
Número: 202
Òrgan: Ple
Sessió: Ordinària, telemàtica i per videoconferència
Data: 26 de gener de 2021
Hora: 12:00
Lloc: Saló de Sessions
Document: Acta

Expedient: 204196

Hi assisteixen:

President Miquel Noguer i Planas
Vicepresidents Pau Presas i Bertran

Albert Piñeira i Brosel
Vicepresidentes Maria Puig i Ferrer

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

Jaume Dulsat i Rodríguez
Roser Estañol i Torrent
Eduard Llorà i Cullet
Jordi Masquef i Creus
Montserrat Mindan i Cortada
Josep Sala i Leal
Jordi Xargay i Congost
Joaquim Ayats i Bartina
Josep Maria Bagot i Belfort
Anna Barnadas i López
Maria Teresa Brunsó i Puigvert
Joan Fàbrega i Solé
Josep Piferrer i Puig
Eva Viñolas i Marín
Pere Casellas i Borrell
Juli Fernández i Iruela
Sílvia Paneque i Sureda
Beatriz Ventura i Navarro
Laia Pèlach i Saget
Gisela Saladich i Parés
Carles Motas i López

Secretari general Jordi Batllori i Nouvilas
Interventora Núria Josa i Arbonès

Amb el següent

ORDRE DEL DIA

Punt d'ordre del dia Expedient

1 Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la
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sessió  ordinària  anterior  que  va  tenir  lloc  el  dia  22  de
desembre de 2020

2 Decrets corresponents al mes anterior

3 Informació de la Presidència

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES

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

4 Modificació  del  Pla  de  serveis  d'assistència  en  gestió
expropiatòria aprovat pel Ple de la Diputació el dia 20 de
juny de 2017 – Expropiacions

2020/X020200/9832

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

2021/A010301/316

6 Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball
de Xaloc - Xaloc

2021/A010301/316

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ

7 Aprovació de les Bases reguladores per a la concessió de
subvencions per a la programació estable professional dels
equipaments escènics E3 – Cooperació Cultural

2021/X020100/115

8 Aprovació de les Bases reguladores de subvencions de la
Diputació  de  Girona  per  al  finançament  de  l'acció  de
promoció i foment de l'activitat física i l'esport - Esports

2021/X020200/300

JUNTA DE PORTAVEUS

9 Moció del grup de la CUP per unes mesures de prevenció
de  la  COVID19  que  tinguin  en  compte  la  diversitat  del
territori

2021/A010900/688

10 Mocions d'urgència

11 Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

El senyor President, dona la benvinguda als assistents i manifesta: Anem a començar
aquesta sessió plenària ordinària del mes de gener  d’enguany,  la primera de l’any
2021 i començaríem amb el primer punt de l’ordre del dia.

1. Lectura  i  aprovació,  si  escau,  de  l'esborrany  de  l'acta  de  la  sessió
ordinària  anterior  que  va  tenir  lloc  el  dia  22  de  desembre  de  2020

S’APROVA, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària anterior que va
tenir lloc el dia 22 de desembre de 2020, prèviament tramesa als senyors diputats i a
les senyores diputades.

2. Decrets corresponents al mes anterior
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S’informa dels decrets corresponents al mes de desembre de 2020, numerats del núm.
3417 al núm. 3841.

3. Informació de la Presidència

Visites telemàtiques o presencials:
- Amb els alcaldes i alcaldesses de: Sant Joan les Abadesses, Blanes, La Bisbal,

Montagut i Oix, Vila-Sacra, Platja d’Aro i Flaçà. 

- Entitats i particulars: 18 , entre la que destaquen: el president de l’ACM, Lluís
Soler, 

Reunions de treball telemàtiques o presencials: 
- Juntes de Govern.
- Junta de Govern del Consorci Costa Brava.
- Reunió de la Comissió Territorial de Museus de les Comarques de Girona.
- Ple Extraordinari de la Fundació Fita. 
- Taula de Treball Covid-19 de la Diputació de Girona.
- Consell  Plenari  del  Consell  d’Iniciatives  Locals  per  al  Medi  Ambient  de  les

comarques gironines.
- Junta de Portaveus. 
- Reunions  setmanals  del  Gabinet  Territorial  de  Coordinació  d’Emergències

COVID-19.
- Reunions  amb el  conseller  d’Educació,  les  presidències  de  les  Diputacions

catalanes i les entitats municipalistes. 
- Reunió COVID-19 amb la consellera de Presidència i Portaveu del Govern.
- Reunió del Grup de Treball de Riudarenes.
- Reunió Fons Next Generation-EU.
- Comissió Mixta de Seguiment  del  Protocol  d’Execució  de les  diligències  de

llançament als partits judicials. 

PERSONAL EVENTUAL:

En  compliment  del  que  disposa  l’article  104  bis  de  la  llei  7/1985,  de  2  d’abril,
reguladora de les Bases de règim local, s’informa al Ple que el nombre de llocs de
treball reservats a personal eventual de la Diputació de Girona a 1 de gener de 2021
és de 27 places, i no n’hi ha cap de vacant. 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES

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

4. Modificació  del  Pla  de  serveis  d'assistència  en  gestió  expropiatòria
aprovat pel Ple de la Diputació el dia 20 de juny de 2017. - Expropiacions -
2020/X020200/9832

“La Diputació de Girona, mitjançant acord plenari de 20 de juny de 2017, va aprovar el
Pla de Serveis d’assistència en gestió expropiatòria, adreçat a ajuntaments i altres ens
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locals de les comarques de Girona, que fou publicat al BOP en data 7 de juliol de
2017.

L’esmentat Pla de Serveis no incloïa referències a la protecció de dades personals, per
la qual cosa es considera necessari regular l’existència d’encàrrecs de tractament en
la prestació de serveis  i  recursos als  ens locals  beneficiaris,  com a condicions de
prestació del servei,  a fi  d’evitar la signatura de contractes bilaterals d’encàrrec de
tractament entre la Diputació i l’entitat local beneficiària.

En virtut d’això, es modifica el Pla de Serveis amb la inclusió d’un nou apartat titulat
“Protecció de dades personals” i un annex en el que es detallen les responsabilitats i
obligacions de la Diputació i de l’ens local beneficiari. 

