suport administratiu del 50% de jornada, fent les 
funcions pròpies que consten a la fitxa del lloc de treball d’administrativa en relació  la 
programació de la formació local i corporativa com a suport del tècnic mig de formació 
del servei de Direcció d’Organització i Recursos Humans corporatius. 
 
Per aquest motiu es proposa la creació de dos places i llocs de treball: Tècnic de 
Gestió de l’Escala d’administració general (Grup A2), amb caràcter estructural, i 
administrativa en règim laboral (C1- CD 15), al 50% de jornada.  Aquesta creació no 
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suposa augment de despesa atès que la subrogació i la transferència de funcionaris 
comporta la transferència de la despesa en capítol 1 del servei.  
 
Tanmateix es creen quatre places i els corresponents llocs de treball d’Administratius 
de l’escala d’administració general (Grup C1) que seran reservades al torn de 
promoció interna. 
 
SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA  
El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, es un servei que està en 
creixement continu. Durant el 2020, ha creat un servei nou, una plataforma digital de 
comerç local i ha consolidat els serveis existents. 
 
Les funcions pròpies del lloc de treball de Cap de Servei de Promoció Econòmica 
inclouen entre d’altres, l’assistència a actes i reunions que es desenvolupen fora de la 
jornada laboral ordinària. Vist que el conveni en l’article 10 preveu retribuir amb el 
complement de major dedicació els llocs de treball que requereixen una dedicació 
superior a l’establerta, és necessari establir aquest complement de major dedicació al 
lloc de treball de cap de servei. 
 
Tanmateix, cal crear un lloc de treball de Cap de Negociat (Grup C1-CD 20) que es 
proveirà per mitjans interns per concurs de mèrits amb les següents funcions: 
 

Objectiu: Coordinar i responsabilitzar-se de l’execució de les funcions i tasques de gestió i 
administració del negociat, d’acord amb les directrius rebudes per part del superior jeràrquic i la 
normativa vigent.  
 

Funcions genèriques 
 
1. Organitzar i supervisar l’activitat del seu negociat, establint prioritats, els circuits corresponents i 
la correcta distribució de les càrregues de treball  
2. Classificar i gestionar la informació i els documents administratius de l’àmbit, així com elaborar 
les bases de dades i documents que es requereixin.  
3. Potenciar i coordinar la informació externa i interna relacionada amb les activitats gestionades 
des del servei.  

Funcions específiques 
 
1. Organitzar i supervisar l’activitat del seu negociat, establint prioritats, els circuits corresponents i 
la  correcta distribució de les càrregues de treball.  
a. Planifica i distribueix les tasques de la gestió administrativa del servei, per assolir els objectius  
establerts, tot supervisant-ne el treball realitzat.  
b. Dissenya i implementa els processos (procediments, indicadors i documents) corresponents al 
seu  àmbit de responsabilitat, d’acord amb les directrius rebudes.  
c. Proposa, analitza i implementa millores en els circuits administratius de treball.  
d. Es responsabilitza i gestiona l’execució de plans d’acció propis de l’àmbit de gestió del seu 
negociat.  
e. Fa el seguiment i dona suport en la tramitació dels expedients de la Unitat.  
f. Dona suport tècnic al/la superior jeràrquic/a i col·labora en el desplegament operatiu dels 
objectius  que impacten en el seu àmbit de responsabilitat.  
g. Coordina i dirigeix el suport administratiu que es dona als/les tècnics/ques del servei 
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d’adscripció.  
2. Classificar i gestionar la informació i els documents administratius de l’àmbit, així com elaborar 
les  bases de dades i documents que es requereixin.  
a. Dissenya i impulsa l’execució i supervisa de les bases de dades dependents del seu negociat.  
b. Confecciona i actualitza llistats, informes de dades i indicadors de gestió de l’àmbit de la seva  
responsabilitat.  
c. Recull i proporciona informació sobre l’estat d’execució del pressupost i estadístiques de 
contractes i d’inventaris pels superiors jeràrquics.  
d. Coordina i participa en la confecció de la memòria periòdica del servei i en la redacció de la  
documentació sol·licitada per a l’anuari estadístic.  
e. Organitza i coordina la gestió de l’arxiu administratiu del servei.  
f. Supervisa i dona suport en la redacció de documentació diversa, com ara: certificacions, 
informes,  notificacions particulars, etc.  
 
3. Potenciar i coordinar la informació externa i interna relacionada amb les activitats gestionades 
des del servei.  
a. Atén i aclareix les consultes externes (per part de ciutadans o entitats) i internes (per part 
d’altres àrees o departaments de la Diputació), ja sigui personalment, per via telefònica o de forma  
telemàtica.   
b. Impulsa i vetlla per la correcta tramitació de les comunicacions i respostes que s’han de donar 
als ciutadans, entitats o altres departaments.  
c. Promou i controla l’actualització periòdica dels continguts de la intranet i del web de l’àmbit.  
d. Assisteix i participa en reunions sempre que sigui requerit/ida.  
 
NEGOCIAT DE SUPORT ADMINISTRATIU – PROMOCIÓ ECONÒMICA 
Gestió de registre d’entrada i sortida de documents  
Tramitació d’ informes  
Memòria anual dels expedients  
Tramitació de documents comptables relatius al servei 
Gestió de subvencions i tramitació dels expedients 
suport en funcions del seu àmbit.  

 
SERVEI DE COOPERACIÓ MUNICIPAL  
D’acord amb el que es disposa als articles 26.3 i 31.2 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local , modificada per la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local les diputacions 
provincials tenen, entre d’altres competències pròpies, les de prestar assistència i 
cooperació jurídica, tècnica i econòmica als Municipis, en especial, als de menor 
capacitat econòmica i de gestió.  
 
Des del 25 de maig de 2018 ha resultat d’aplicació directa 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 pel qual es deroga la Directiva 95/45/CE 
(Reglament de protecció de dades) (en endavant RGPD) el que comporta que els 
ajuntaments hagin d’adaptar-se a la nova normativa. Aquest reglament d’aplicació 
directa s’ha vist complementat amb les disposicions de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals (en 
endavant LOPDGDD) que n’ha concretat i ampliat alguns dels aspectes que es 
regulen en el citat reglament. Entre les novetats més importants introduïdes per 
aquestes normes s’hi troba l’obligació de disposar d’una nova figura vinculada al 
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control del compliment normatiu en matèria de protecció de dades anomenat Delegat 
de Protecció de Dades (DPD) , la taxació de la licitud del tractament de dades que 
poden realitzar tant administracions com sector privat, una consolidació i ampliació 
dels drets relacionats amb la protecció de dades dels interessats, l’obligació d’establir 
mesures de seguretat adequades i pertinents als tractaments realitzats, la necessitat 
de regular l’existència d’encàrrecs de tractament quan tercers realitzin tractaments 
per compte del responsable i l’obligació d’elaborar un registre d’activitats de 
tractament d’entre moltes altres novetats.  
 
Davant d’aquest escenari els agents del sector públic han hagut d’introduir un conjunt 
important de canvis tècnics i organitzatius per donar compliment a totes aquestes 
disposicions. Aquest procés d’adaptació a la nova normativa requereix d’un elevat 
coneixement tècnic específic en la matèria i requereix també del domini d’altres 
matèries connexes a la protecció de dades personals tals com la transparència, el 
dret d’accés a la informació pública i l’administració electrònica. En l’àmbit local, 
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ja ha manifestat que les 
Diputacions Provincials tenen, en el marc de les seves competències, un paper 
fonamental en el suport, assistència i cooperació tècnica i jurídica respecte als 
municipis de menor envergadura en aquesta matèria en concret. Tant el RGPD com 
la LOPDGDD preveuen expressament que quan el responsable o encarregat del 
tractament sigui una autoritat pública es podrà designar un únic delegat de protecció 
de dades per varies autoritats i organismes tenint en consideració la seva estructura 
organitzativa, capacitat econòmica, tècnica i de gestió. 
 
Per aquest motiu, durant el primer trimestre de 2020 l’Oficina de Participació 
Ciutadana, Bon Govern i Transparència ha elaborat un estudi per analitzar l’estat de 
prestació i compliment de la normativa en matèria de protecció de dades als ens de la 
demarcació de Girona i detectar les necessitats derivades de l’aplicació d’aquesta 
normativa.  
 
Amb posterioritat a l’estudi l’Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació 
Ciutadana ha dissenyat un pla pilot d’assistència als ens locals per a l’adequació a la 
normativa en matèria de protecció de dades i per a la prestació del servei de delegat 
de protecció de dades.  
En el marc d’aquest pla pilot la Diputació de Girona posa a disposició dels 
ajuntaments els següents recursos:  
Tècnics i materials:  
 Elaboració o revisió/actualització del Registre d’Activitats de Tractament – Publicitat 
al Portal Seu-E  
 Efectuar anàlisi de l’estat de compliment normatiu de les disposicions en matèria de 
protecció de dades d’acord a les directrius de la AEPD.  
 Establiment del protocol de funcionament entre el responsable del tractament i la 
DdGi pel compliment de la responsabilitat proactiva (art 5 RGPD)  
 Establiment del protocol d’exercici dels drets ARLSPO dels interessats  
 Realització dels anàlisis de riscos de les diferents activitats tractades i de l’avaluació 
d’impacte sobre la protecció de dades (art 35 LOPDGDD)  
 Assessorament i assistència tècnica i jurídica puntual en la matèria  
 Realitzar les modificacions del RAT que siguin necessàries per tal d’incorporar-hi 
nous tractaments  
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 Realitzar els anàlisis de riscos de les diferents activitats tractades i de l’avaluació 
d’impacte sobre la protecció de dades 
 
Informatius:  
 Recull de normativa rellevant pel compliment de les disposicions en matèria de 
protecció de dades.  
 Modelatge de documents de protecció de dades: contractació, regulació d’encàrrecs 
de tractament, treballadors, públics, videovigilància Formatius:  
 Formació en els àmbits de la protecció de dades i matèries connexes com 
transparència, el dret d’accés a la informació pública i el bon govern.  
 Formació d’un Grup de Treball integrat pels municipis que participen en el prototip 
de prova pilot. Prestació del Servei de Delegat de Protecció de Dades: 
  Designació del Delegat de Protecció de Dades  
 Comunicar al registre de Delegats de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola 
de Protecció de Dades (34,4 LOPDGDD) aquesta designació i facilitar les dades i 
instruccions necessàries per tal que els ens locals facin pública a la Seu Electrònica 
les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades.  
 Habilitar una adreça electrònica específica de contacte amb el Delegat de Protecció 
de Dades per fer-la pública a la Seu Electrònica i al web corporatiu.  
 Prestar el servei de Delegat de Protecció d’acord a les funcions i atribucions que es 
preveuen a l’article 39 i successius del RGPD i 34 i successius de la LOPDGDD. 
 
Atès que no es possible que aquest nou servei es pugui prestar amb els efectius 
actuals dels que disposa l’Oficina de Participació Ciutadana, Bon Govern i 
Transparència  es proposa la creació d’un nou lloc de treball de tècnic mig de 
protecció de dades (Grup A2) caràcter conjuntural que pugui proporcionar suport al 
desenvolupament d’aquest servei per un període inicial de dos anys.  
 

Objectiu: Actuar com a suport de la seva especialitat, derivant del seu treball coneixements 
experiència, criteris i directrius d’actuació aplicables a la corporació, i desenvolupant els processos 
tècnics del seu àmbit de competència en matèries considerades de mitjà impacte per a 
l’organització. 

 
Funcions bàsiques:  
Elaborar informes i propostes tècniques, gestionar i executar actuacions i programes, fer el 
seguiment de les actuacions o programes tot plegat dins l’àmbit de treball. 
Desenvolupar activitats de col·laboració en tasques administratives de gestió, inspecció, execució, 
control o similars i tasques de caràcter tècnic que no corresponguin a titulats superiors. 
 
Aplicació de normativa, proposta de resolució d’expedients normalitzats, estudis i informes que no 
corresponguin a tasques de nivell superior i les que específicament li siguin atribuïdes per raó de la 
seva funció. 
 
Funcions específiques: 
 
- Col·laborar en el desenvolupament i avaluació dels plans pla pilot d’assistència als ens locals per 
a l’adequació a la normativa en matèria de protecció de dades i per a la prestació del servei de 
delegat de protecció de dades - Participar en la definició i aprovació i disseny del Pla de Serveis 
d’assistència als ens locals per a l’adequació a la normativa en matèria de protecció de dades i per 
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a la prestació del servei de delegat de protecció de dades - Prestar formació en matèria de 
protecció de dades i adequació a la normativa als ajuntaments que sol·licitin el servei  
- Estudiar i analitzar de totes les sol·licituds presentades pels ajuntament dirigides al nou servei 
d’assistència 
 - Elaborar, revisar i/o actualitzar els Registres d’Activitats de Tractament i els espais de protecció 
de dades dels Portals de Transparència i Seus Electròniques dels Ajuntaments 
 - Efectuar seguiment i anàlisi de l’estat de compliment normatiu dels ens locals i de les 
disposicions en matèria de protecció de dades d’acord als criteris i interpretacions de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades i l’Agència Espanyola de Protecció de Dades 
 - Estudiar, revisar, actualitzar i elaborar reculls normatius en matèria de protecció de dades 
derivats de les resolucions i establiment de criteris interpretatius dels òrgans de control i supervisió  
- Preparar la documentació necessària per a la designació del DPD i comunicació al registre de 
DPD de l’AEPD i les Seus Electròniques d’acord a la normativa  
- Col·laborar amb els responsables de protecció de dades dels ajuntaments per la correcta 
aplicació i compliment de la normativa dissenyant i establint els corresponents protocols de 
funcionament entre els responsables del tractament i pel compliment dels principis de 
responsabilitat proactiva en matèria de protecció de dades.  
- Dissenyar, establir i implantar protocols d’exercici dels drets d’accés, rectificació, limitació al 
tractament, supressió, portabilitat i oposició en matèria de protecció de dades als ajuntaments i 
gestionar les sol·licitud rebudes  
- Elaborar anàlisis de riscos de les activitats tractades i d’avaluació d’impacte sobre la protecció de 
dades pels tractaments realitzats pels ajuntaments  
- Prestar les funcions de delegat de protecció de dades dels ajuntaments sol·licitants del servei 
d’acord al previst al RGPD i la LOPDGDD  
- Prestar assistència tècnica i jurídica per tal de donar resposta a les sol·licituds d’assessorament 
en la matèria, mitjançant comunicació directa o emissió d’informes específics  
- Elaborar i actualitzar modelatge de documents de protecció de dades d’interès pels ajuntaments 
 - Col·laborar en el control i supervisió dels treballs d’implementació de la normativa en matèria de 
protecció de dades dels ajuntaments i Consells Comarcals que hagin licitat a tercers la prestació 
d’aquest servei  
- Coordinar accions formatives puntuals en la matèria i grups de treball de coordinació del servei  
- Generar informacions periòdiques als ens locals en relació a novetats legislatives, actualitzacions 
del servei, etc.  
- Tramitar la documentació relativa a la resolució de concessió dels diversos recursos del pla de 
serveis d’acord amb el procediment establert. 
 