D’acord amb els antecedents, i vist l’informe del Servei de Patrimoni i Expropiacions, la
Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Administració,  Promoció  Econòmica  i  Cooperació
Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple l’adopció de l'acord següent:

PRIMER.- Modificar el Pla de Serveis d’assistència en gestió expropiatòria aprovat pel
Ple de la Diputació el 20 de juny de 2017 amb la inclusió de l’apartat 5 bis i l’annex que
es transcriuen a continuació: 

“5 bis. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
La Diputació i  l’ens local beneficiari  de qualsevol dels recursos que es recullen en
aquest Pla s’obliguen a complir el Reglament general de protecció de dades i la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets  digitals  (LOPDGDD).  En tots  aquells  recursos en els  que la  Diputació  tracta
dades personals d’un ens local aquest últim tindrà la consideració de responsable del
tractament de les dades (en el sentit de l’article 4.7 del Reglament general de protecció
de dades) assumint la Diputació de Girona les responsabilitats pròpies de l’encarregat
del  tractament  (en el  sentit  de  l’article  4.8  del  Reglament  general  de protecció  de
dades).
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades, els interlocutors entre l’entitat
local obtentora del recurs i la Diputació seran les persones Delegades de Protecció de
Dades d’ambdues institucions. El correu electrònic podrà ser emprat com a canal de
comunicació entre les persones delegades de protecció de dades.
Atès que per a la prestació del servei la Diputació de Girona haurà de tractar dades
personals per compte de l’Ajuntament o d’una altra entitat local, d’acord amb l’article
11.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la Diputació
tindrà  la  consideració  d’encarregat  del  tractament,  en  el  sentit  de  l’article  4.8  del
Reglament  general  de  protecció  de  dades,  assumint  les  obligacions  establertes  a
l’article 28 del Reglament i a l’article 33 LOPDGDD. El tractament s’efectuarà en els
termes i abast que figuren en el document annex.

ANNEX. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
1. Responsabilitats i dades objecte de tractament

 L’ens local obtentor del servei o recurs i la Diputació de Girona s’obliguen a
complir 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 95/46/CE (Reglament general de protecció de
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dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals. 

 La prestació de determinats serveis  i  recursos regulats  en aquest  Pla  de
Serveis comporta el tractament de dades personals responsabilitat de l'ens
local  per part  de la  Diputació de Girona,  que tractarà aquestes dades en
qualitat  d’encarregada  del  tractament,  en  el  sentit  de  l’article  4.8  del
Reglament general de protecció de dades, d’acord amb l’article 11.2 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. La Diputació de
Girona,  com  a  encarregada  del  tractament,  complirà  en  tot  moment  els
principis i aplicarà les mesures previstes al Reglament general de protecció
de dades,  a la  Llei  orgànica 3/2018,  de 5 de desembre,  de protecció de
dades personals  i  de garantia  dels  drets  digitals  i  l’Esquema Nacional  de
Seguretat  (regulat  pel  Reial  Decret  3/2010,  de  8  de  gener).  Aquestes
obligacions  s’entenen  sense  perjudici  de  l’adhesió  a  les  mesures  de
coordinació voluntària que, proposades per la Diputació, fossin acceptades
per l’ens local que encomana.

 L’incompliment de les presents clàusules pot comportar que la Diputació de
Girona,  encarregada  del  tractament,  sigui  considerada  responsable  del
tractament, havent d’assumir les responsabilitats previstes a la normativa de
protecció de dades.

 Els  serveis  regulats  en  aquest  pla  en  els  que  existeix,  per  part  de  la
Diputació, un tractament de dades personals per compte de l’Ajuntament o
entitat local són:

Recurs: Servei d’assistència en gestió expropiatòria
 Responsable  del  tractament  de  les  dades:  Ens  local  beneficiari  del

servei.
 Finalitat del tractament: Prestació del servei d’assistència administrativa

i  jurídica  en la  gestió  expropiatòria  als  ens  locals  de les  comarques
gironines.

 Categories  d’interessats:  Persones  interessades  en  els  procediments
d’expropiació, o representants de persones jurídiques interessades en
els procediments.

 Categories  de  dades  personals:  identificatives,  característiques
personals,  circumstàncies  socials,  acadèmiques  i  professionals,
econòmiques,  financeres  i  d’assegurances,  comercials  i  dades  de
categories especials (signatura biomètrica).

 Actuacions  que  comporta  el  tractament:  Recollida,  elaboració,
organització  o  estructuració,  utilització,  conservació,  consulta,
acarament, registre, adaptació o modificació, extracció, comunicació o
transmissió,  interconnexió,  limitació,  difusió  o  qualsevol  altre  forma
d’habilitació. 

 Cessions de dades: Jurat d’expropiació de Catalunya i Direcció General
del Cadastre. 

 Lloc on s’efectuarà el tractament:  (ex: equips i  sistemes propis de la
Diputació  //  Equips  i  sistemes  propis  de  l’Ajuntament  o  entitat  local
contra servidors propis o contractats per DdGi). 

 Allotjament de les dades: Sistemes de la Diputació de Girona.
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 Durada  de  l’encàrrec  de  tractament:  Encàrrec  vigent  mentre  duri  la
prestació del servei en els termes del Pla de serveis.

2. Obligacions de la Diputació de Girona 
 La Diputació utilitzarà les dades personals objecte de tractament només per

a la finalitat o finalitats pròpies d'aquest encàrrec.
 Llevat  dels  casos  necessaris  per  a  complir  l’objecte  de  l’encàrrec,  la

Diputació no comunicarà dades personals a terceres persona, excepte amb
l’autorització  expressa  de  l’ens  local  o  en  els  supòsits  legalment
admissibles, i en tot cas sempre en consonància amb les finalitats pròpies
de la prestació del servei. 

 La  Diputació  declara  disposar  d’una  descripció  general  de  les  mesures
tècniques  i  organitzatives  de  seguretat  que  ha  adoptat  i  aplicarà  al
tractament de les dades.

 Si  la  Diputació  considera  que  alguna  de  les  instruccions  rebudes  de
l’Ajuntament  o ens local,  relatives al  tractament  de les  dades,  contradiu
l’RGPD o  qualsevol  altra  disposició  en  matèria  de  protecció  de  dades,
informarà d’aquesta circumstància immediatament a l’ens local. 

 El personal de la Diputació que tingui accés als sistemes d’informació que
tractin les dades responsabilitat de l’ens local, quedarà obligat a mantenir el
deure de confidencialitat respecte de les dades personals a les quals tingui
accés  en  virtut  d’aquest  encàrrec,  obligació  que  no  està  limitada
temporalment i que perdurarà finalitzada la relació contractual o funcionarial
amb la Diputació. La Diputació garantirà que aquest personal hagi rebut la
formació adequada i s’hagi compromès, de forma expressa i per escrit, a
respectar  la  confidencialitat  i  a  complir  les  mesures  de  seguretat
corresponents. 

 La Diputació  col·laborarà  amb l'entitat  local  si  ha d’efectuar  avaluacions
d’impacte relatives a la protecció de dades i, si escau, formular consultes
prèvies a l’autoritat de control.

 La Diputació posarà a disposició de l'Ajuntament o entitat local la informació
necessària per demostrar que compleix les seves obligacions, així com per
facilitar la realització de les auditories que efectuï l’ens local o un auditor
designat per l’ens local. 

 L’atenció  a  l’exercici  dels  drets  per  part  de  les  persones  afectades
correspondrà  a  l'ens  local.  Si  les  persones  afectades  s’adrecessin  a  la
Diputació per exercir els seus drets, la Diputació ho comunicarà a l’ens local
per escrit en el termini màxim de dos dies hàbils. Li lliurarà també tota la
informació que pugui ser rellevant per atendre la sol·licitud.

 La Diputació informarà a la persona Delegada de protecció de dades de
l’ens local, sense dilació indeguda i en qualsevol cas en el termini màxim de
24 hores, de les violacions de la seguretat de les dades personals de les
quals  tingui  coneixement,  juntament amb tota la  informació rellevant  per
documentar i comunicar, si escau, la incidència. 

3. Obligacions de l’Ajuntament o entitat local.
 Correspon a l’Ajuntament o entitat local, com a responsable del tractament:
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o Informar  a  les  persones  interessades  del  tractament  de  les  seves
dades.

o Atendre les persones interessades en l’exercici dels seus drets.
o Realitzar, si escau, una avaluació de l'impacte en la protecció de dades

de les operacions de tractament.
o Fer les consultes prèvies a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades,

en el cas que pertoqui.
o Supervisar la correcció del tractament, inclosa la realització d’auditories.
o En  relació  a  les  violacions  de  seguretat  que  es  produeixin  en  el

tractament de les dades, en base a la informació obtinguda directament
o rebuda de la Diputació, l’ens local donarà compliment a l’article 33 de
l’RGPD,  valorant  si  correspon  comunicar  a  l’Autoritat  Catalana  de
Protecció  de  Dades  i  a  les  persones  interessades  les  violacions  de
seguretat  de les dades i,  en cas afirmatiu,  procedir  a la  notificació i
portar a terme les actuacions i operacions que se’n derivin. 

4. Encàrrec de tractament.
 En el cas que la Diputació hagués d’encarregar alguna operació de tractament

ho comunicarà prèviament i per escrit a l’ens local, amb una antelació mínima
de quinze dies naturals, informant de les operacions de tractament que es volen
encarregar i, de forma clara i inequívoca, de les dades de qui rebrà l’encàrrec,
que es  podrà dur  a  terme si  l’Ajuntament  o ens local  no manifesta la  seva
oposició en el termini indicat. En el cas que l’ens local no autoritzés l’encàrrec
ho haurà de motivar i, en base a aquesta informació la Diputació valorarà si pot
seguir  oferint  el  servei  sense  efectuar  l’encàrrec  o  bé  per  mitjà  d’un  altre
encarregat.

 En el cas que la Diputació encarregui operacions de tractament, qui els efectuï
assumirà també la condició d’encarregat del tractament, estarà obligat a complir
les obligacions que aquest document estableix,  així com les instruccions que
dicti l’entitat local. Correspondrà a la Diputació regular la nova relació mitjançant
un  contracte  o  qualsevol  altre  acte  jurídic  vàlid,  de  manera  que  el  nou
encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions,
mesures de seguretat), en els mateixos termes i amb les mateixes garanties per
als  drets  de  les  persones  afectades.  Si  el  subencarregat  ho  incomplís  la
Diputació continuarà essent plenament responsable davant l’ens local pel que fa
als perjudicis que es puguin causar.

5. Realització d’estadístiques.
D’acord  amb  els  articles  5.b  i  89  de  l’RGPD,  la  Diputació  de  Girona  podrà  fer
explotacions  amb  finalitats  estadístiques  de  les  dades  objecte  dels  tractaments
descrits. El tractament d’aquestes dades per aquesta finalitat es portarà a terme de
forma dissociada,  de manera que ni  directament  ni  indirectament  sigui  possible  la
identificació de les persones interessades a qui corresponen les dades.
6. Finalització de l’encàrrec.
Amb la resolució de l’encàrrec la Diputació deixarà de tractar les dades, abstenint-se
de portar a terme cap acció que pogués comportar un nou accés. “

SEGON.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona el present acord i un text
refós del Pla de Serveis d’assistència en gestió expropiatòria.
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TERCER.-  Traslladar  el  present  acord  a  tots  els  ajuntaments  de  municipis  amb
població inferior a 10.000 habitants de dret de les comarques gironines.”

El senyor President, pren la paraula i manifesta que passaríem, doncs, als punts de les
comissions  informatives,  que  seria  la  comissió  d’Hisenda,  Administració,  Promoció
Econòmica i Cooperació Local. El primer punt seria la modificació del Pla de serveis
d’assistència en gestió expropiatòria aprovat pel Ple de la Diputació el dia 20 de juny
de 2017. Té la paraula el diputat senyor Quim Ayats.
El diputat delegat d’Habitatge i Serveis Generals, senyor Quim Ayats, pren la paraula i
manifesta: Sí, es proposa aprovar aquesta modificació del pla existent per introduir,
bàsicament, les clàusules relatives a la protecció de dades personals, tal com es va
informar  a  la  comissió  informativa.  Es  tracta  d’aquest  redactat,  serien  les
recomanacions i indicacions tècniques, i és un fet que s’haurà d’anar fent en tots els
plans de serveis de la casa. Per tant, per això demanem la seva aprovació.
El senyor President, diu: Gràcies, senyor Ayats. Alguna consideració per part d’algú de
vostès? No? Per tant, entenem que queda aprovat per unanimitat.

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

5. Acceptació  de  la  delegació  acordada per  diversos ens  de  determinats
ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona i altres. - Xaloc
2021/A010301/316

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

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

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

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

PRIMER. ACCEPTAR la delegació  acordada pel  plenari  dels  l’ajuntaments que es
relacionen  a  continuació,  a  favor  de  la  Diputació  de  Girona,  de  gestió,  liquidació
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals  que es
duu a terme per l’organisme autònom XALOC i de conformitat amb l’establert al Pla de
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serveis de XALOC per a la realització de les facultats delegades en matèria de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic (BOP núm. 135 de 15 de juliol de
2020) que s’especifiquen:

AJUNTAMENT DE SIURANA

GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE:

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

Data del Ple: 10/12/2020

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

GESTIÓ  I  RECAPTACIÓ  EN  PERÍODE  VOLUNTARI  I  EXECUTIU  DELS
EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE:

 Gossos considerats potencialment perillosos
 Protecció d’animals

Data del Ple: 14/12/2020

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

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

SEGON. Donar compte de l’acord de revocació de la gestió i recaptació de la Taxa de
subministrament d’aigua, adoptat per l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts.

TERCER. Donar compte al Ple de la relació d’ens que es subscriuen al Pla de Serveis
de  XALOC  per  a  la  realització  de  les  facultats  delegades  en  matèria  de  gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic (BOP núm. 135 de 15 de juliol de
2020) en substitució dels convenis signats vigents fins l’1 d’octubre de 2020.

La Disposició  Addicional  vuitena de la  Llei  40/2015,  d’1d’octubre,  d’adaptació dels
convenis vigents subscrits per qualsevol Administració Pública estableix que tots els
convenis hauran d'adaptar-se a la regulació que  d’aquests que es preu a l’article 49,
en el termini de tres anys a comptar des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

No obstant això, pel que fa al termini de vigència del conveni, aquesta adaptació ha
estat automàtica per aplicació directa de les regles previstes en l'article 49.h).1r. En
concret,  per  als  convenis  que  no  tinguessin  determinat  un  termini  de  vigència  o,
existint, tinguessin establerta una pròrroga tàcita per temps indefinit en el moment de
l'entrada en vigor d'aquesta Llei, en aquests casos el termini de vigència del conveni
s’estableix en quatre anys a comptar des de l'entrada en vigor de la present Llei. 
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D’aquesta Disposició resulta que el 2 d’octubre de 2020, quedaven sense efecte  -per
no haver  estat  adaptats-  els  convenis  subscrits  per  XALOC i  els  Ajuntaments/Ens
relatius a la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic,  sense que
això afecti els acords de delegació adoptats per aquests en el seu moment, atès que
la  seva  part  dispositiva  recull  expressament  l’abast  i  contingut  de  la  delegació
conferida, tot indicant que aquesta es realitza mitjançant el seu Organisme autònom
XALOC, i  de conformitat amb l’establert  al  Pla de serveis aprovat per l’organisme.
Delegacions que van ser  acceptats  pel Ple de la Diputació de Girona i publicades
segons l’establert a l’article  7 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per
RDLeg 2/2004, de 5 de març.