 
El Servei d’Assistència Cooperació als municipis està actualment organitzat en tres 
seccions o unitats fruit del desenvolupament els darrers de dos àmbits de gestió 
específics i diferenciats que són el d’Habitatge i el Participació Ciutadana, Bon 
Govern i Transparència ( PC, BG i T),i que ha vingut acompanyat  de la creació dels 
mateixos centres gestors a nivell pressupostari  
 
Per aquest motiu cal també crear dos seccions anomenades, per una banda Secció d’ 
Habitatge i per altra Secció de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència,  
diferenciades de la resta dels servei d’assistència i cooperació per la seva 
especialització i per a la gestió de programes propis. 
 
Tanmateix es creen en la relació de llocs de treball dos llocs de Cap de Secció (A2- 
CD-26) que actuaran com a responsables de secció i són els encarregats directes, 
sota les directrius dels seus òrgans superiors, de planificar, dirigir i gestionar els 
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diferents projectes del seu àmbit de gestió i de relacionar-se directament amb les 
entitats, sobretot ajuntaments, destinataris d’aquells.  
 
Els dos llocs de treball tindran com objectiu la coordinació i supervisió d’equips 
especialitzats que es responsabilitzen d’un o més programes i processos tècnics d’un 
servei integrat, d’acord amb les directrius del cap de servei, la normativa establerta i 
les necessitats plantejades per tal d’aconseguir l’adequat desplegament i resolució 
d’aquests programes i processos en termes d’eficàcia i qualitat. 
 

Objectiu: Coordinar i supervisar equips especialitzats que es responsabilitzen d’un o més 
programes i processos tècnics d’un servei integrat, d’acord amb les directrius del cap, la normativa 
establerta i les necessitats plantejades per tal de d’aconseguir l’adequat desplegament i resolució 
d’aquests programes i processos en termes d’eficàcia i qualitat. 

 
Funcions genèriques 

-Dissenyar i realitzar el desenvolupament de la programació de l‘equip en el marc 
d’actuació fixat i sota les directrius de l‘òrgan superior on esta adscrit l’equip o centre 
prestador de serveis.  

-Coordinar els recursos humans adscrits al centre o equip, gestionar els recursos 
econòmics assignats. 

-• Realitzar el seguiment i control de la prestació de serveis  
-Integra totes les activitats o processos que constitueixen una funció o servei complet. 

Habitualment coordina un equip de persones amb perfil administratiu, requerint així 
d’una alta capacitat de comunicació i influència per desenvolupar-lo i motivar-lo i d’un 
coneixement especialitzat de la funció o servei. 

-Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de supervisió i disposen de certa de 
llibertat d’actuació. La coordinació es duu a terme mitjançant informes de gestió i 
anàlisi d’indicadors o a través de les reunions periòdiques establertes. 

-Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen en un marc normatiu o de 
processos estandarditzats. 

-Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb personal de la 
Diputació de Girona o del Grup Institucional per informar-los o assistir-los sobre els 
procediments, serveis i recursos que siguin competència de l’òrgan on presten els 
seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb proveïdors externs 
i altres operadors per dur a terme el control de serveis fruit de contractes, convenis o 
altres sistemes de col·laboració. Poden representar tècnicament a la Corporació en 
les relacions amb entitats internes i externes. 

-Aquest lloc de treball requereixen d’un profund coneixement sobre una àmplia varietat de 
procediments i poden contribuir a la seva millora a través de propostes i de la 
competència tècnica d’una llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior o mitjana, 
amb coneixements específics en els processos i sistemàtica de treball. El lloc 
requereix de capacitat de coordinació d’equips. 
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Funcions específiques 
a)Habitatge 

 
-Coordinació i col·laboració amb els ens locals respecte polítiques d’habitatge. 
- Informar dels recursos econòmics a disposició ens locals en matèria de l’habitatge 
- Estudis de la situació municipal en matèria d’habitatge 
- Col·laboració en els plans locals d’habitatge de la Generalitat 
- Elaboració i gestió de programes de suport a l’habitatge 
- Coordinació de programes de formació  dirigits a personal de l’administració i càrrecs electes. 

b)Transparència, Participació ciutadana i bon govern 
 
-  Coordinació amb els Ajuntaments en el temes de participació ciutadana, transparència i bon 
govern 
- Coordinar el desplegament del Conveni amb la Generalitat i altres per la xarxa de governs 
transparents. 
- Informar i assessorar als ajuntament sobre possibles línies d’ajuts 
- Coordinar programes de formació dirigits a personal municipal i càrrecs electes en la matèria. 
- Informar i assessorar als ajuntament sobre transparència, participació ciutadana i bon govern. 
- Coordinació de la informació del portal de transparència de l’entitat i els ens dependents 
- Coordinació de la formació en transparència dirigida a personal municipal i càrrecs electes, 
- Participació en meses tècniques i debats de participació bon govern i transparència. 
- Col·laboració en el desenvolupament de la seu electrònica. 

 
Els nous llocs de treball creats no suposarien un increment del nombre d’efectius de 
la plantilla de la corporació perquè es proveiran amb personal propi mitjançant 
concurs de mèrits. 
 
SERVEI DE SISTEMES I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 
Atesa la complexitat i transversalitat que comporta la gestió i implantació de les noves 
tecnologies al grup institucional és necessari la creació d’un lloc de treball de Cap de 
Sistemes, (A1-CD 28) que realitzarà les següents funcions: 
 

Objectiu: Coordinar i supervisar equips especialitzats que es responsabilitzen d’un o més 
programes i processos tècnics d’un servei integrat, la normativa establerta i les necessitats 
plantejades per tal de d’aconseguir l’adequat desplegament i resolució d’aquests programes i 
processos en termes d’eficàcia i qualitat. 

Funcions genèriques 
 
1• Dissenyar i realitzar el desenvolupament de la programació de l‘equip en el marc d’actuació fixat 
i sota les directrius de l‘òrgan superior on esta adscrit l’equip o centre prestador de serveis.  
• Coordinar els recursos humans adscrits al centre o equip, gestionar els recursos econòmics 
assignats i integrar la prevenció de riscos laborals, d’acord amb el sistema de gestió de seguretat i 
salut laboral de la Diputació de Girona 
• Realitzar el seguiment i control de la prestació de serveis  
2. Integra totes les activitats o processos que constitueixen una funció o servei complet. 
Habitualment coordina un equip de persones amb perfil tècnic i especialitzat, requerint així d’una 
alta capacitat de comunicació i influència per desenvolupar-lo i motivar-lo i d’un coneixement 
especialitzat de la funció o servei. 
3. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de supervisió i disposen de certa de llibertat 
d’actuació. La coordinació es duu a terme mitjançant informes de gestió i anàlisi d’indicadors o a 
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través de les reunions periòdiques establertes. 
4. Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen en un marc normatiu o de processos 
estandarditzats. 
5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la ciutadania o amb 
personal de la Diputació de Girona per informar-los o assistir-los sobre els procediments, serveis i 
recursos que siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis. De la mateixa manera es 
requereix de la relació amb proveïdors externs i altres operadors per dur a terme el control de 
serveis fruit de contractes, convenis o altres sistemes de col·laboració. Poden representar 
tècnicament a la Corporació en les relacions amb entitats internes i externes. 
6. Aquest lloc de treball requereixen d’un profund coneixement sobre una àmplia varietat de 
procediments i poden contribuir a la seva millora a través de propostes i de la competència tècnica 
d’una llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior o mitjana, amb coneixements específics en 
els processos i sistemàtica de treball. El lloc requereix de capacitat de coordinació d’equips. 
 
Funcions específiques 
  

1-Dirigir la implementació, monitorització i manteniment, en l’àmbit de sistemes, de la 
infraestructura informàtica. 

2-Definir els requeriments tècnics per a la implementació, en l’àmbit de sistemes, de la 
infraestructura informàtica. 

3-Dissenyar solucions, en l’àmbit de sistemes de la infraestructura informàtica, per satisfer les 
necessitats de la corporació i negociar amb els proveïdors les condicions d’adquisició. 

4-Supervisar la provisió de serveis per part de les empreses contractades en el seu àmbit 
d’actuació. 

5-Redacció dels plecs tècnics i característiques tècniques en l’àmbit de contractació de 
sistemes 

6-Revisar i analitzar l’efectivitat i eficiència de la infraestructura de sistemes existent i 
desenvolupar estratègies per millorar-la. 

7-Controlar l’administració de la xarxa i les bases de dades corporatives i planificar la seva 
evolució.  

8-Impulsar la planificació de nous requeriments tècnics i noves millores per a la Corporació i 
innovació constant. 

 
Tanmateix aquesta nova estructura fa necessari crear els llocs de treball de 
Responsable aplicacions administració electrònica Institució (A2-CD 24) i de 
Responsable de projectes de microinformática (A2-CD24), que comporten funcions 
pròpies d’enginyer tècnic informàtic amb la responsabilització d’un procés tècnic 
concret així com la supervisió dels equips especialitats. 
 

Objectiu: Supervisió  d’equips especialitzats que es responsabilitzen d’un o més programes i 
processos tècnics d’un servei integrat, d’acord amb les directrius del cap, la normativa establerta i 
les necessitats plantejades per tal de d’aconseguir l’adequat desplegament i resolució d’aquests 
programes i processos en termes d’eficàcia i qualitat. 

Funcions genèriques 
 

-Dissenyar i realitzar el desenvolupament de la programació de l‘equip en el marc 
d’actuació fixat i sota les directrius de l‘òrgan superior on esta adscrit l’equip o centre 
prestador de serveis.  

-Supervisar els recursos humans adscrits al centre o equip, gestionar els recursos 
econòmics assignats. 

-Realitzar el seguiment i control de la prestació de serveis  
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-Integra totes les activitats o processos que constitueixen una funció o servei complet.  
-Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen en un marc normatiu o de 

processos estandarditzats. 
-Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb personal de la 

Diputació de Girona o del Grup Institucional per informar-los o assistir-los sobre els 
procediments, serveis i recursos que siguin competència de l’òrgan on presten els 
seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb proveïdors externs 
i altres operadors per dur a terme el control de serveis fruit de contractes, convenis o 
altres sistemes de col·laboració. Poden representar tècnicament a la Corporació en 
les relacions amb entitats internes i externes. 

 
 

Funcions específiques 
 

a)Projectes de microinformàtica 
1)Gestiona la instal·lació i configuració de sistemes informàtics. 
2)Gestiona la monitorització i optimització de sistemes informàtics. 
3)Supervisa el funcionament dels serveis núvol de Microsoft així com els sistemes basats en 

tecnologia Microsoft 
4)Impulsa projectes d’instal·lació de nou programari en entorn Windows 
5)Supervisa i controla les tasques realitzades pels operadors informàtics 
6)Dissenya i gestiona de la seguretat perimetral i de polítiques antiintrusisme. 
7)Gestió còpies de seguretat. 
8)Gestió dels usuaris del sistemes. 
9)Gestió antivirus. 

 
b) Aplicacions administració electrònica institució  

 
1) Supervisa i redacta especificacions funcionals i orgàniques d'aplicacions informàtiques 

relacionades amb l’administració  de la institució o de suport administratiu als 
ajuntaments.  

 
2) Gestiona i supervisa el desenvolupament d’aplicacions informàtiques i instal·lació de 

paquets informàtics relacionades amb l’administració   
3) Gestiona i coordina la programació i disseny de processos a automatitzar 
4) Dissenya i coordina la implementació de processos automatitzats. 
5) Dirigir la implementació d'aplicacions relacionades amb l’administració electrònica. 
6) Supervisa i controla la realització de tasques de desenvolupament i manteniment per part 

de proveïdors i de personal al servei.  
7) Supervisa i controla la realització de tasques d’atenció al usuari de les aplicacions 

d’administració   de la institució o de suport administratiu als ajuntaments per part de 
proveïdors i de personal del servei. 

8) Realitzar el manteniment funcional de parametrització i configuració d'aplicacions 
informàtiques d’administració electrònica de la institució o de suport administratiu als 
ajuntaments. 

 
L’assumpció del servei d’assessorament a municipis fins ara realitzat per XALOC, 
integra el Servei d’assistència comptable (PAC) que ofereix a les entitats locals 
adherides un servei d’assistència comptable gratuït que inclou la utilització d’eines 
informàtiques, que estan actualment ubicades en servidors de XALOC:  Programa de 
gestió pressupostària i comptable: Sicalwin (Proveïdor AYTOS), Programa de gestió 
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patrimonial: GPA (Proveïdor AYTOS), Programa de gestió de subvencions (Proveïdor 
AYTOS) , Programa d’elaboració i seguiment de pressupostos: GPmet (CivitasMet). 
 
Actualment el servei també disposa d’un programa de gestió d’incidències (ISOLVER) 
i un entorn web propi (esaf), és la plataforma web que permet als ens locals 
comunicar-se amb el SAT i, alhora, els possibilita accedir a tot un seguit de recursos 
(modelatge, legislació, base de subvencions, oferta formativa, etc.). 
 De l’anàlisi de les eines utilitzades pel servei d’assistència comptable i econòmica, es 
fa del tot necessari i imprescindible per criteris d’eficàcia, econòmica, celeritat, i 
coneixement de l’entorn, reubicar tot aquest programari als servidors propis de la 
Diputació de Girona, pel què es necessari la creació d’un lloc de treball conjuntural 
d’enginyer informàtic (A2) amb les funcions d’assumir els projectes d’integració, 
adaptació de programari de tercers i suport de nous desenvolupaments. 
 
SERVEI DE PROGRAMES EUROPEUS  
El servei de Programes Europeus ha anat creixent amb la gestió de diferents 
operacions plurianuals del FEDER, aprovades des del 2016 fins enguany. 
 
Atès la complexitat i transversalitat que comporta la realització de les funcions 
d’administració derivades dels diferents projectes cofinançats amb la Generalitat, que 
requereixen major dedicació i formació especialitzada és necessari crear una plaça de 
Tècnic de Gestió (Grup A2) de l’escala d’administració general , i el seu corresponent 
lloc a la relació de llocs de treball que es proveirà de forma interna amb efectius 
propis, que tindrà les següents funcions: 
 

Objectiu: Actuar com a suport de la seva especialitat, derivant del seu treball coneixements 
experiència, criteris i directrius d’actuació aplicables a la corporació, i desenvolupant els processos 
tècnics del seu àmbit de competència en matèries considerades de mitjà impacte per a 
l’organització. 

 
Funcions bàsiques:  
Elaborar informes i propostes tècniques, gestionar i executar actuacions i programes, fer el 
seguiment de les actuacions o programes tot plegat dins l’àmbit de treball. 
Desenvolupar activitats de col·laboració en tasques administratives de gestió, inspecció, execució, 
control o similars i tasques de caràcter tècnic que no corresponguin a titulats superiors. 
 
Aplicació de normativa, proposta de resolució d’expedients normalitzats, estudis i informes que no 
corresponguin a tasques de nivell superior i les que específicament li siguin atribuïdes per raó de la 
seva funció. 
 
Funcions específiques: 
 
- Gestionar, per mitjà de la plataforma telemàtica SIFECAT, de les certificacions de despesa de les 
operacions aprovades dintre de les convocatòries d’eixos 4 i 6 i de PECT del programa operatiu 
FEDER Catalunya 2014-2020. 
 -Elaborar els convenis amb els ajuntaments i gestionar la seva aprovació pels òrgans competents. 
- Redactar els plecs de licitació.  
-Controlar i elaborar els documents comptables des de la reserva de crèdit fins el pagament de la 
facturació derivada de la convocatòria dels Eixos.  
–Fer el seguiment de les operacions comptables dels projectes amb finançament afectat.  
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- Elaborar informes i documentació justificativa requerits per la Generalitat per cada operació dels 
Eixos i PECT del FEDER i dur a terme els documents definitius.  
-Revisió i seguiment administratiu i econòmic de les operacions del FEDER.  
-Preparar els expedients de modificació de crèdit.  
-Elaborar les al·legacions dels requeriments per les certificacions de despeses subvencionables 
emeses.  

 
XARXA VIÀRIA  
El servei de Xarxa Viària vol executar un programa per instal·lar fibra òptica als 
municipis gironins, pel què serà necessari que transcorri per les carreteres titularitat 
de la Diputació de Girona. 
 
Per aquest motiu la secció de projectes i obres necessita un ETOP per tal de poder 
redactar nous projectes i realitzar les visites d’obres de seguiment de projectes en 
execució relacionats amb la instal·lació de fibra òptica. 
 
En tant que no es poden realitzar aquestes funcions amb personal propi, és necessari 
la creació d’un lloc de treball i plaça d’Enginyer d’Obres Públiques (Grup A2) de 
caràcter conjuntural per al programa específic de fibra òptica. 
 
LES BERNARDES 
Les activitat que ofereix en Centre Cultural de les Bernardes són cada més diverses i 
de major qualitat, la qual cosa comporta una gran complexitat de gestió que requereix 
més especialitat, esforç i dedicació, pel què és necessari crear una secció 
responsable de les activitats del centre, i crear un lloc de coordinador de la secció 
Bernardes (A2-CD26) en la RLT, que es proveirà per mitjans interns per lliure 
designació. 
 

Objectiu: Coordinar i supervisar equips especialitzats que es responsabilitzen d’un o més 
programes i processos tècnics d’un servei integrat, d’acord amb les directrius del cap, la normativa 
establerta i les necessitats plantejades per tal de d’aconseguir l’adequat desplegament i resolució 
d’aquests programes i processos en termes d’eficàcia i qualitat. 

Funcions genèriques 
-Dissenyar i realitzar el desenvolupament de la programació de l‘equip en el marc 

d’actuació fixat i sota les directrius de l‘òrgan superior on esta adscrit l’equip o centre 
prestador de serveis.  

-Coordinar els recursos humans adscrits al centre o equip, gestionar els recursos 
econòmics assignats. 

-• Realitzar el seguiment i control de la prestació de serveis  
-Integra totes les activitats o processos que constitueixen una funció o servei complet. 

Habitualment coordina un equip de persones amb perfil administratiu, requerint així 
d’una alta capacitat de comunicació i influència per desenvolupar-lo i motivar-lo i d’un 
coneixement especialitzat de la funció o servei. 

-Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de supervisió i disposen de certa de 
llibertat d’actuació. La coordinació es duu a terme mitjançant informes de gestió i 
anàlisi d’indicadors o a través de les reunions periòdiques establertes. 

-Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen en un marc normatiu o de 
processos estandarditzats. 

-Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb personal de la 
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Diputació de Girona o del Grup Institucional per informar-los o assistir-los sobre els 
procediments, serveis i recursos que siguin competència de l’òrgan on presten els 
seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb proveïdors externs 
i altres operadors per dur a terme el control de serveis fruit de contractes, convenis o 
altres sistemes de col·laboració. Poden representar tècnicament a la Corporació en 
les relacions amb entitats internes i externes. 

-Aquest lloc de treball requereixen d’un profund coneixement sobre una àmplia varietat de 
procediments i poden contribuir a la seva millora a través de propostes i de la 
competència tècnica d’una llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior o mitjana, 
amb coneixements específics en els processos i sistemàtica de treball. El lloc 
requereix de capacitat de coordinació d’equips. 

 

Funcions específiques 
 
- Gestió del personal propi i del derivat del conveni amb el Consell Comarcal 
- Planificació de les activitats del centre 
- Coordinació de la formació que ofereix el centre 
- Gestió pressupostària del centre 
- Gestió i coordinació de les exposicions del centre 
- Coordinació i gestió de conferències 
- Impulsar, gestionar i coordinar les activitats que es realitzen en el centre. 

 
Actualment existeix el lloc de treball de Gerent del centre que no correspon a una 
figura de personal directiu pel què es modifica la seva denominació a Responsable de 
la Secció Bernardes per ajustar-ho a les funcions actuals i s’adequa el seu 
complement específic al propi dels tècnics de gestió d’administració general (GrupA2 
CD-22). 
 
En resum. els canvis que s'han introduït a la relació de llocs de treball i la plantilla per 
al proper any 2021, derivats de mesures internes d’organització i adaptació als canvis 
sobrevinguts són els següents: 
 
Plantilla: 
 

1.Es creen quatre places administratiu/va de l’escala d’administració, (grup C1), 
que estaran adscrites a  Recursos Humans, per posteriorment adscriure als 
serveis on el seleccionat té el lloc de treball. Aquestes places es reserven al 
torn de promoció interna. 

2.Es crea una plaça de tècnic de gestió de l’Escala d’Administració General, 
(Grup A2) que es reservarà al sistema de promoció interna que estarà 
adscrita a Programes Europeus.  

3.Es crea una plaça de Tècnic superior econòmic de l’Escala d’administració 
Especial(Grup A1) sub-escala tècnica (Grup A1 que es reservarà al sistema 
de promoció interna, adscrita a Tresoreria. 

4.Es crea una plaça de Tècnic mig en Multimèdia (Grup A2), de l’escala 
d’administració especial, comeses especials que es reservarà al sistema de 
promoció interna, adscrita a l’oficina de Difusió. 

5.Es crea una plaça d’Enginyer Superior Forestal (Grup A1) de l’escala 
d’administració especial, sub-escala tècnica, titulats superiors, que es 
reservarà al sistema de promoció interna adscrita adscrita a Medi Ambient. 
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6.Es crea una plaça en la plantilla de conjunturals d’ enginyer tècnic d’obres 
públiques (Grup A2) de l’Escala d’Administració Especial, sub-escala tècnica, 
titulats grau mig adscrit a Xarxa Viària Local. 

7.Es crea una plaça en la plantilla de conjunturals de l’escala d’administració 
especial, enginyer informàtic, sub-escala tècnica, grup A2 adscrit al Servei de 
Tecnologies de la Informació. 

8.Es crea una plaça de Secretari interventor (Sub-escala Secretari/interventor) 
Grup A1, adscrit a la Intervenció General com a lloc de col·laboració. 

9.Es crea una plaça d’auxiliar administratiu conjuntural (Grup C2) per programes, 
adscrita al Gabinet de Presidència. 

10.Es creen tres places conjunturals d’Enginyers de sostenibilitat (Grup A2) per 
programes dels Consells Comarcals, adscrites al Servei de Medi Ambient. 

11.Es creen sis places d’administratius/ves (Grup C1), en règim laboral, 
subrogades de la plantilla de XALOC amb el traspàs del servei 
d’assessorament als municipis, cinc d’elles s’adscriuen al servei d’assistència 
als òrgans interventors i una al servei d’organització i recursos humans(50%)  
i un 50% secretaria. 

12.Es creen tres places de tècnic de gestió de l’Escala d’Administració General, 
(Grup A2), en virtut del traspàs del servei d’assessorament als municipis, dos 
d’elles s’adscriuen al servei d’assistència als òrgans interventors i una al 
servei d’organització i recursos humans. 

13.Es crea una plaça de Tècnic/a mig assessorament i assistència comptable 
ajuntaments (Grup A2), en règim laboral , subrogada de la plantilla de XALOC 
amb el traspàs del servei d’assessorament als municipis, adscrita al Servei 
d’Assistència a òrgans interventors. 

14.Es creen dotze places de de Tècnic d’Administració General, Grup A1, en 
virtut del traspàs del servei d’assessorament als municipis, de les quals, tres 
estaran adscrites a Secretaria i 9 places estaran adscrites al Servei 
d’assistència a òrgans interventors. 

15.Es crea una plaça a la plantilla de conjunturals de Tècnic de Protecció de 
dades (Grup A2) en règim funcionarial adscrit a Cooperació Municipal. 

 
Relació de llocs de treball: 
 
1. Es crea un lloc de treball de Cap de negociat al Servei de Promoció Econòmica, 

C1 20 que es proveiran amb efectius interns mitjançant concurs de mèrits. 
2. S’assigna un complement de major dedicació a lloc de treball de Tresorer/a i al 

Cap del Servei de Promoció Econòmica 
3. Es modifica singularment el complement específic del Gerent de les Bernades per 

homogeneïtzació amb els tècnics A2 22 de la Corporació i es modifica la seva 
denominació a Responsable de la Secció Bernardes per ajustar-ho a les funcions 
actuals. 

4. Es crea el lloc de treball de Coordinador de la Secció Bernardes (A2-Cd 26) que 
es proveirà mitjançant lliure designació amb efectius interns. 

5. Es modifica nivell de destí i el complement específic del lloc de treball de 
Coordinador Secretaris/Interventors al Servei de Secretaria, sense que aquesta 
modificació suposi un augment de retribucions, atès que aquest lloc disposava 
d’una gratificació complementària per a fer aquestes funcions. 

6. Es crea un lloc de treball de Cap de l’Oficina de Difusió (A1-CD 28) que es 
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proveirà mitjançant lliure designació amb efectius interns. 
7. Es crea un lloc de treball de Cap de Sistemes de (A1-CD 28) que es proveirà 

mitjançant lliure designació amb efectius interns al servei de tecnologies de la 
informació. 

8. Es modifica la denominació de cap de servei d’assistència a Control intern pel del 
Servei d’assistència als òrgans interventors de les EELL per adequar-ho a la 
integració de part de la Plantilla del SAT. 

9. Es modifica la denominació del lloc de treball de Cap Corporatiu d’Organització i 
Recursos Humans per Director Corporatiu d’Organització i Recursos Humans,  
així com la denominació del Servei d’Organització i RRHH humans corporatiu a 
Direcció corporativa d'Organització i recursos humans. 

10. Es modifica singularment el complement específic i el complement de destí del 
Cap de servei de l’Oficina de Serveis Lingüístics per homogeneïtzació amb altres 
Caps de Servei amb responsabilitats similars. 

11. Es modifica el complement específic dels auxiliars administratius i dels 
administratius en virtut del repartiment del fons addicional 0,30%. 

12. Es modifica el nivell de destí dels Auxiliars Administratius i de l’auxiliar de 
reprografia, de l’actual CD 13 a CD14, per repartiment del fons addicional 0,30%. 

13. Es modifica el nivell de destí de les categories laborals netejadors/res, subaltern 
mosso de magatzem i peons de l’actual CD 10 a CD 12 per repartiment del fons 
addicional 0,30%. 

14. Es modifica el nivell de destí del Tècnic de Comunicació i dels dos Tècnics de 
Difusió i d’activitats locals que passen d’un nivell de destí CD 22 a nivell de destí 
CD 25, sense que comporti cap augment de retribució, atès que es detreu del 
complement específic, per homogeneïtzació amb els llocs de treball equivalents. 

15. S’adscriu un Cap de Negociat Administratiu a l’oficina de difusió que anteriorment 
es trobava a l’Oficina de Protocol, Premsa i Comunicació. 

16. S’adscriu un Tècnic de Difusió i acció cultural  (A2) a l’oficina de difusió que 
anteriorment es trobava a l’INPAI. 

17. S’adscriu un Tècnic de Difusió i d’activitats locals (A1) a l’oficina de difusió que 
anteriorment es trobava a l’Oficina de Protocol, Premsa i Comunicació. 