Tanmateix,  amb  motiu  de  la  pèrdua  de  vigència  dels  convenis  subscrits  i  que
regulaven  el  règim  jurídic  de  la  delegació  entre  ambdues  administracions,  els
Ajuntaments,  que  tot  seguit  sindiquen,  han  adoptat  acord  de  Ple  pel  qual  es
subscriuen al Pla de serveis aprovat en el Consell Rector en data 7 de juliol de 2020
per  la  prestació  del  servei  de  gestió,  recaptació  i  inspecció  dels  tributs  i  altres
ingressos de dret públic delegats a la Diputació de Girona (BOP de Girona núm. 135
de 15 de juliol), en substitució dels convenis esmentats. 

A continuació relacionem als Ajuntaments/ens que ja han pres l’acord d’adherir-se al
nou Pla de serveis, que se sumen als indicats al Ple de Diputació del mes d’octubre i
desembre de 2020:

Ajuntament de Banyoles
Ajuntament de Llambilles
Ajuntament de Puigcerdà
Ajuntament de Vila-sacra
Consell Comarcal de la Garrotxa

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

El  senyor  President,  manifesta  que  passaríem  al  següent  punt  Acceptació  de  la
delegació acordada per diversos ens de determinats ingressos de dret públic a favor
de la Diputació de Girona i altres, el XALOC. Té la paraula el diputat senyor Jordi
Camps.
El  diputat  senyor  Jordi  Camps,  intervé i  manifesta:  Moltes gràcies,  president.  Aquí
tindríem l’Ajuntament de Ciurana, que ens passaria la gestió, inspecció i recaptació en
període voluntari i executiu de la taxa d’aprofitament especial de domini públic local a
favor  d’empreses  explotadores.  També  tindríem  l’Ajuntament  de  Llançà,  que  ens
passaria  la  gestió,  inspecció  i  recaptació  en  període  voluntari  i  executiu  dels
expedients sancionadors en matèria de gossos considerats potencialment perillosos i
protecció d’animals.
El senyor President, diu: Gràcies, senyor Camps. Alguna consideració per part d’algú 
de vostès? No? Per tant, quedaria aprovat

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat. 
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6. Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de Xaloc. -
Xaloc  -  2021/A010301/316

“ANTECEDENTS
I. El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 24 de novembre de 2020, va
aprovar,  entre  d’altres,  la  Relació  de  Llocs  de  Treball  i  la  plantilla  del  personal
funcionari  i  laboral  de  l’organisme  autònom  Xarxa  Local  de  Municipis  Gironins
(XALOC), relatius a l’any 2021.

II. La relació de llocs de treball (RLLT) 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, havent d'adaptar-la a les necessitats que li  exigeix la
prestació  efectiva  dels  seus serveis  públics;  per  això,  la  RLLT ha de respondre a
necessitats  reals  de  l’administració  local  i  haurà  de  precisar  els  requisits  per  a
l'acompliment de cada lloc de treball, comprenent la denominació i les característiques
essencials d'aquests, requisits exigits per al seu acompliment i  determinació de les
seves retribucions complementàries.  Per tant,  la finalitat  d'elaborar o modificar  una
RLLT no és altre que adoptar les mesures oportunes per adequar l’organització del seu
personal a les necessitats reals de l'administració. 
En aquest sentit, 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. 
Així mateix, aquest article 15.1.d) de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, -bàsic- estableix
que tant la creació com la modificació, la refosa o supressió de llocs de treball s’han de
realitzar a través de les RLLT.
D’altra banda, la pròpia RLLT, en tant que acte administratiu que és, pot ser esmenat
en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, de les errades materials, de
fet o aritmètics existents, a l’empara de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

III.  La gerència de XALOC ha elaborat Memòria justificativa sobre la necessitat  de
modificar la RLLT de l’organisme, pel motius següents:

 En el moment d’elaborar el pressupost de l’organisme, la plantilla i la RLLT
de XALOC per al 2021, no es va poder incorporar l’actualització dels imports
de complements retributius d’alguns llocs de treball, en aplicació de l’article 3,
apartats Dos i Set, del Reial Decret llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel
qual  s’aproven mesures  urgents en matèria de retribucions en l’àmbit  del
sector públic i l’Acord del Consell de Ministres de la mateixa data, perquè la
negociació col·lectiva que es va dur a terme a nivell de grup institucional de
la Diputació de Girona, per concretar el destí de l’increment addicional del
0,30  per  cent  de  la  massa  salarial  de  l’any  2019,  es  va  produir  amb
posterioritat.

 En  la  RLLT  s’han  observat  errades  materials,  de  fet  i  aritmètiques,  que
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procedeix la seva esmena d’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions
públiques

  Atès que s’ha culminat processos d’estabilització i de promoció interna que
donat  lloc a la  provisió definitiva de llocs de treball  de la nova estructura
organitzativa,  procedeix  l’amortització  dels  llocs  de  treball  correlatius  de
l’anterior estructura organitzativa.

Per tot això, procedeix modificar la RLLT de XALOC, segons el detall següent: 
1) Actualització  de  complements  retributius  dels  llocs  de  treball  d’auxiliar  i  

d’administratiu (per aplicació del 0,30% de la massa salarial)
En data  27 de novembre de 2020 el president delegat de XALOC va resoldre aprovar
l’actualització dels  imports   del  complement específic  i  el  complement  de destí  de
determinats llocs de treball  de la  Relació de Llocs de Treball  de l’organisme, amb
efectes de l’1 de gener de 2020, a l’empara de l’article 3, apartats Dos i Set, del Reial
Decret llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel qual s’aproven mesures urgents en
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic i l’Acord del Consell de Ministres de
la mateixa data, donant així compliment a l’acord arribat el  28 de setembre de 2020
amb la representació dels empleats públics del grup institucional de la Diputació de
Girona, respecte al destí del fons addicional del 0,30 per cent de la massa salarial de
l’any 2019. 
Pel que fa concretament a l’organisme XALOC, el destí del 0,30% addicional pactat a
nivell de grup institucional s’ha destinat a les revisions dels llocs de treball següents:
a) Auxiliar administratiu: modificació del complement de destí, que passa del nivell 13
al  14  i  modificació  del  complement  específic,  que  passa  a  ser  de 7.995,23 euros
anuals.
b) Administratius: modificació del complement específic, que passa a ser de 7.995,23
euros anuals. 
La resolució de la presidència delegada ha estat ratificada posteriorment pel Ple de la
Diputació  de  Girona,  en  sessió  del  22  de  desembre  de  2020.  Per  la  qual  cosa,
procedeix traslladar aquesta modificació a la RLLT aprovada en el seu dia, per tal de
reflectir l’ actualització dels complements retributius dels llocs de treball esmentats.
2) Amortització  de  places  i  llocs  de  treball  de  l’antiga  estructura  organitzativa  (a  

extingir), per estar proveïts els llocs de treball de la nova estructura organitzativa
 Lloc codi 5004,  tècnic/a administració electrònica i arxiu, per estar proveït el