18. S’adscriu un Tècnic de Comunicació (A1) al Gabinet de Presidència que 
anteriorment es trobava a l’Oficina de Protocol, Premsa i Comunicació. 

19. Es crea un lloc de treball conjuntural d’auxiliar administratiu/va (C2- CD 13), que 
estarà adscrit al Gabinet de Presidència. 

20. Es creen dos llocs de treball de caps de secció (A2-CD26) al servei  de 
cooperació municipal en habitatge i participació que es proveirà mitjançant 
concurs de mèrits amb efectius interns. 

21. Es crea un lloc de treball de treball de cap de secció (A2-CD-26) al Servei de Medi 
Ambient, que es proveirà mitjançant concurs de mèrits amb efectius interns. 

22. Es creen dos lloc de treball (A2-CD24), al servei de Sistemes Tecnologies de la 
informació.  de responsable aplicacions administració electrònica de la institució i 
responsable de projectes de microinformàtica mitjançant concurs de mèrits amb 
efectius interns 

23. Es crea un lloc d’ enginyer tècnic d’obres públiques (Grup A2) adscrit a Xarxa 
Viària Local de caràcter conjuntural. 

24. Es crea un lloc d’enginyer informàtic de caràcter conjuntural , grup A2 adscrit al 
Servei de Tecnologies de la Informació. 

25. Es crea un lloc de treball de Secretari interventor (Sub-escala 
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Secretari/interventor) Grup A1, adscrit a la Intervenció General com a lloc de 
col·laboració. 

26. Es creen tres llocs de treball conjunturals d’Enginyers de sostenibilitat (Grup A2) 
per programes dels Consells Comarcals, adscrites al Servei de Medi Ambient. 

27. Es creen cinc llocs de treball d’administratius/ves expert  (Grup C1), en règim 
laboral, subrogades de la plantilla de XALOC amb el traspàs del servei 
d’assessorament als municipis, cinc d’ells s’adscriuen al servei d’assistència als 
òrgans interventors i una d’administratiu al servei de Direcció d’organització i 
recursos humans  corporatiu (al 50% ) i a la Secretaria  General (50%). 

28. Es creen un lloc de treball de tècnic mig d’assessorament i assistència comptable, 
(Grup A2), un lloc de treball de tècnic mig d’assessorament i assistència 
econòmica( Grup A2) i un lloc de treball de Tècnic d’assessorament i Assistència 
recursos humans Ajuntaments, en virtut del traspàs del servei d’assessorament 
als municipis, els dos primers s’adscriuen al servei d’assistència als òrgans 
interventors i el tercer al servei d’organització i recursos humans 

29. Es crea un lloc de Tècnic/a mig assessorament i assistència comptable 
ajuntaments (Grup A2), en règim laboral , subrogat de la plantilla de XALOC amb 
el traspàs del servei d’assessorament als municipis, adscrita al Servei 
d’Assistència a òrgans interventors. 

30. Es creen dotze llocs de treball del Grup A1, en virtut del traspàs del servei 
d’assessorament als municipis, dels  quals, tres estaran adscrits a Secretaria 
Tècnics Jurídics Ajuntaments i 9 llocs estaran adscrites al Servei d’assistència a 
òrgans interventor ( quatre llocs de tècnics d’assessorament jurídic econòmic 
FMG, tres llocs de treball de Tècnic econòmic Ajuntaments i dos llocs de Tècnic 
comptable d’Ajuntaments). 

31. Es crea una un lloc de treball conjuntural de Tècnic de Protecció de dades (Grup 
A2) en règim funcionarial adscrit a Cooperació Municipal. 

 
PROMOCIONS INTERNES 
 
En quant als canvis produïts a la relació de llocs de treball per promoció interna cal 
diferenciar que la promoció interna és un procés selectiu d’accés restringit que 
garanteix el compliment dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat, dirigit als funcionaris 
de carrera que tinguin almenys dos anys d’antiguitat en el grup de classificació 
immediatament inferior al qual s’accedeix, i que estan en possessió de la titulació 
requerida i superen unes proves selectives convocades a l’efecte. Tant l’article 22 de 
la llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, com 
l’article 18.4 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableixen que les 
Administracions Públiques facilitaran les mesures que incentivin la participació del 
personal en processos selectius de promoció interna i la progressió en la carrera 
professional.  
Els processos de promoció interna s’emmarquen dins de la capacitat 
d’autoorganització dels mitjans personals de les administracions.  
 
També resulta necessari ressaltar que a efectes legals, l’article 20.1 de la llei de 
pressupostos generals de l’Estat per al 2018 (vigent actualment) estableix que les 
places que es convoquen per a ser proveïdes per processos de promoció interna no 
computen dins del límit màxim de places derivades de la taxa de reposició d’efectius. 
Aquesta previsió legals significa que la promoció interna no està limitada per la 
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normativa pressupostària perquè s’exclou de la prohibició d’incorporar nou personal a 
les administracions públiques mitjançant ofertes públiques d’ocupació.  
 
Lògicament, aquesta interpretació comporta que s’amortitzin de forma correlativa les 
places que quedaran vacants quan el funcionari de carrera que hagi superat el procés 
selectiu de promoció interna prengui possessió de la plaça pertanyent al grup superior 
de classificació. D’aquesta manera, el nombre d’efectius totals es manté igual, però 
varia qualitativament.  
 
En aquest marc doncs es preveuen per l’exercici 2021 les següents creacions de llocs 
de treball: 
 

1. Es creen quatre llocs administratiu/va, (grup C1), que estaran adscrits a  
Recursos Humans, per posteriorment adscriure als serveis on el seleccionat té 
el lloc de treball. Aquests llocs es reserven al torn de promoció interna. 

2.Es crea un lloc de treball de tècnic de gestió (Grup A2) que es reservarà al 
sistema de promoció interna que estarà adscrit a Programes Europeus.  

3.Es crea un lloc de Tècnic superior econòmic de l’Escala d’administració Especial 
(Grup A1) es reservarà al sistema de promoció interna, adscrit a Tresoreria. 

4.Es crea un lloc de treball de Tècnic mig en Multimèdia (Grup A2), que es 
reservarà al sistema de promoció interna, adscrit a l’oficina de Difusió. 

5.Es crea un lloc d’Enginyer Superior Forestal (Grup A1) que es reservarà al 
sistema de promoció interna adscrita adscrit a Medi Ambient. 

 
PREVISIÓ AUGMENT RETRIBUCIONS SECTOR PÚBLIC 
 
El context polític actual fa difícil conèixer quin serà el resultat de l’aplicació dels 
pressupostos generals de l’estat per al 2021 en l’increment de les retribucions del 
sector públic, malgrat el projecte de pressupostos ha anunciat un increment del 0,9% 
en les retribucions del personal del sector públic. 
 
La resolució de 22 de març de 2018, de Secretaria d’Estat de Funció Pública, 
anomenat “acuerdo para la mejora del empleo” publicat l’any 2018, preveia que en el 
supòsit de no dèficit, s’incrementarien a l’any 2021, un 0,55% respecte la massa 
salarial del 2020. 
 
Per tant, actuant amb criteris de prudència i davant la incertesa normativa sobre un 
eventual augment de les retribucions per part del Govern, es dota el fons de 
contingència amb l’import corresponent a un augment de les retribucions dels 
empleats públics en  0,55 % de fons addicional de la massa salarial d’acord amb allò 
que preveu el Acuerdo para la mejora del Empleo per al 2021, subjecte a no dèficit 
pressupostari i recomanem que el fons de contingència també tingui previst 
l’increment del 0,9% esmentat per fer front a l’eventual increment de la futura llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat. 
 
Vist que l’òrgan competent per a l’aprovació de les retribucions complementàries és el 
Ple de la Diputació de Girona, amb aquest acord s’autoritza expressament l’augment 
màxim possible de les retribucions complementàries per l’any 2021 de conformitat 
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amb les previsions actuals un cop s’aprovin les disposicions legals corresponents que 
determinin l’augment de retribucions dels empleats públics. 
 
En aquest acord el Ple, autoritza al President a executar de conformitat amb el sostre 
màxim previst, 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 el moment en què el marc normatiu sigui clar concís i determinat en relació a 
l’augment de les retribucions per l’exercici 2021, es dictarà resolució expressa del 
President en el sentit que calgui. 
 
Cal recordar que el Decret Legislatiu 2/2020 de 2 de gener, de mesures urgents, que 
té caràcter bàsic per a tot el sector públic, establia que únicament s’incrementaran en 
un 2,% les retribucions del personal del sector públic respecte del 2019, més el 
variable de fins un 1% a partir del mes de juliol de l’any 2020 això no obsta a que 
s’efectuïn adequacions retributives que tinguin caràcter singular i excepcional, i que 
resultin imprescindibles per al contingut dels llocs de treball, ja sigui per la variació del 
nombre d’efectius de cada programa o pel grau de consecució dels objectius fixats a 
cada programa.  
 
En compliment dels tràmits del procediment d'aprovació de la Relació de llocs de 
treball i de la plantilla de personal de la Diputació de Girona, es va donar donar 
audiència al Comitè d'Empresa i a la Junta de Personal de la Diputació de Girona el 
passat 10 de novembre de 2020, d'acord amb els atribucions que els confereixen 
respectivament l'art. 64.5 de l'Estatut dels Treballadors, i l'art. 40.1 de l'Estatut Bàsic 
de l'Empleat Pública, del projecte d'aquests dos instruments reguladors de la política 
de personal de la Corporació per a l'any 2021, per tal que hi facin les aportacions i 
comentaris que creguin convenients i així consti en l'expedient d'aprovació. 
 
CONSERVATORI DE MÚSICA 
 
Que el Consell Rector de l’organisme autònom del Conservatori de Música Isaac 
Albéniz de la Diputació de Girona, en la sessió extraordinària que ha tingut lloc el 
dijous 8 d’octubre de 2020, ha pres l’acord següent: 
 
“Com a documents annexos al pressupost de l’organisme autònom Conservatori de 
Música Isaac Albéniz per l’exercici 2021, el Consell Rector ha d’aprovar la plantilla de 
personal, instrument que compleix una funció quantitativa a efectes pressupostaris i la 
relació de llocs de treball, eina de caràcter organitzatiu, on es descriuen les unitats 
orgàniques amb els llocs de treball concrets que la conformen. 

 
En l’elaboració de la relació dels llocs de treball i la plantilla del 2021 s’ha constatat 
que existeix consignació pressupostària suficient per aprovar la present relació de 
llocs de treball i plantilla de personal. 
 
La llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures de reforma de la funció pública estableix al seu 
article 15 que aquestes relacions contindran la relació detallada dels llocs reservats a 
funcionaris, els que podran ser duts a terme per personal laboral, i el llocs destinats al 
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personal eventual. Des del punt de vista procedimental, l'elaboració de la relació de llocs 
de treball ha de sotmetre’s a criteris de racionalitat, economia i eficàcia, i haurà de ser 
aprovada pel Consell Rector, i està subjecta a publicitat.  

 
I pel que respecte a la plantilla de personal, es defineix com la relació detallada de les 
categories de les places en les que s'integren els funcionaris, el personal laboral i el 
personal eventual de l'organisme autònom, indicant la seva denominació, el nombre 
d'efectius, ocupats i vacants, i el grup de titulació al qual pertanyen. La plantilla de 
personal s'aprova en la mateixa sessió en què s'aprovi el pressupost corporatiu, atès 
que integra el propi pressupost. La plantilla de personal també està subjecta a la 
obligació de publicar-la íntegrament al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, i es remetrà una còpia de la mateixa a l'Administració de 
l'Estat i la Generalitat.  
 
En relació a les retribucions previstes per l’any 2021, s’han tingut en compte les 
mateixes retribucions corresponents a l ‘any 2020. S’ha previst però, un increment 
addicional del 0,55% de la massa salarial per, entre altres mesures, la implementació de 
plans o projectes de millora de la productivitat o eficiència, la revisió de complements 
específics entre llocs amb funcions equiparables , la homogeneïtzació de complements 
de destí o l’aportació a plans de pensions.  
 
L’article 22 del Conveni Col·lectiu del personal del Conservatori de Música Isaac 
Albéniz de la Diputació de Girona, vigent actualment, regula l’estructura salarial del 
personal de manera que el personal docent del conservatori perceben les seves 
retribucions a través del sou base, complement de conveni, antiguitat i complement 
del lloc de treball. Per la seva banda, l’article 26 regula la percepció de dues pagues 
extraordinàries/any  que s’ha d’acreditar amb les nòmines de juny i desembre. 
 
Cal dir però, en relació al personal adscrit al PAS, que en consonància amb el Pla 
d’ordenació de Recursos Humans aprovat per la Diputació de Girona  per la Junta de 
Govern en sessió de 15 de novembre de 2016 que té com objectiu coordinar, 
harmonitzar i aplicar polítiques corporatives homogènies que responguin als principis 
d’eficiència i eficàcia en matèria de recursos humans, a mitjans del 2017 s’inicia un 
anàlisi de l’estat de situació del personal d’administració i serveis del Conservatori al 
objecte d’equiparar les condicions retributives del PAS amb les condicions retributives 
de la Diputació en compliment del Pla d’ordenació de RRHH de la Diputació  
 
En aquest sentit, durant l’exercici 2019 es va procedir a aplicar gradualment a aplicar 
el nou organigrama amb els canvis en la classificació de les unitats organitzatives i en 
l’equiparació de les condicions retributives del PAS amb les condicions retributives del 
personal de la Diputació havent finalitzat aquest canvis el mes de setembre de 2019 
quedant per tant sense efectes a partir de l’exercici 2020, el pagament de la paga del 
complement de productivitat i una tercera paga extraordinària al personal 
d’administració i serveis (PAS) que a percebre en la nòmina del mes de març. 
 
Per tant, respecte del personal PAS de l’organisme autònom Conservatori de Música 
Isaac Albéniz de la Diputació de Girona, l’import del seu sou base, pagues 
extraordinàries, així com la resta de complements retributius anteriorment descrits,  
en tant en còmput mensual com en els pagues extraordinàries, i el seu complement 
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específic i productivitat, queda fixat  per l’any 2021 d’acord amb el Reial Decret-llei 
2/2020 de 21 de gener de 2020. 
 
Cal dir que la persona que assumeixi el càrrec de direcció o de gerència de 
l’organisme autònom que es regeix per l’article 13 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, 
de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic percebrà per l’exercici 2020 les següents retribucions, aprovades pel 
ple de 10 de desembre de 2019 de la Diputació. 

 
El capítol 1 del pressupost de l’Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac 
Albéniz de la Diputació de Girona per l’any 2021 ha experimentat una disminució de -
9.364,00€, que és una variació del -0,33% respecte al del 2020. Aquest import incorpora 
el 0,55% de la massa salarial. 
 
En relació al compliment de la taxa de reposició d'efectius, definida com la diferència 
entre el nombre d'empleats fixos que deixin de prestar serveis i els empleats fixos que 
s'hagin incorporat, en l’any corrent, 2020, per part de l’organisme autònom Conservatori 
de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona hi haurà una diferència de menys dos 
treballadors que causaran baixa durant l’any 2020 (una rescissió voluntària del seu 
contracte i una baixa per jubilació)  
 
D’altra banda, la plantilla de personal es pot modificar amb posterioritat a l'aprovació del 
pressupost durant l'any de la seva vigència, per respondre a l'establiment de nous 
serveis, per ampliar, suprimir o millorar els serveis existents que no admetin demora per 
al proper exercici, així com per criteris d'organització administrativa interna. La 
modificació de la plantilla durant l'exercici pressupostari requereix el compliment dels 
mateixos requisits existents per a la seva aprovació inicial. També cal tenir en compte el 
límit pressupostari, de forma que l'ampliació de la plantilla haurà de ser compensada per 
una reducció equivalent de la despesa, o per la disponibilitat de consignacions 
destinades  a llocs vacants que no es pretenen proveir durant l'exercici, o caldrà aprovar 
necessàriament un expedient de modificació de crèdit del pressupost per finançar 
aquesta ampliació.  
 
L’art. 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local estableix 
que els ens locals, com a administracions públiques de caràcter territorial, gaudeixen de 
la potestat d’autoorganització, la qual es manifesta en la capacitat d’ordenació del 
personal i de l’estructura organitzativa, per tal de servir els interessos generals amb 
eficàcia, eficiència i coordinació. Aquesta potestat d’autoorganització de l’Organisme 
Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona comporta la 
possibilitat d’ordenar els mitjans personals i materials amb discrecionalitat tècnica per tal 
que compleixi millor amb les seves competències.. 
 
Plantilla: 

     Any 2021  Any 2020 Diferència 

3260 10100 Retribucions bàsiques personal directiu     15.929,00 
 

29.494,00 
 

-13.565,00 

326010101 Altres  remuneracions personal directiu   28.725,00 14.310,00 
 

 14.415,00 
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Els canvis que s’han introduït en la relació de llocs de treball i a la plantilla per al proper 
2021, en relació a l’exercici 2020, són els següents. 
 

 
CODI RÈGIM JURÍDIC 

Núm. places 
2021 

Núm. places 
2020 

Diferència 2021-
2020 

 Personal Docent    

a) Professor Titular Fix 38 35 3 

b) Professor Titular (a extingir PI) 1 0 1 
c) Professor Titular Vacant 28 14 14 

d) Professor Auxiliar (conjuntural) 0 28 -28 

 Personal Administració i Serveis    
e) Personal Directiu 1 1 0 

f) Personal PAS fix 5 6 -1 

g) Personal PAS vacant 7 6 1 
h) Personal PAS (conjuntural) 1 1 0 

 SUMA 81 91 -11 

 
1-Personal docent: 

 
a)La diferència ve donada per les proves per promoció interna fetes el darrer 

trimestre de 2019 per passar 3 professors auxiliars temporals a professors titulars 
(especialitats de percussió, contrabaix i clarinet). 

 
b)Resta pendent la convocatòria d’una plaça de guitarra al 100% de jornada per 

promoció interna, passant posteriorment a extingir una plaça de guitarra al 50% 
de jornada. 
 

c)Les diferències de places de professor titular per l’any 2021 (14), venen donades 
pel fet que aquestes 14 places vacants de professor titular previstes i no cobertes 
per l’any 2019, cal afegir-hi 14 places de professor titular vacant per cobrir el 
nombre d’alumnes matriculats pel curs 2020-21. 
 

d)Eliminació de 28 places vacants cobertes per professors auxiliars temporals 
(conjunturals) contractats l’any 2019, en base a les necessitats del servei previst 
pel curs acadèmic 2019-20, desapareixent a partir de l’exercici 2021 la figura del 
professors auxiliar temporal conjuntural, quedant les figures del professor titular 
amb plaça i el professor titular vacant. 
 

2-Personal Administració i Serveis: 
 

e)No hi ha cap variació en relació al personal directiu. La plaça actualment resta 
vacant. 
 

f)La diferència de (-1) ve donada per la jubilació d’un Cap de Negociat 
(administrativa)  el mes d’octubre de 2020. 
 

g)La diferència de (+1) ve donada per la reclassificació de la plaça de Cap de 
Negociat, per una d’auxiliar administrativa en situació de vacant. 
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h) No hi ha cap variació en relació a aquesta plaça. (conjuntural-vacant) 

 
Relació de llocs de treball: 
 
Les jornades de treball descrites en la relació de llocs de treball per l’any 2021 de tot 
el personal docent i per tant, les seves retribucions, s’han tingut en compte en relació 
als alumnes matriculats en cada especialitat pel curs acadèmic 2020-21, amb les 
següents diferències en relació a les dades de l’inici de l’exercici 2020. 
 
  Any 2021    Any 2020     Diferència 
TOTAL HORES LECTIVES                                          849,27      817,17       32,10     
 
Justificació diferència total hores lectives setmanals inici curs 
acadèmic    
Augment hores lectives piano 20,83    
Hores lectives nova especialitat música 
moderna 5,00    
Diferència hores lectives resta especialitats 6,27    

Suma 32,10    
     

 
Amb aquestes dades, sí bé hi ha una variació a la baixa en el total de places (-11) en 
relació a l’any 2020, l’augment total d’hores lectives i la reclassificació de la plaça de 
cap de negociat (administrativa) per una plaça d’auxiliar administrativa vacant, 
juntament amb la resta de partides de capítol 1, amb la previsió d’un increment del 
0,55% de la massa salarial, fa que la diferència total dels crèdits inicials del 2020 en 
relació als crèdits inicials  de la proposta per l’any 2021 sigui de -9.364,00€. 
 
S’incorporen també a la valoració del capítol 1 les variacions produïdes pel 
creixement vegetatiu. 
 
S’ha informat sobre la RLLT i la plantilla del 2021 als representants dels treballadors 
tal com preveu l’article 37.1 de l’EBEP. (notificació per correu electrònic, 4 de 
setembre de 2020). 
 
El resum final de la plantilla de personal del Conservatori de Música Isaac Albéniz de 
la Diputació de Girona per l’any 2021 és el següent: 
 

 
RESUM FINAL PLANTILLA DE PERSONAL        

Núm. 
Places 
Ocupades 

  Places 
Vacants 
lliures o 
cobertes de 
forma 
interina 

Places 
vacants 
per  
promoció 
interna 

 
Places a 
amortitzar 

 
Places a 
extingir 

Professors Titulars     67 31 28 1  7 

Personal Directiu 1  1    

Personal Administració-Serveis   (A2) 5 4 1    

Personal Administració-Serveis   (C1) 1     1 

Personal Administració-Serveis   (C1) Cap Neg. 1   1   

Personal Administració i Serveis (C2) 4  4     

Personal Administració i Serveis (E) 2  2    



 
   
 
 

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

 

64

        SUMA TOTAL PERSONAL LABORAL 81 35 36 2  8 

 
DIPSALUT 
 
Que el Consell Rector de Dipsalut, reunit en la sessió ordinària número 2020/8, que 
va tenir lloc el 15 de setembre, i segons consta a l’esborrany de l’acta corresponent, 
va adoptar entre d’altres l’acord que, a reserva dels termes que resultin de l’aprovació 
de l’esmentada acta, transcrit diu: 
 
“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. 
 
És competència del Consell Rector, d’acord amb l’article 10.6) dels Estatuts de 
l’Organisme, l’aprovació de la política de personal, la plantilla, la relació de llocs de 
treball i el règim retributiu dins dels límits legals, a proposta de la Presidència. No 
obstant això, atès que la plantilla i la relació de llocs de treball estan condicionats per 
la dotació econòmica que recull el pressupost anual de Dipsalut, el Consell Rector, de 
conformitat amb l’article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les eleva al Ple de 
la Diputació de Girona per a la seva aprovació definitiva juntament amb el pressupost 
de cada exercici. 
 
La Gerència i els Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització de l’Organisme 
proposen a aquesta Presidència, en data 9 de setembre de 2020 que el Consell 
Rector elevi al Ple de la Diputació l’aprovació de la plantilla i la relació de llocs de 
treball que es reprodueixen com a annexos 1 i 2. 
 
En aquest informe-proposta s’exposa que: 
 
“La proposta segueix les línies marcades pels acords precedents d’aprovació 
consecutiva de les plantilles i les relacions de llocs de treball, tot aplicant-hi previsions 
en matèria d’increments retributius que pugui establir la propera Llei de pressupostos 
generals de l’Estat, amb un fons de reserva addicional del 0,55% sobre els crèdits 
inicials del pressupost de 2020. 
 
Així mateix, inclou la plantilla de Dipsalut per a l’any 2021, instrument amb una funció 
quantitativa a efectes pressupostaris, com a annex 1, i la relació de llocs de treball 
(RLT), eina organitzativa que descriu les unitats orgàniques amb els llocs de treball 
concrets que les conformen, com a annex 2. 
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La plantilla de Dipsalut per al 2021 és d’una plaça de personal directiu, 55 places en 
règim de funcionari (5 de les quals s’amortitzaran un cop finalitzada la promoció 
interna prevista), 3 places en règim laboral (les quals es preveu que s’extingiran 
progressivament en la seva totalitat durant els propers anys) i 6 places de caire 
conjuntural, el qual en total sumen 57 places efectives (sense tenir en compte les 
places previstes a extingir i/o amortitzar). 
 
Respecte de la plantilla aprovada per a l’exercici 2020, es proposa la consolidació 
d’una plaça conjuntural creada el 2020 que passa a estructural, del grup A2 nivell 22, 
adscrita als Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització, la incorporació a la RLT de 
la promoció interna de 5 places del grup C2 nivell 13 a C1 nivell 15 i l’adequació 
singular del lloc de treball laboral “Tècnic/a mitjà/na de subvencions”, atès que és l’únic 
lloc de treball del grup A2, nivell 22, amb un Complement Específic marcadament 
inferior a la resta de llocs equiparables. Així, d’acord al principi d’igualtat de tracte, 
s’equipara l’import aquest complement i lloc de treball.  
 
Tanmateix, es reflecteix la recta final del procés de funcionarització de la plantilla que 
ha permès l’amortització prevista per a 2020 de 30 places de personal laboral i deixa un 
valor residual de 3 places de personal funcionari pendents de funcionarització i, per 
tant, 3 places de personal laboral a amortitzar.” 
 
Vist que s’ha incorporat a l’expedient informe del Servei d’Organització i Recursos 
Humans corporatius de la Diputació favorable a la proposta que la Gerència recull en 
la memòria. 
 
XARXA LOCAL DE TRIBUTS 
 
Que el Consell Rector extraordinari de XALOC, en sessió 15 d’octubre de 2020, ha 
adoptat el següent acord: 
 
“La relació de llocs de treball es defineix com l'instrument tècnic a través del qual es 
realitza l'ordenació del personal de les Administracions Públiques, estructurant la seva 
organització, de forma que consti la denominació del lloc de treball, els grups de 
classificació professional, els cossos i escales dels funcionaris, el sistema de provisió 
dels llocs de treball, els requisits per ocupar els llocs de treball i les seves retribucions 
complementàries. L'aprovació de la relació de llocs de treball no té caràcter exhaustiu, 
des del punt de vista de l'assignació d'atribucions dels empleats, atès que el president de 
l'organisme pot atribuir mitjançant resolució funcions de caràcter específic quan això 
sigui requerit per raons justificades de servei.  

 
La llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública estableix 
en el seu article 15 que aquestes relacions contindran la relació detallada dels llocs 
reservats a funcionaris, els que podran ser duts a terme per personal laboral i els llocs 
destinats al personal eventual. Des del punt de vista procedimental, l'elaboració de la 
relació de llocs de treball ha de sotmetre’s a criteris de racionalitat, economia i eficàcia, i 
haurà de ser aprovada pel Ple de la Corporació, i està subjecta a publicitat.  

 
Pel que respecta a la plantilla de personal, es defineix com la relació detallada de 
cossos, escales, subescales, classes i categories de les places en les que s'integren els 
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funcionaris, el personal laboral i el personal eventual de l'ens local, indicant la seva 
denominació, el nombre d'efectius, ocupats i vacants, i el grup de titulació al qual 
pertanyen. La plantilla de personal s'aprova en la mateixa sessió en què s'aprovi el 
pressupost, atès que integra el mateix. La plantilla de personal també està subjecta a la 
obligació de publicar-la íntegrament al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, i s’ha de remetrà una còpia de la mateixa a l'Administració 
de l'Estat i la Generalitat.  

 
El Reial decret Llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s'aproven mesures urgents en 
matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic (BOE de 22 de gener de 2020), 
estableix les retribucions per al 2020 del personal al servei del sector públic i disposa 
que no podran experimentar un increment superior al 2 per cent respecte de les vigents 
a 21 de desembre de 2019, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de 
comparació, tant pel que respecte a efectius de personal com a la seva antiguitat. En 
igual sentit es pronuncia respecte del percentatge màxim que es pot incrementar la 
massa salarial del personal laboral. (article 3, apartats –bàsic-). Tot això, sense perjudici 
de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional resultin 
imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d'efectius 
assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius fixats pels 
programes d'actuació (art. 3, apartat Set).  
 