20108
 Lloc codi 5005, Tècnic/a contractació, per estar proveït el 20109
 Llocs  codi  1103  i  1104,  tècnic/a  mig  control  intern  i  comptable,  per  estar

proveïdes les 2 places del lloc 20202 
 Lloc codi 1201, tècnic/a mig tresoreria, per estar proveït lloc 20301
 Lloc codi 4003,  Cap secció expedients sancionadors i Lloc codi 4004,  Tècnic

resolució expedients sancionadors,  per estar proveïdes les 2 places del lloc
codi 30105, Tècnic expert expedients sancionadors.

 Lloc codi 4005, Tècnic/a mig resolució recursos motivats multes i sancions, per
estar proveït  el lloc codi 30109,  Tècnic mig expedients sancionadors,   de la
nova estructura organitzativa.

 5 places del Lloc codi 4102,  Inspector/a, que passa a estar dotada de 6 a 1
plaça, per estar proveïdes 4 places del lloc codi 30202, Inspector/a, de la nova
estructura organitzativa, i  restar una de vacant, ja prevista en el nou lloc de
treball (codi 30202)
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 Llocs codi 4201, 4202 i 4203, tècnics jurídics, per estar proveïdes les 3 places
del lloc 30301, Tècnic expert assessoria jurídica tributària

3) Amortització de places vacants de llocs de l’antiga estructura organitzativa:  
 1 plaça del Lloc codi 2002, operador-programador, que passa a estar dotat de 

2 a 1 plaça, en estar vacant una d’elles.
 1 plaça del Lloc codi 4008 , Responsable territorial de GTR, per estar vacant, 

que passa a estar dotada de 2 a 1 plaça, en estar vacant una d’elles i estar ja 
contemplada en la nova estructura organitzativa (lloc codi 30115).

 1 plaça del Lloc codi 4008_L, Responsable territorial de GTR, per estar vacant, 
que passa a estar dotada de 2 a 1 plaça, en estar vacant una d’elles, i estar ja 
prevista en la nova estructura organitzativa (lloc codi 30115, reservant al torn 
de promoció interna 1 plaça, per funcionarització).

4) Altres adequacions i correccions:  
 Es canvia d’adscripció orgànica el lloc de treball Tècnic mig comunicació  (codi

30110) i  el corresponent de l’antiga estructura organitzativa (lloc codi 4018),
que  passen  de  l’àmbit  de  Gestió  i  Recaptació  Tributària  (GRITA)  al  de
Gerència, per estar més adequat a les funcions transversals assignades al lloc
de treball. És per això, que es modifica el codi identificatiu del lloc de treball,
que passa del 30110 a ser el 10206. 

 Es rectifica l’errada d’arrodoniment observa en els CE del llocs codi 2012 i
20113, que on posa 17.379,09€ ha de dir 17.378,78€.

 Es rectifica l’errada material observada en el nombre de places del lloc codi
10204 Adminsitratiu,  que on posa 34 ha de dir 33, tal i com es desprèn de la
relació valorada de llocs de treball que acompanya el Pressupost de l’exercici
2021 de l’organisme.

 S’adequa la denominació del lloc de treball codi 30114, que passa de “Cap
negociat oficina” a “Cap oficina 1”, i del lloc de treball codi 30115, que passa de
“Cap oficina local” a denominar-se “Cap oficina 2”.  

 S’adequa  singularment  el  complement  específic  del  lloc  codi  30111,  Cap
negociat  recaptació  voluntària,  en  el  sentit  de  mantenir  el  mateix  del  lloc
equivalent  de  l’anterior  estructura  administrativa  (codi  4006),  passant  de
12.436,00€  a  12.853,76€,  ja  que  les  funcions  i  responsabilitats  són  les
mateixes i l’únic element diferenciador és el règim jurídic, el qual ha passat a
ser de funcionari.

 Es torna a incorporar el lloc de treball codi 4204, Tècnic mig serveis jurídics, de
l’antiga  estructura  organitzativa,  que  per  error  es  va  ometre  en  la  RLLT
aprovada per  al  2021,  ja  que està actualment  ocupada interinament per un
efectiu i el lloc que correspon a la nova estructura organitzativa (codi 30302)
encara no ha estat proveït reglamentàriament.

 Adequació singular  del  complement  específic  del  lloc de treball  codi  10201,
Administratiu assistència-mobilitat (funcionari i laboral), per tal d’adequar-ho al
fet  diferencial  que el  caracteritza,  és a dir,  que requereix de desplaçaments
continus (mobilitat) a les diferents oficines del territori, la qual cosa comporta
més  perillositat  en  el  seu  desenvolupament  de  les  seves  funcions.  El
complement específic passa de 8.5447,22€ a 9.947,22€.

 Es diferencia els  dos règims jurídics del  lloc de treball  codi  10205,  Auxiliar
administratiu.  Per  tal  d’adequar  el  règim  jurídic  del  lloc  de  treball  Auxiliar
administratiu codi  10205  a  les  funciones  públiques  que  té  assignades,  es
contempla que en la nova estructura organitzativa les places siguin en règim
funcionarial, tot declarant a extingir les de règim laboral actuals, que passen a
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ser  identificades  amb el  codi  10205-L.  Per  la  qual  cosa,  no  comporta  cap
increment  de places en  la  plantilla,  en  la  mesura que siguin  proveïdes les
places de funcionari (reservant dos d’elles a promoció interna creuada), seran
amortitzades les de règim laboral.

L’impacte  econòmic  que  comporta  aquestes  adequacions  en  els  corresponents
aplicacions pressupostàries és el que s’hi indica en la Memòria justificativa esmentada,
sense que la modificació de la RLL requereixi de modificació pressupostària.

IV.  S’ha  efectuat  la  corresponent  negociació  amb els  òrgans  de  representació  del
personal, d’acord amb el que estableix l’article 37.1, apartats b) i c), del Text refós de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, en Mesa general de negociació celebrada en data
30 de desembre de 2020.

V. A l’expedient consta informe favorable de l’Àrea d’administració i organització en
relació amb la modificació de la RLLT que es proposa.

VI.  En compliment  de les instruccions  als  ens dependents  en matèria de recursos
humans, aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 15
de novembre de 2016, el Servei d’Organització i Recursos Humans corporatius s’ha
sol.licitat informe preceptiu, en relació amb la proposta de modificació de la RLLT.

FONAMENTS DE DRET
1.  L’article  74  del  Text  refós  de  l’Estatut  bàsic  de  l’empleat  públic,  aprovat  pel  RD
Legislatiu  5/2015,  de  30  d’octubre  (TREBEP),  que  estableix  que  les  administracions
públiques estructuraran la seva organització a través de relacions de llocs de treball o
altres instruments similars.

2. L’article 15.1.d) de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la
funció pública, -bàsic- que estableix que tant la creació com la modificació, la refosa o
supressió de llocs de treball s’han de realitzar a través de les RLLT.

3. Els articles 29 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats locals,
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, sobre l’aprovació i contingut de les relacions
de llocs de treball i l’organigrama funcional.

4. El articles 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local
(LBRL), que estableix que les 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  comporta  la
possibilitat d’ordenar els mitjans personals i materials amb discrecionalitat tècnica, per tal
que compleixi millor amb les seves competències. El sector públic de cada corporació
local integra a més de la pròpia entitat, els ens dependents o vinculats. Per això, el seu
article 85.bis.e) estipula que la determinació i modificació de les condicions retributives
del personal dels organismes autònoms s’hauran d’ajustar al que aprovi al respecte el Ple
o la Junta de Govern de l’entitat local.

5. L’article 85 bis, lletra e) de la Llei 7/1985, de 2’abril, reguladora de les bases del règim
local,  que estipula que la  determinació i  modificació  de les condicions  retributives del
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personal dels organismes autònoms s’hauran d’ajustar al que aprovi al respecte el Ple o
la Junta de Govern de l’entitat local.  
D’acord  amb  l’article  32.1  del  Decret  214/1990,  “(...)  Igualment,  el  mateix  òrgan  ha
d’aprovar les modificacions que es produeixin.”

6. Els articles 9.4, 27.2, 31.3 i 32.1 del Decret 214/1990, en relació amb la despesa que
pugui comportar la modificació, que pugui resultar compensada amb la despesa de la
modificació  per  reducció  o  per  la  disponibilitat  de  consignacions  destinades  a  llocs
vacants que no es pretenguin proveir en l’exercici, i per tant, no requereixi de l’aprovació
d’expedient de modificació de crèdits del pressupost.  

7.  L’article  37.1 del  TREBEP,  que disposa que seran objecte  de negociació  amb els
òrgans de representació del personal la determinació de retribucions complementàries
dels funcionaris, els criteris generals sobre classificació dels llocs de treball i els plans i
instruments de planificació dels recursos humans, excepte les decisions que afectin a les
potestats d’autoorganització de l’Administració. Conseqüentment, esdevé preceptiu abans
de la seva aprovació la negociació de la modificació de la RLT que es proposa.

8. L’article 9.6) dels Estatuts de XALOC, que disposen que el Consell Rector és l’òrgan
competent per aprovar la Plantilla i la Relació de llocs de treball. No obstant això, atès
que  la  plantilla  i  la  relació  de  llocs  de  treball  estan  condicionades  per  la  dotació
econòmica que recull el pressupost anual de XALOC, el Consell Rector eleva al Ple de la
Diputació de Girona l’aprovació definitiva de la política de personal per a cada any, com
es fa amb el pressupost de cada exercici.

En  virtut  de  tot  l’anterior  i  a  proposta  del  Consell  Rector  de  Xaloc,  la  Comissió
Informativa  d’Hisenda,  Administració,  Promoció  Econòmica  i  Cooperació  Local  hi
dictamina favorablement i eleva al Ple de la Diputació de Girona el següent ACORD:

PRIMER. APROVAR la modificació de la Relació de Llocs de Treball de XALOC, el text
refós  de  la  qual  s’adjunta  com  a  annex,  que  conté  tots  els  llocs  de  treball  de
l’organisme, ordenants per unitats orgàniques,  i  elevar-la  al  Ple de la Diputació de
Girona per a la seva ratificació i posterior publicació.

SEGON. Ordenar la publicació íntegra de la relació de llocs de treball actualitzada al
Butlletí Oficial de la Província 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,  de
conformitat amb de l'article 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.”

ANNEX:

MODIFICACIÓ RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL XALOC- 2021

 10.000 GERÈNCIA          

Codi Denominació lloc 

de treball

Dot. CD CE Gru

p

FP R

.

Factor

Dedicació

Factor

incomp

F. 

Específica

Localitat Observació
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J

.

P

atibilitat

10000 Gerent 1 30 45.333.80 A1 LD F IDE  Girona  

 

10.100 

Personal directiu            

Codi Denominació lloc 

de treball

Dot. CD CE Gru

p

FP R

.

J

.

P

Factor

Dedicació

Factor

incomp

atibilitat

F. 

Específica

Localitat Observació

1001 Adjunt/a a 

Gerència

1 28 34.367.56 A1 LD F    Girona a extingir

10101 Adjunt/a a 

Gerència 

tributària

1 29 39.293.51 A1 LD F especial F.I.  Girona  

5000 Director/a àrea 

d'administració i 

organització

1 26 32.504,51 A1 LD F    Girona a extingir

10102 Director/a àmbit 

Administració i 

Organització

1 28 35.379,92 A1 LD F especial F.I.  Girona  

4000 Director/a de 

l'àrea de gestió 

tributària i 

recaptació

1 26 26.524,59 A1 LD F    Girona a extingir

10103 Director/a àmbit 

Gestió Tributària i 

Recaptació

1 28 35.379,92 A1 LD F especial F.I.  Girona  

 

10.200 

Personal

administratiu  i

tècnic            

Codi Denominació lloc 

de treball

Dot. CD CE Gru

p

FP R

.

J

.

P

Factor

Dedicació

Factor

incomp

atibilitat

F. 

Específica

Localitat Observació

1012 Secretari/ària de 

direcció

1 20 9.492,27 C1 LD L    Girona a extingir

10200 Secretari/ària 

d'alta direcció i 

presidència

1 20 12.435,99 C1 LD L especial   Girona vacant

10201 Administratiu 

assistència-

mobilitat

4 15 9.947,22 C1 C F   Carnet B vacants

10201_L Administratiu 

assistència-

mobilitat

3 15 9.947,22 C1 C L   Carnet B A extingir 

per 

funcionaritz

ació

10202 Administratiu 

assistència-

oficines

24 15 8.547,22 C1 C F     vacants

10202_L Administratiu 

assistència-

oficines

24 15 8.547,22 C1 C L A extingir 

per 

funcionaritz

ació

10203 Administratiu 

expert

26 15 8.547,22 C1 C F      vacants

10203_L Administratiu 

expert

26 15 8.547,22 C1 C L A extingir 

per 

funcionaritz

ació

10204 Administratiu 33 15 7.995,23 C1 C F      vacants

10204_L Administratiu 31 15 7.995,23 C1 C L A extingir 
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per 

funcionaritz

ació

10205 Auxiliar 

administratiu

5 14 7.995,23 C2 C F 2 per PI 

creuada

10205_L Auxiliar 

administratiu

5 14 7.995,23 C2 C L     A extingir 

per 

funcionaritz

ació

10206 Tècnic mig 

comunicació

1 22 14.413,23 A2 C F especial  carnet B Girona vacant

4018 Tècnic mitjà 

comunicació ens 

delegants

1 20 12.853,76 A2 C F    Girona A extingir

 ADMINISTRACIÓ I ORGANITZACIÓ       

 

20.100 

Servei

Administració  i

Organització            

Codi Denominació lloc 

de treball

Dot. CD CE Gru

p

FP R

.