En matèria d'incorporació d'efectius, l'article 19 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de 
Pressupostos generals de l’Estat per a 2018 –LPGE- (actualment, prorrogada) 
condiciona la incorporació de nou personal al sector públic al compliment dels límits i 
requisits que s’hi estableixen, de forma que les administracions públiques que en 
l’exercici anterior hagin acomplert els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic i 
la regla de despesa, tindran una taxa de reposició del 100%, i un 10% addicional per a 
les entitats locals que, a més d’acomplir els requisits, tingui amortitzat el seu deute 
financer a 31 de desembre de l’exercici anterior; i per a aquelles administracions 
públiques que no ho han assolit, la taxa de reposició del 100% només podrà fer-se 
efectiva en els sectors i àmbits d’actuació que l’article 19.Uno.3 de la mateixa LPGE 
estableix, com per exemple, el control de l’assignació eficient dels recursos públics, 
l’assessorament jurídic o la gestió del recursos públics, sectors que tenen la 
consideració de prioritaris, d’acord amb article 19.Sis de la mateixa norma. Pel que fa a 
la resta de sectors o activitats, la taxa de reposició serà del 75%. 
 
La taxa de reposició d'efectius ve definida com la diferència entre el nombre d'empleats 
fixos que, durant l’exercici pressupostari anterior van deixar de prestar serveis i els 
empleats fixos que s’incorporen en el mateix exercici, per qualsevol causa, llevat els 
procedents d’ofertes d’ocupació pública o reingrés des de situacions que no comporten 
la reserva de llocs de treball. Pel que fa concretament a XALOC, la taxa de reposició és 
de 1 plaça amb motiu d’una baixa per jubilació de personal administratiu (la funcionària 
D.Perich Ballo),  ja que la resta de baixes produïdes o bé s’amortitzen o bé són 
substituïdes per personal interí per afectar a sectors prioritaris o serveis públics 
essencials, segons acord adoptat pel Ple de la Diputació el dia 18 de desembre de 2012.  
 
Quant a la contractació de personal temporal, així com al nomenament de funcionaris 
interins, l’article 19.Dos de la LPGE per a 2018 esmentada –també amb caràcter bàsic- 
estableix amb caràcter general la seva prohibició, llevat de casos excepcionals i per 
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cobrir necessitats urgències i inajornables. En el marc d’aquesta habilitació excepcional 
que en els últims anys han contemplat les diferents lleis pressupostàries, respecte de la 
possibilitat d’ incorporar personal temporal per motius de la seva urgència i que no es 
poden ajornar en el temps, per donar cobertura a sectors, funcions i categories 
professionals considerats prioritaris o que afectessin a serveis públics essencials, el Ple 
de la Diputació de Girona va acordar en sessió de 18 de de desembre de 2012, ratificar 
l’acord del Consell Rector de XALOC, en virtut del qual s’aproven com a funcions 
prioritàries i essencials, a més de les necessàries a les quals fa referència la disposició 
addicional segona de l’EBEP, aquelles que es presten en matèria de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació tributària i a l’assistència en els àmbits, fiscal, econòmic, 
comptable, jurídic, d’organització i de recursos humans. En aquest sentit, i amb motiu de 
l’ampliació de les delegacions que s’han efectuat per part dels ens locals de la 
demarcació de Girona, XALOC s’ha vist en la necessitar de dotar de més recursos 
humans els serveis que gestiona contractant personal temporal i/o nomenant funcionaris 
interins, per estar considerats dits serveis sectors i funcions prioritàries i essencials, de 
conformitat amb l’acord plenari anteriorment esmentat. 
   
Això ha determinat que la plantilla de XALOC, relativament jove perquè l’organisme 
va començar a prestar serveis a finals del 2005- pateixi un alt índex d’ocupació 
temporal, agreujat en els últims anys per les limitacions que les lleis generals 
pressupostàries han imposat en matèria d’accés a l’ocupació pública, i que en 
aquests moments s’estiguin executant processos d’estabilització de l’ocupació 
temporal, d’acord amb l’Oferta d’ocupació pública per a 2019 i 2020 aprovades, a 
l’empara de l’article 19.uno.9 de la LPGE  per a l’any 2018, que autoritza una taxa 
addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal que inclou places de naturalesa 
estructural que, estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma 
temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre 
de 2017 en els següents sectors i col·lectius: personal dels serveis d’administració i 
serveis generals, d’investigació, de salut pública i inspecció mèdica així com altres 
serveis públics, i que les ofertes d’ocupació que articulen aquests processos 
d’estabilització, hagin estat aprovades i publicades en els exercicis 2018 a 2020. 
(L’article 11 del Reial decret-llei 23/2020, de 23 de juny –BOE 24/06/20- habilita 
prorrogar-ho durant l’exercici 2021 tot disposant: “Con carácter excepcional, la 
habilitación temporal para la ejecución de la Oferta de Empleo Público, o instrumento 
similar de las Administraciones Públicas y de los procesos de estabilización de 
empleo temporal previstos en el artículo 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y en el artículo 19.Uno.9 de la 
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, 
mediante la publicación de las correspondientes convocatorias de procesos selectivos 
regulada en el artículo 70.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
cuyo vencimiento se produzca en el ejercicio 2020, se entenderá prorrogada durante 
el ejercicio 2021.”). 
 
La LPGE de cada exercici estableix una regla general fixant l’increment màxim de les 
retribucions de tots els empleats públics i del personal de les entitats del sector públic, 
però també preveu unes excepcions que permeten superar el límit anterior i 
compatibilitzar la contenció de la despesa amb les necessitats canviants dels serveis i 
activitats de l’Administració pública. Concretament, la limitació d’increment de la massa 
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salarial establerta per la LGPE no té caràcter absolut, perquè la comparació s’ha 
d'efectuar en termes d’homogeneïtat per als dos exercicis pressupostaris en comparació. 
L’exigència legal que la comparació es faci en termes d’homogeneïtat comporta que 
s’hagin de deixar al marge de la comparació les variacions d’efectius de personal (art. 3, 
apartat Set, del Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener), atès que amb l’ampliació del 
nombre de llocs de treball es trencaria l’homogeneïtat. Variacions d’efectius 
ocasionades, entre d'altres circumstàncies possibles, amb motiu de la modificació dels 
serveis o activitats que presta una administració. Per atendre doncs aquests serveis, es 
pot recórrer a una ampliació de les places de la plantilla, la qual cosa comporta deixar 
fora del terme de comparació l’increment de la massa salarial generada amb motiu de 
dita ampliació. Per tant, restaria justificat un increment d’efectius per fer front a les noves 
necessitats fruit de l’evolució de l’organisme. 
 
En aquest marc legal, el Consell Rector de XALOC, en sessió del dia 30 d’abril de 2019, 
va acordar elevar al Ple de la Diputació de Girona la modificació de l'estructura orgànica 
de l'organisme, en funció d'un nou organigrama amb nous nivells orgànics en què 
divideix l'estructura, i la conseqüent modificació de la Relació de Llocs de Treball per a 
l'any 2019, que fou aprovada en sessió plenària de la Corporació  de 7 de maig de 2019. 
Aquesta reorganització administrativa contempla les noves denominacions dels àmbits, 
serveis, seccions, unitats, negociats i llocs de treball, així com els grups i nivells de 
destinació i imports dels complements específics, acompanyada de les corresponents 
fitxes descriptives dels nous llocs de treball amb noves i diferents funcions, per promoure 
i assolir, entre d'altres, l'objectiu d'adaptar els llocs de treball a l'evolució de les seves 
funcions i equiparar les condicions retributives de la Diputació, en compliment  del Pla 
d'Ordenació de Recursos Humans de la Diputació de Girona, aprovat per acord de la 
Junta de Govern Local en sessió de data 15 de novembre de 2016.  
 
Com ja recull la Memòria justificativa d’aquesta reordenació organitzativa (punt 5.3 de la 
Memòria), l'actual RLT reflexa la convivència de dos organigrames superposats, de 
forma que durant la seva primera fase d'execució es faci un trànsit ordenat a la nova 
estructuració administrativa, mitjançant la materialització dels processos prioritaris que 
s'hi especifiquen, i que són els següents: 
 
- estabilització de l'ocupació temporal i reposició d'efectius 
- processos de provisió de llocs, ja estabilitzats (funcionarització addicional) 
- processos de promoció interna horitzontal 
- processos de promoció interna vertical 
 
Quant a l'estabilització de l'ocupació temporal i reposició d'efectius, XALOC ha aprovat 
les l'ofertes d'ocupació pública de 2019 i 2020, ha estabilitzat ocupació temporal 
corresponents als subgrups C2 i C1 que reunia els requisits legals per fer-ho, i 
actualment està portant a terme els corresponents processos d’estabilització dels 
subgrups A2 i A1 que també reuneixen els requisits legals (temporalment suspesos els 
corresponents procediments selectius amb motiu del confinament derivat de la pandèmia 
del SARS-CoV-2). Per tant, serà durant el 2021 quan es podrà impulsar els processos 
de provisió dels diferents llocs de treball de la nova estructura organitzativa i la 
funcionarització de personal laboral, de forma que a mida que es vagin proveint els llocs 
corresponents a la nova estructura orgànica, s'extingiran els llocs de treball d’origen, 
corresponents a l’antiga estructura. 
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Pel que fa referència als processos de promoció interna, cal recordar que la promoció 
interna és un procés selectiu d’accés restringit que garanteix el compliment dels principis 
d’igualtat, mèrit i capacitat, dirigit al funcionari de carrera que tinguin almenys dos anys 
d’antiguitat en el grup de classificació immediatament inferior al qual s’accedeix, i que 
estan en possessió de la titulació requerida i superen unes proves selectives 
convocades a l’efecte. Tant l’article 22 de la llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a 
la reforma de la funció pública, com l’actual article 18.4 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic, estableixen que les Administracions Públiques facilitaran les mesures que 
incentivin la participació del personal en processos selectius de promoció interna i la 
progressió en la carrera professional. Per això, l’article 23 de l’Acord/conveni de 
condicions de treball del personal funcionari i laboral de XALOC reconeix el dret dels 
empleats públics a la promoció interna per ascendir a cossos, escales o a categories del 
grup inferior a d’altres corresponents al grup superior. Tot i així, els processos de 
promoció interna s’emmarquen dins de la capacitat d’autoorganització dels mitjans 
personals de les administracions.  
 
Ressenyar també que, a efectes legals, l’article 19.Uno.7 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, 
de pressupostos generals de l’Estat per al 2018 estableix que les places que es 
convoquen per a ser proveïdes per processos de promoció interna no computen dins del 
límit màxim de places derivades de la taxa de reposició d’efectius. Aquesta previsió 
legals significa que la promoció interna no està limitada per la normativa pressupostària, 
doncs el nombre d’efectius totals es manté igual, però varia qualitativament. Lògicament, 
aquesta interpretació comporta que s’amortitzin de forma correlativa les places que 
quedaran vacants quan el personal que hagi superat el procés selectiu de promoció 
interna prengui possessió de la plaça pertanyent al grup superior de classificació o, en el 
seu cas, el canvi de règim jurídic. D’aquesta manera, el nombre d’efectius totals es 
manté igual. 
 
En aquest marc, doncs, s’emmarca la previsió per a l’exercici 2021 l'impuls de les 
promocions internes següents:  
 
- Codi 20400, Cap de servei de sistemes i noves tecnologies (1 plaça) 
- Codi 20401, Cap Unitat projectes informàtics i noves tecnologies (1 plaça) 
- Codi 20402, Cap Unitat sistemes i operacions (1 plaça) 
- Codi 20406, Tècnic mig informàtic (2 places) 
- Codi 30103, Tècnic expert oficines territorials (1 plaça) 
- Codi 30104, Tècnic expert recaptació executiva (1 plaça) 
- Codi 30106, Coordinador atenció usuaris no presencial (1 plaça) 
- Codi 30201, Tècnic expert inspecció (1 plaça) 
- Codi 30201, Tècnic expert inspecció (1 plaça) 
- Codi 30111, Cap Neg.recap.voluntària (1 plaça)- creuada per funcionarització 
- Codi 20111, Cap oficina de Registre – creuada per funcionarització (1 plaça) 
- Codi 30115, Cap oficina Local – creuada per funcionarització (2 places) 
- Codi 30204, Subinspector/a – creuada per funcionarització (1 plaça) 
 
Vista la Memòria explicativa de la plantilla i la modificació de la relació de llocs de treball 
(RLT) per a l’any 2021, elaborada per la gerència de XALOC, que consta en l’expedient, 
que descriu les necessitats de modificar i adequar els instruments de gestió dels 
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recursos humans (plantilla i relació de llocs de treball), i que es concreta en els canvis 
següents:  
 
Plantilla: 
 

Transferència a la Diputació de Girona de les places corresponents als llocs 
següents, amb motiu de la integració del Servei d’Assistència Tècnica als 
municipis en la seva estructura organitzativa: 
 
Codi Dot.