J

.

P

Factor

Dedicació

Factor

incomp

atibilitat

F. 

Específica

Localitat Observació

20100 Cap de servei 

d'administració i 

organització

1 28 24.303,63 A1 LD F especial F.I.  Girona vacant 

20101 Cap de secció 

d'administració 

electrònica, 

registre  i 

organització

1 26 19.612,16 A1 CE F    Girona vacant

20102 Cap de secció de 

recursos humans

1 26 19.612,16 A1 CE F    Girona vacant

20103 Tècnic expert 

informació i 

organització

1 25 17.378,78 A1 C F    Girona vacant - PI

20104 Tècnic expert 

contractació

1 25 17.378,78 A1 C F    Girona vacant - PI

5002 Tècnic/a 

formació, qualitat 

i prevenció de 

riscos

1 23 17.346,64 A1 C L    Girona A extingir 

20106 Tècnic expert de 

formació i 

prevenció de 

riscos

1 25 17.378,78 A1 C L    Girona vacant

5003 tècnic/a gestió de 

personal

1 23 17.346,64 A1 C F    Girona A extingir 

20107 Tècnic RH 1 23 15.977,47 A1 C F    Girona vacant

20112 Tècnic expert 

assessorament 

serveis generals

1 25 17.378,78 A1 C F Girona

20113 Tècnic expert 

gestió de nòmines

1 25 17.378,78 A1 C F Girona

20108 Tècnic mig 

informació i 

organització

1 22 14.413,23 A2 C F    Girona

20109 Tècnic mig gestió 

contractació

1 22 14.413,23 A2 C F    Girona

5007 Tècnic/a 

responsable 

manteniment

1 20 12.853,76 A2 C F    Girona A extingir 

20110 Tècnic mig 

manteniment

1 24 14.922,73 A2 C F especial  Enginyeri

a

Girona vacant
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20111 Cap d'oficina de 

registre

1 16 11.766,38 C1 CE F    Girona vacant

 SERVEIS GENERALS          

 

20.200 Servei 

Serveis

Econòmics            

Codi Denominació lloc 

de treball

Dot. CD CE Gru

p

FP R

.

J

.

P

Factor

Dedicació

Factor

incomp

atibilitat

F. 

Específica

Localitat Observació

20200 Cap de servei de 

serveis econòmics

1 28 24.303,63 A1 LD F especial F.I.  Girona vacant - 

Mob.Intera

dm

20201 Tècnic expert 

serveis econòmics

1 25 17.378,78 A1 C F    Girona vacant - 

Mob.Intera

dm

20202 Tècnic mig servei 

economia

2 22 14.413,23 A2 C F    Girona

20203 Cap negociat 

serveis econòmics

1 20 12.435,99 C1 CE F Girona vacant

 

20.300 

Servei Tresoreria            

Codi Denominació lloc 

de treball

Dot. CD CE Gru

p

FP R

.

J

.

P

Factor

Dedicació

Factor

incomp

atibilitat

F. 

Específica

Localitat Observació

1200 Tècnic/a 

tresoreria

1 23 13.732,65 A1 C F    Girona A extingir 

20300 Tècnic tresoreria 1 23 15.977,47 A1 C F    Girona  vacant

20302 Tècnic expert 

tresoreria

1 25 17.378,78 A1 C F Girona Vacant 

Mob. 

Interadm.

20301 Tècnic mig gestió 

tresoreria

1 22 14.413,23 A2 C F    Girona

 

20.400  Servei

Sistemes 

Tecnologies

Informació            

Codi Denominació lloc 

de treball

Dot. CD CE Gru

p

FP R

.

J

.

P

Factor

Dedicació

Factor

incomp

atibilitat

F. 

Específica

Localitat Observació

2000 Director/a serveis 

informàtics i de 

sistemes

1 26 21.950,73 A2 LD L    Girona A extingir 

20400 Cap de servei de 

sistemes i 

tecnologies de la 

Informació

1 28 24.303,63 A1 LD L especial F.I. Enginyer 

Informàtic

Girona vacant 

2001 Cap de projectes 1 23 17.767,32 A2 C L    Girona A extingir 

20401 Cap d'unitat de 

projectes 

informàtics i 

noves tecnologies

1 25 17.379,09 A1 CE L especial  Enginyer 

informàtic

Girona vacant – P.I.

2004 Tècnic/a resp. 

Suport 

manteniment i 

atenció a l'usuari

1 20 12.853,76 A2 C L    Girona A extingir 

20402 Cap d'unitat de 

sistemes i 

operacions

1 25 17.379,09 A1 CE L especial  Enginyer 

Informàtic

Girona vacant – P.I.
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20403 Cap d'unitat 

desenvolupament

s i solucions 

informàtiques

1 25 17.379,09 A1 CE L especial  Enginyer 

Informàtic

Girona vacant – P.I.

20406 Tècnic mig 

informàtic

2 22 14.413.23 A2 C L especial Enginyer 

informàtic

Girona Vacant – 

P.I.

2002 Operador-

programador

1 20 9.631,43 C1 C L    Girona A extingir 

20404 Programador 7 20 12.436,00 C1 C L especial   Girona 1 plaça a 

extingir per 

P.I

20405 Operador 2 16 11.766,38 C1 C L especial   Girona 1 plaça 

vacant 

 GRITA            

 

30100  Servei

Gestió  i

Recaptació

tributària            

Codi Denominació lloc 

de treball

Dot. CD CE Gru

p

FP R

.

J

.

P

Factor

Dedicació

Factor

incomp

atibilitat

F. 

Específica

Localitat Observació

30100 Cap secció de 

recaptació 

executiva

1 26 19.612,16 A1 CE F    Girona vacant 

30101 Cap secció 

d'expedients 

sancionadors

1 26 19.612,16 A1 CE F    Girona vacant

30102 Tècnic/a expert 

assessorament 

jurídic tributari 

local

1 25 17.379,09 A1 C F    Girona vacant

4017 Coordinador 

territorial

1 25 20.155,69 A2 C F    Girona A extingir

30103 Tècnic expert 

oficines 

territorials

1 25 17.379,09 A1 C F especial  carnet B Girona vacant P.I.

30104 Tècnic expert 

recaptació 

executiva

1 25 17.379,09 A1 C F    Girona vacant P.I.

30105 Tècnic expert 

d'expedients 

sancionadors

2 25 17.379,09 A1 C F    Girona

4013 Tècnic mitjà CAU 1 22 13.229,03 A2 C F    Girona A extingir

30106 Coordinador 

atenció usuaris no

presencial

1 26 13.853,63 A2 C F    Girona vacant P.I.

30107 Coordinador de 

gestió i recaptació

tributària

1 26 13.853,63 A2 CE F    Girona vacant - 

Mob. 

Interadm. 

P.I.

30108 Coordinador de 

gestió cadastral

1 26 13.853,63 A2 CE F    Girona vacant - 

Mob. 

Interadm.