20500 1

20501 3
3001 4

20503 4

3003 3

20505 3

3004 3

20506 3

3006 2

20507 2

20508 1

3005 1

20509 1

3007_L 1

20510 2

20511 1

Cap de s ervei  d'assess orament i  ass is tència tècnica  a ls  municipis

Tècnic expert ass essorament i  ass is tència

Denominació lloc de treball

Tècnic/a  jurídic a junta ments

Tècnic/a  assessorament i  ass i s tència econòmica

Tècnic/a  econòmic a juntaments

Tècnic/a  assessorament i  ass i s tència jurídica

Tècnic/a  assessorament jurídic econòmic FMG

Tècnic ass essorament jurídic econòmic

Tècnic/a  mig assessorament i  ass i s tència  comptable ajuntaments

Tècnic/a  mig assessorament i  ass i s tència  RH a juntaments

Tècnic/a  mi tjà  as sessorament i  as s is tència  econòmica

Tècnic/a  mig assessorament i  ass i s tència  econòmica  ajunta ments

Tècnic/a  mi tjà  as s is tència  comptable a juntaments

tècnic/a  ass i stència  comptable i  de gestió de patrimoni

Tècnic/a  comptabie a juntaments

Coordinador ass i s tència  comptable i  ges tió de patrimoni  ajuntaments

 
       10203_L Administratiu expert            6 

       10204_L Administratiu            1 

 
Lloc codi 2003 (Auxiliar informàtic): s’amortitza la placa i s’extingeix el lloc de treball 

per correspondre a l’anterior estructura organitzativa.  
Lloc codi 2002 (operadors-programadors): s’amortitzen 5 places, passant a estar 

dotat de 7 a 2 places (a extingir) per correspondre a l’anterior estructura 
organitzativa. 

Lloc codi 2005 (tècnic responsable solucions informàtiques): amortització de la 
plaça i s’extingeix el lloc de treball 2005 –vacant- per correspondre a l’anterior 
estructura organitzativa.  

Lloc codi 20406: creació de 2 places de tècnic mig (Tècnic mig informàtic), en règim 
laboral, amb categoria professional A2, amb CD nivell 22 i CE de 14.413,23€. Les 
dues places es reserven a promoció interna, per tal de fer efectiva la promoció 
professional (vertical) en l’àmbit informàtic. 

Lloc codi 4103 (Subinspector “B”): amortització d’una (1) plaça –actualment vacant- 
per correspondre a l’anterior estructura organitzativa. 

Llocs codis 1003-F i 1003-L i 1005 (suport administratiu): s’amortitzen les places de 
suport administratiu de l’anterior estructura organitzativa i desapareixen els llocs 
de treball amb aquesta codificació, atès que els efectius actuals d’aquesta 
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categoria i el mateix règim jurídic, estan ocupant les places d’administratiu de la 
nova estructura organitzativa, amb codis 10204, 10204_L i  10201_L 
respectivament. 

Lloc codi 4020 (Cap d’oficina local): amortització de 4 places del lloc de treball codi 
4020 de l’anterior estructura administrativa –vacants-, atès que la nova estructura 
organitzativa ja contempla el nou lloc de Cap d’oficina local amb Codi 30115, dos 
(2) places de les qual es reserva a promoció interna creuada per funcionarització. 

Llocs codi 10203 i 10203_L: transferència de sis (6) places d’Administratiu expert a 
la Diputació de Girona, amb motiu de la integració del Servei de SAT a la seva 
estructura organitzativa. Conseqüència de l’anterior, aquests llocs passen de 
tenir 32 places a un total de 26 places a XALOC. 

Lloc codi 10204_L: transferència d’una (1) plaça d’Administratiu –base- a la 
Diputació de Girona, amb motiu de la integració del Servei de SAT a la seva 
estructura organitzativa. Conseqüència de l’anterior, aquest lloc passa de tenir 32 
a un total de 31 places.  

Lloc codi 10204: creació de dos (2) places més del lloc de treball d’Administratiu –
base-(C1 nivell 15), en règim funcionari (codi 10204), de l’Escala d’Administració 
General, subescala administrativa, que passa a estar dotat de 32 a 34 places, a 
proveir pel sistema reglamentari.  

Lloc codi 10201: creació d’una (1) plaça més del lloc d’Administratiu d’assistència-
mobilitat (C1 nivell 15), en règim funcionari, de l’Escala d’Administració General, 
subescala administrativa, que passa a estar dotat de 3 a 4 places. 

 
Relació de llocs de treball: 
 

Llocs codi 3001, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007_L, 20500, 20501, 20503, 20505, 
20506, 20507, 20508, 20509, 20510 i 20511: extinció dels llocs de treball de la 
estructura organitzativa de XALOC per transferència a la Diputació de Girona, 
amb motiu de la integració del Servei de SAT. 

Lloc codi 20112: creació d’un nou lloc de treball singular, Tècnic expert 
assessorament serveis generals, adscrit a l’àmbit d’Administració i 
Organtizació, en règim de funcionari, de l’Escala d’Administració General, 
Subescala Tècnica (subgrup A1), amb CD  nivell 25 i un CE de 17.379,09€ 

Lloc codi 20113: creació d’un nou lloc de treball singular, Tècnic expert gestió de 
nomines, adscrit a l’àmbit d’Administració i Organtizació, en règim de 
funcionari, de l’Escala d’Administració General, Subescala Tècnica (subgrup 
A1), amb CD  nivell 25 i un CE de 17.379,09€.  

Lloc codi 30303: creació d’un nou lloc de treball singular, Tècnic jurídic tributari, 
adscrit al Servei d’Assessoria Jurídica, en règim de funcionari, de l’Escala 
d’Administració General, Subescala Tècnica (subgrup A1), amb CD  nivell 23 i 
un CE de 15.977,47€.  

Lloc codi  20400: adequació del nom del lloc de treball, que passa a denominar-se 
Cap de servei de Sistemes i noves tecnologies. 

Lloc codi 20406: creació de nou lloc de treball singular, Tècnic mig informàtic, en 
règim laboral, amb categoria professional A2, amb CD nivell 22 i CE de 
14.413,23€. La provisió de les dos places es reserva a promoció interna. 

Lloc codi 30115, Cap d’oficina local, es reserva la provisió per promoció interna 
creuada per funcionarització de 2 places.  

Lloc codi 20111, Cap d’oficina de registre, 1 plaça, creuada per funcionarització 



 
   
 
 

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

 

72

Lloc codi 4104, Auxiliar d’inspecció, s’adequa la localitat de destí que passa de ser 
de “La Bisbal” a “Girona”, amb motiu del tancament de l’oficina territorial que 
XALOC disposava al municipi de La Bisbal d’Empordà. 

Extinció dels llocs de treball següents per correspondre a l’anterior estructura 
organitzativa: 
- Lloc codi 2003 (Auxiliar informàtic) 
- Lloc codi 2005 (tècnic responsable solucions informàtiques) 
- Llocs codis 1003-F i 1003-L i 1005 (suport administratiu) 
- Lloc codi 4020 (Cap d’oficina local) 

 
Finalment, el capítol 1 del pressupost de l’organisme, seguint els criteris del grup 
institucional, contempla una aplicació amb l’import del 0,55%, a l’empara de Resolució 
de 22 de març de 2018, de la Secretaria d’Estat de Funció Púbica, per la qual es publica 
el II Acord Govern-Sindicats per a la millora de l’ocupació pública i les condicions de 
treball (punt Primer), als efectes de dotar al pressupost dels recursos adients cobrint 
l’eventualitat que s’haguessin d’executar.  
 
Atesos els arguments exposats, s’ha efectuat la corresponent negociació amb els 
òrgans de representació del personal de XALOC, d’acord amb el que estableix l’article 
37.1.b) i c) del Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, segons s’acredita en 
l’acta que consta a l’expedient.  
 
Així mateix, en compliment de les Instruccions en matèria de recursos humans per als 
ens dependents de la Diputació de Girona, aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació, en sessió de 15 de novembre de 2016, el Servei d’Organització i Recursos 
Humans corporatius ha emès informe preceptiu, en relació amb la proposta de 
modificació d’aquests instruments de gestió (plantilla i RLT) de l’organisme XALOC. 
 
Per tot això, la comissió informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i 
Cooperació Local, hi dictamina  favorablement i eleva al Ple l’adopció de l’ACORD 
següent:  
 
PRIMER. Declarar essencials les reclassificacions i les places de nova creació que 
s’esmenta en aquesta memòria, d'acord amb la llei 6/2018, de 3 de juliol, de 
pressupostos generals de l'Estat pel 2018. 
 
SEGON. Aprovar la plantilla del personal al servei de la Diputació de Girona que 
s'adjunta en l'annex 1, i la relació de llocs de treball de la Corporació, que s'adjunta en 
l'annex 2 i l'annex 3, així com la creació de les fitxes dels nous llocs de treball no 
existents a la Corporació que es creen. 
 
TERCER. Aprovar la plantilla del personal al servei de l’organisme autònom 
Conservatori de Música Isaac Albèniz de la Diputació de Girona, que s’adjunta en 
l’annex 4, i la relació de llocs de treball del mateix, que s’adjunta en l’annex 5. 
 
QUART. Aprovar la plantilla del personal al servei de l’organisme autònom de Salut 
Pública -Dipsalut de la Diputació de Girona, que s’adjunta en l’annex 6, i la relació de 
llocs de treball del mateix, que s’adjunta en l’annex 7. 
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CINQUÈ. Aprovar la plantilla del personal al servei de l’organisme autònom Xarxa 
Local de Municipis Xaloc de la Diputació de Girona, que s’adjunta en l’annex 8, i la 
relació de llocs de treball del mateix, que s’adjunta en l’annex 9.  
 
SISÈ. 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’Acuerdo para la Mejora del 
Empleo i el projecte de pressupostos de l’any 2021. 
 
SETÈ. Ordenar la publicació íntegra de la plantilla i la relació de llocs de treball de la 
Diputació de Girona i els seus organismes autònoms al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el termini de trenta dies 
des de la seva aprovació, i trametre'n una còpia al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat, en compliment de l'article 28 del 
Reglament del personal al servei de les entitats locals.” 
 
El senyor President, comenta que passaríem al punt 2n, que és l’aprovació de la 
relació de llocs de treball i la plantilla, que també ha sortit, fins i tot em sembla que la 
senyora Pèlach ja ha fet la seva intervenció. Però, en tot cas, la senyora Roser 
Estañol ens ho diria.  
 
La diputada delegada de Recursos Humans, senyora Roser Estañol, pren la paraula i 
manifesta: Gràcies, president. Miraré de resumir-ho una mica més que el dia de la 
informativa. Aquesta relació de llocs de treball suposa un import total de 457.448,75 
€. Això si ho desglossem, tenim promocions internes, que això són [...] grup posició, 
que aquí les acceptem totes excepte les d’arquitectura, perquè ja vam explicar que a 
finals de l’any que ve ja hi ha generadors que [...]. Això suposa 42.540 €. Altres 
canvis, com són les relacions de lloc [...] estructural dintre dels departaments sempre 
són de lliure designació, que per concurs de mèrits, que gairebé tots, en aquest cas, 
són tots pel concurs de mèrit excepte dos caps de servei, que són de lliure 
designació. Això apuja a 70.992,63 €. [...] els triennis i el cost de la seguretat social, 
que són 28.453,73, i el que més ha pujat, aquests 457.448,75 € són la creació 
d’aquestes places noves, que pugen a aquests 315.462,07 €. Aquí tenim dues places 
conjunturals, la cooperació local i l’alta presidència, un enginyer, un ETOP (enginyer 
tècnic d’obra pública) per treballar amb la fibra òptica i la xarxa viària; i una plaça [...] 
d’enginyer informàtic que va a conseqüència de [...] del SAT. I, com deia la senyora 
Pèlach que li agradaria que el personal [...] aquestes 15.000 pràcticament són per 
places a medi ambient que van lligades als consells comarcals. I jo crec que a nivell 
de recursos humans, el tema dels treballadors sí que complim el seu desig. Gràcies. 
 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna intervenció? No? Vots en contra? 
Entenc, vostè, senyora Pèlach. Abstencions, cap. Vots a favor. Per tant, són 26 vots a 
favor, 1 vot en contra, cap abstenció. Quedaria aprovat. 
 
S’APROVA per 26 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE) i 1 vot en contra (CUP) 
 



 
   
 
 

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

 

74

3. PLE150/000134/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 
Econ.. Coop. Loc; Organització Recursos Humans Corporatiu (012): 
Aprovació de la subrogació del personal laboral i la transferència del 
personal funcionari adscrit al Servei d'Assistència i Formació de 
l'organisme autònom XALOC, en virtut de la transferència de serveis 
(expedient 2020/9359) 

 
“El president de la Diputació va dictar en data 15 de juliol de 2020 una resolució per 
incoar la integració del Servei d’Assistència tècnica l’exercici de les funcions de 
secretaria-intervenció, així com serveis d’assistència tècnica especialitzada en 
diferents matèries, comptable, econòmica i jurídica que actualment es presta per 
l’organisme autònom de la Xarxa Local de Municipis (XALOC) a la Diputació, per a la 
seva prestació per la pròpia Diputació de Girona amb efectes el dia 1 de gener de 
2021.  
 
La plantilla i la Relació de llocs de treball de l’organisme autònom XALOC així com la 
de Diputació de Girona, que es troben en l’ordre del dia de la sessió plenària de 24 de 
novembre de 2020, contemplen les amortitzacions de llocs i places a XALOC i la 
incorporació d’aquestes places i llocs a la Diputació de Girona. 
 
Tanmateix cal determinar quin és el personal funcionari a transferir i el personal 
laboral a subrogar. 
 
Personal a transferir : 
 
Denominació lloc de treball/plaça Servei de destí 

a Diputació 
Personal a traspassar (si 
a 31/12/20 ocupen el lloc 

de treball i la plaça, 
prestant serveis efectius o 
amb situació de reserva) 

Situació 
administrativa 

actual 

Administratiu expert -PAC Intervenció Núria Domínguez Laboral fix 

Administratiu expert-PAC Intervenció Anna Cancio Laboral fix 

Administratiu expert-PAC Intervenció Roser Creus Laboral fix 

Administratiu expert - econòmic Intervenció Jaume Salas Laboral fix 

Administratiu expert - Ripoll Intervenció Susanna Morales Laboral fix 

Administratiu RRHH/secretaria Sílvia Teixidor Laboral fix 

Tècnic/a assessorament jurídic 
econòmic FMG - Ripoll 

Intervenció Esteve Roca Funcionari 
carrera 

Tècnic/a assessorament jurídic 
econòmic FMG - Ripoll 

Intervenció Sandra Porcel Funcionari 
carrera 

Tècnic/a assessorament jurídic 
econòmic FMG - Ripoll 

Intervenció Magda Dulsat Funcionaria 
interina 

Tècnic jurídic ajuntaments Secretaria Ignasi Prádanos Funcionari 
interí 

Tècnic jurídic ajuntaments Secretaria Mònica Soler Funcionari 
interina 

Tècnic jurídic ajuntaments Secretaria Cristina Reig  Funcionària 
de carrera 

Tècnic/a econòmic ajuntaments Intervenció Imma Garcia Funcionaria 
carrera 

Tècnic/a econòmic ajuntaments Intervenció Jordi Espígol Funcionari 
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interí 

Tècnic/a comptable ajuntaments Intervenció Mireia Sória Funcionaria 
carrera 

Tècnic/a mig assessorament i 
assistència econòmica ajuntament 

Intervenció Imma Martil Funcionaria 
carrera 

Tècnic/a mig assessorament i 
assistència comptable ajuntaments  

Intervenció Joaquim Serra, Laboral fix 

Tècnic/a mig assessorament i 
assistència comptable ajuntaments  

Intervenció Imma Pibernat Funcionaria 
carrera 

Auxiliar administratiu  Intervenció Xavier Canet 
Funcionari per 

programa 

 
Règim jurídic aplicable al personal funcionari afectat per la transferència:  
 
Amb caràcter bàsic, l’art. 84.3 i 88 EBEP estableixen que han de ser declarats en 
situació administrativa de serveis en altres Administracions Públiques aquells 
funcionaris que, en virtut d’un procés de transferència, obtinguin un destí en una altra 
Administració, anomenada “de destí” i s’hi mantindran encara que s’integrin en els 
cossos i escales propis de l’administració de destí. 
 
L’art. 217 del Decret 214/1990 pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei 
de les entitats locals no regula amb detall aquesta situació administrativa, però es 
remet al règim propi dels funcionaris de la Generalitat de Catalunya, com a 
reglamentació supletòria. No obstant, la Generalitat només ha recollit breument el 
règim legal d’aquesta situació en l’article 87 del Decret legislatiu 1/1997, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats 
textos legals en matèria de funció pública.  
 
Conseqüències legals: 
 

1- Els funcionaris de carrera transferits quedaran en situació de servei actiu la 
Diputació de Girona i en situació de serveis en altres administracions respecte 
de XALOC. Per tant, aquests funcionaris es regiran pel règim estatutari vigent 
en de la Diputació. No obstant, conserven la condició de funcionaris de 
XALOC, sense reserva de plaça ni lloc de treball (tota vegada que aquestes 
places i llocs de treball seran amortitzats en la plantilla i RLT de XALOC del 
2021). 

2- La Diputació de Girona respectarà en tot cas el grup de classificació i el cos i 
escala de procedència dels funcionaris transferits, així com els drets 
econòmics inherents a la posició de carrera que tinguin reconegut, és a dir, el 
grau personal consolidat. Serà d’aplicació la normativa de personal de la 
Diputació de Girona i percebran les retribucions del lloc de treball, tot i que cal 
respectar el temps de serveis prestats a XALOC.  

3- Els funcionaris transferits poden reingressar al servei actiu de XALOC 
mitjançant convocatòries de concursos de provisió, computant el temps que 
hagin estat destinats a Diputació de Girona, com a temps de servei actiu en el 
seu cos i escala d’origen, i també obtindran el reconeixement professional dels 
progressos assolits en els sistema de carrera professional.  

4- Els funcionaris interins que es transfereixen mantindran el motiu d’interinatge 
que tinguin en el seu nomenament (fins cobertura de plaça, programa, 
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acumulació de tasques) i finalitzaran de conformitat amb el què disposa 
l’EBEP per a cada un dels tipus d’interins. 

 
Règim jurídic aplicable al personal laboral afectat per la transferència:  
 
L’ordenament jurídic laboral, per garantir el principi d’estabilitat en el treball dels 
empleats quan hi ha un canvi d’empresari, ha previst amb caràcter general que quan 
es produeixi un canvi en la titularitat d’una empresa, centre de treball o unitat 
productiva autònoma, no s’extingiran els contractes dels empleats afectats per la 
transmissió, de tal forma que el nou empresari adquirent de l’empresa, centre o unitat 
productiva es subrogarà en tots els drets i obligacions de l’anterior empresari. Així 
s'expressa l'article 44 ET: 
1. El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad 
productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el 
nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de 
Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los 
términos previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en 
materia de protección social complementaria hubiere adquirido el cedente. 
2. A los efectos de lo previsto en el presente artículo, se considerará que existe 
sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica que 
mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de 
llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria. 
 
Atès que en el cas que ens ocupa, es produeix efectivament una “successió 
d’empresa”, la subrogació de Diputació de Girona, en els contractes laborals és 
imperatiu legal, i ni tan sols és necessari comptar amb el consentiment del treballador, 
ja que l’ET només exigeix per a la seva aplicació el requisit formal de comunicació del 
canvi d’empresari als representants del personal. A més, les relacions laborals dels 
treballadors afectats per la successió es regularan pel conveni col·lectiu que sigui 
aplicable en el moment de la transmissió en l’empresa transferida, i mentre estigui 
vigent, com a clàusula molt protectora. 
 
Atès que el conveni col·lectiu de XALOC finalitza la seva vigència el 31 de desembre i 
ens trobem en una situació d’ultraactivitat, el personal laboral passarà a regir-se per 
les condicions del conveni laboral de Diputació de Girona. 
 
La subrogació en els contractes de treball prevista a l'art. 44 ET s’aplica en aquest 
supòsit perquè es donen els dos requisits: 

1- Existeix una transmissió d’una empresa, centre de treball o unitat productiva 
autònoma (Servei d’assessorament a Municipis) 

2- Que la transmissió afecti a una entitat econòmica que mantingui la seva 
identitat, entesa aquesta com un conjunt de mitjans organitzats per dur a 
terme una activitat econòmica (no només mitjans humans, també patrimoni, 
programes informàtics). 

La Directiva comunitària 2001/23/CE, de 12 de març, sobre la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de 
los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de 
partes de empresas o de centros de actividad té una concepció més àmplia dels 
supòsits de successió d’empresa, ja que concep l’empresa com una entitat 
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organitzada, estructurada i autònoma, però sense exigir que es transmetin amb els 
empleats també elements materials i patrimonials (així, en sectors com al vigilància i 
la neteja, els elements patrimonials i materials són pràcticament inexistents, ja que 
l’activitat econòmica es redueix a la mà d’obra, però es pot entendre que hi haurà 
successió d’empresa si hi ha un conjunt organitzat de treballadors que són adquirits 
per un nou empresari). 

No obstant aquesta Directiva comunitària 2001/23/CE, diu en el seu article 1.1.c) el 
següent: La presente Directiva será aplicable a empresas tanto públicas como 
privadas que ejerzan una actividad económica, con o sin ánimo de lucro. La 
reorganización administrativa de las autoridades públicas administrativas y el 
traspaso de funciones administrativas entre autoridades públicas administrativas no 
constituirán un traspaso a efectos de la presente Directiva .   

El Tribunal Suprem espanyol ha mantingut majoritàriament una interpretació més 
estricta, en el sentit d’exigir que només entra en joc l’art. 44 ET quan es transmet un 
mínim suport patrimonial, una unitat organitzada que permeti prestar una activitat 
independent, ja que la mera transmissió d’uns serveis no constitueixen per sí 
mateixos un centre de treball o una unitat productiva autònoma, si la successió no 
comporta també l’entrega d’una mínima infraestructura o organització.  

En definitiva, com es transmeten els elements que configuren una infraestructura 
organitzativa bàsica,  hi ha successió en els termes de l’art. 44 ET.  

A la vista de l’anterior, i vist que s’ha aprovat inicialment l’amortització de les places i 
llocs de treball a la plantilla i la relació de llocs de treball de XALOC per a l’any 2021 i 
simultàniament s’ha previst la creació d’aquestes places i llocs de treball a la plantilla i 
relació de llocs de treball de Diputació de Girona pel 2021, la Comissió Informativa 
d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina 
favorablement i eleva al Ple l’ACORD següent:  
 
PRIMER. TRANSFERIR a la Diputació de Girona el personal funcionari de carrera de 
XALOC que a data 31 de desembre de 2020 ocupi les places i llocs de treball indicats 
en la part expositiva, els quals amb  data 1 de gener de 2021 s’integraran a tots els 
efectes a la plantilla de personal funcionari de Diputació de Girona, respectant-se el 
seu grup de titulació, escala i subescala de procedència, així com el seu nivell de 
destí i antiguitat reconeguda XALOC. 
 
Respecte de la resta de condicions de treball del personal funcionari afectat per la 
transferència, a partir del dia 1 de gener de 2021 es regiran per les mateixes 
condicions de treball que la resta de personal funcionari de Diputació de Girona, 
sense que els sigui d’aplicació cap tracte diferenciat per raó d’antiguitat o temps de 
serveis prestats. 
 
Aquests funcionaris, partir del dia 1 de gener de 2021, quedaran en situació 
administrativa de servei actiu a  Diputació de Girona, i respecte de XALOC quedaran 
automàticament declarats en situació de serveis en altres administracions, amb els 
efectes que preveu l’article 88 del text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic amb 
caràcter bàsic, i la normativa de desplegament autonòmic que reguli aquesta situació 
administrativa. Podran reingressar al servei actiu de XALOC mitjançant convocatòries 
de concursos de provisió, computant el temps que hagin estat destinats a Diputació 



 
   
 
 

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

 

78

com a temps de servei actiu en el cos i escala d’origen, i també obtindran el 
reconeixement professional dels progressos assolits en els sistemes de carrera 
professional. 
 
SEGON. SUBROGAR al personal laboral fix de XALOC que a data 31 de desembre 
de 2020 ocupi les places i llocs de treball indicats en la part expositiva, de forma que 
a data 1 de gener de 2021 la Diputació de Girona es subrogarà en els seus contractes 
de treball en la posició de XALOC. Aquesta subrogació comporta que Diputació de 
Girona assumeix a partir del dia 1 de gener de 2021 les facultats de control i direcció 
respecte de la relació laboral, respectant les retribucions que estigui percebent a 
XALOC amb data 31 de desembre de 2020. Respecte de la resta de condicions de 
treball que no tinguin naturalesa retributiva, es regularà per les mateixes condicions 
de treball que el personal laboral de Diputació de Girona, sense que els sigui 
d’aplicació cap tracte diferenciat per raó d’antiguitat o temps de serveis prestats. 
 
TERCER. TRANSFERIR a la Diputació de  Girona el personal funcionari interí de 
XALOC que a data 31 de desembre de 2020 ocupi les places i llocs de treball indicats 
en la part expositiva. Aquests funcionaris interins mantindran la causa que va motivar 
el seu nomenament, fins que s’extingeixin els motius que van donar lloc a la relació 
de servei.” 
 
El senyor President, comenta que passaríem al punt 3r, que és un tema 
d’organització. Aprovació de la subrogació del personal laboral i de transferència del 
personal funcionari adscrit al Servei d’Assistència o Formació de l’organisme autònom 
XALOC, en virtut de la transferència de serveis, que ja s’ha explicat, però el senyor 
Presas ens farà aquesta breu explicació del tema. Gràcies. 
 
El vicepresident primer, senyor Pau Presas, pren la paraula i manifesta: Gràcies, 
president. Bona tarda, ja. En tot cas, intentant ser molt breu. En aquest cas, una de 
les accions que es prenen en aquest pressupost per l’any 2021, es tracta de 
l’especialització de XALOC quant a la recaptació dels ingressos de tots els municipis 
que tinguin els seus drets delegats; i el que fem és el servei d’atenció tècnica, aquest 
SAT, que estava enquadrat dins l’estructura de XALOC. El que fem és que passi a 
formar part de la Diputació de Girona. En aquest cas, de cara a l’ajuntament i els 
ajuntaments, que bàsicament són els que perceben i reben aquests serveis seguiran 
rebent exactament el mateix servei. I en aquest cas el que fem és un total de 22 
places, que era aquest fons d’oficina que servia, per una banda, per donar servei als 
secretaris i als secretaris interventors que presten servei als diversos ajuntaments de 
la província; servia per donar-los aquest suport d’oficina, però també, suport en 
matèria comptable, en matèria de secretaria, en assistència jurídica, recursos 
humans, patrimoni, etc. Per tant, el que fem, simplement, és enquadrar-los a sota de 
les àrees, principalment, de secretari i d’intervenció a fi i efecte d’intentar generar 
economies d’escala i generar una millor coordinació de tots els recursos de la 
Diputació amb un sol objectiu. És a dir, d’entrada, segur que seguirem prestant els 
mateixos serveis, com a mínim, i en tot cas, l’objectiu és poder-los seguir millorant i 
fer-los créixer. Crec que no fa falta estendre’ns més. L’objectiu seria aquestes 22 
places que ara mateix estaven situades a XALOC passin a formar part de la plantilla 
de la Diputació; i, en aquest cas, doncs els 18 treballadors que, efectivament, estaven 
ocupant aquestes places passaran a ser treballadors de la Diputació. Per descomptat, 
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que tindran també les mateixes condicions que tenien i, per tant, mantindran totes 
aquetes condicions laborals. Res més. 
 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Presas. Ens ressituem i XALOC es 
dedicarà a allò per la qual va néixer, que és la recaptació. I, per tant, la Diputació, 
amb tota l’assistència i cooperació, com hem dit abans. És una petita reorganització. 
Alguna paraula? No? Algun vot en contra? Alguna abstenció? Doncs s’aprova per 
unanimitat.  
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
El senyor President, manifesta: Moltíssimes gràcies, al ser ple extraordinari no hi ha 
precs i preguntes. Són gairebé un quart de cinc de la tarda. Mirarem de reestructurar-
lo de cara a l’any vinent aquest plenari, aquesta diada, i agrair-los a tots les seves 
aportacions, la seva paciència, també. I, en tot cas, moltíssimes gràcies, s’aixeca la 
sessió. 
 
El senyor president aixeca la sessió a un quart de cinc de la tarda el contingut de la 
qual, com a secretari, CERTIFICO. 
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