30109 Tècnic mig 

expedients 

sancionadors

1 22 14.413,23 A2 C F    Girona

4006 Responsable de 

gestió i recaptació

voluntària

1 20 12.853,76 C1 C L    Girona A extingir

30111 Cap negociat 

recaptació 

voluntària

1 20 12.853,76 C1 CE F    Girona vacant P.I. 

per 

funcionaritz

ació
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4007 Responsable de 

recaptació 

executiva

1 20 12.853,76 C1 C L    Girona A extingir

4008_F Responsable 

territorial de 

gestió tributària i 

recaptació

1 18 6.783,60 C1 C F    Girona A extingir

4008_L Responsable 

territorial de 

gestió tributària i 

recaptació

1 18 6.783,60 C1 C L    Girona A extingir

4009 Tècnic/a G. 

Cadastral i 

coordinador amb 

Gerència de 

cadastre

1 22 10.643,86 C1 C L    Girona A extingir

30112 Cap de negociat 

de cadastre

1 20 12.436,00 C1 CE L   carnet B Girona Vacant

4010 Responsable 

comarcal cadastre

(gironès)

1 22 10.643,86 C1 C F     A extingir

30113 Responsable 

tècnic cadastral

1 20 12.436,00 C1 C F   carnet B Girona Vacant

4012 Cap oficina 

territorial

3 22 10.643,86 C1 C F     A extingir

30114 Cap oficina 1 3 20 12.436,00 C1 CE F    Girona Vacant

30115 Cap oficina 2 4 16 11.766,38 C1 CE F    Girona Vacant 1 pl.

PI 

funcionaritz

ació

4011_L Delineant "L" 2 16 6.783,60 C1 C L     A extingir

4011_F Delineant "F" 3 16 6.783,60 C1 C F     A extingir

30116 Delineant tributari 5 15 8.547,22 C1 C F   carnet B  Vacant 2 pl.

PI 

funcionaritz

ació

30117 Agent 

procediments 

tributaris

1 16 11.766,38 C1 C F especial  carnet B Girona Vacant

 

30.200 Servei

 Inspecció

tributària            

Codi Denominació lloc 

de treball

Dot. CD CE Gru

p

FP R

.

J

.

P

Factor

Dedicació

Factor

incomp

atibilitat

F. 

Específica

Localitat Observació

4100 Director/a àrea 

inspecció 

tributària 

1 26 21.950,73 A2 LD F    Girona A extingir

30200 Cap del servei 

d'inspecció 

tributària

1 28 24.303,63 A1 LD F especial F.I. carnet B Girona Vacant

4101 coordinador/a 

d'inspecció i cap 

d'oficina 

liquidadora

1 23 17.346,64 A2 C F    Girona A extingir

30201 Tècnic expert 

inspecció

1 25 17.379,09 A1 C F especial  carnet B Girona vacant - P.I.

4102 Inspector/a 1 20 12.853,76 A2 C F    Girona A extingir

30202 Inspector tributari 5 24 14.922,73 A2 C F especial  carnet B Girona 1 vacant- PI

30203 Inspector 1 22 14.413,23 A2 C F especial  carnet B Girona Vacant

4105 Subinspector "A" 1 18 9.492,27 C1 C F    Figueres A extingir

30204 Subinspector/a 1 16 11.766,38 C1 C F especial  carnet B Figueres  Vacant – 

P.I.

20

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



4103 Subinspector "B" 1 15 6.807,46 C1 C F    Girona A extingir

30205 Suport 

administratiu 

inspecció

1 15 7.749,63 C1 C F    Girona Vacant

4104 Auxiliar 

d'inspecció

1 13 6.783,60 C2 C F    Girona A extingir

30206 suport auxiliar 

inspecció

1 13 7.922,74 C2 C F    Girona Vacant

 

30.300 

Servei  Assessoria

jurídic-tributària            

Codi Denominació lloc 

de treball

Dot. CD CE Gru

p

FP R

.

J

.

P

Factor

Dedicació

Factor

incomp

atibilitat

F. 

Específica

Localitat Observació

4200 Director/a àrea 

assessoria jurídica

1 26 21.950,73 A1 LD F    Girona A extingir

30300 Cap del servei 

d'assessoria 

jurídic-tributària

1 28 24.303,63 A1 LD F especial F.I. Dret Girona Vacant

30301 Tècnic expert  

assessoria jurídica

tributària

3 25 17.379,09 A1 C F   Dret Girona

30303 Tècnic/a jurídic 

tributari 

1 23 15.977,47 A1 C F    Dret Girona Vacant

4204 Tècnic/a mig 

serveis jurídics

1 20 12.853,76 A2 C F Girona A extingir

30302 Tècnic/a mig 

jurídic- tributària

1 22 14.413,23 A2 C F   Dret Girona

Factor IDE (Incompatibilitat-dedicació exclusiva) Import anual

Gerent segons RLT 10.105,62

”
El senyor President comenta que passem al punt 6è de l’ordre del dia, que també és
de XALOC, la modificació de llocs de treball. Senyor Camps.
El  diputat  senyor  Jordi  Camps,  manifesta:  Sí,  aquí  tindríem  l’aprovació  de  la
modificació de la relació dels llocs de treball en la qual; per un costat, la duríem a
terme amb l’actualització de complements retributius dels llocs de treballs d’auxiliar
administratiu,  d’auxiliar  i  d’administratiu,  pel que hi  ha l’aplicació del 0,30;  per altra
banda,  també  tindríem  l’amortització  de  les  places  i  llocs  de  treball  de  l’antiga
estructura organitzativa, per estar proveïts dels llocs de treball de la nova estructura
organitzativa  que  s’ha  tirat  endavant  a  XALOC,  que  ja  n’hem  parlat  en  diverses
ocasions.  Després  hi  hauria  l’amortització,  també,  de  places  vacants  de  llocs  de
l’antiga  estructura  organitzativa  que  hi  havia,  i  adequar  altres  adequacions  i
correccions que hi havia en aquest ordre en aquest organigrama. Si voleu, puc detallar
a  què  acabar  afectant  aquesta  modificació,  però  en  resum  serien  aquests  punts.
Moltes gràcies, president.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Camps. Alguna consideració? No?
La diputada senyora Laia Pèlach, manifesta: Sí, per part nostra. Només comentar que
a nosaltres se’ns fa difícil valor la idoneïtat de tots aquests canvis. Són molts petits
canvis organitzatius, però, precisament perquè a la comissió informativa se’ns va dir
que hi havia un acord amb els sindicats, farem confiança. Per tant, hi votarem a favor.
El diputat senyor Jordi Camps, respon: Sí, a mi m’agradaria... Si m’ho permet, senyor
president, que explicaré una mica més el fons d’aquesta modificació. Ja vam arrencar
al voltant de fa dos anys enrere analitzant quina era l’estructura que havia de tenir el
XALOC. Això, doncs, mirant de crear places que en aquells moments no existien, per
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un costat. I, per l’altre, altres places que poden ser adjunt de gerència, que aquesta
està extingida,  però perquè hi  ha adjunt  de gerència  tributària.  I,  per  tant,  és  una
reestructuració, tenint en compte que el XALOC es va crear ja fa més de 10 anys. Ha
anat creixent, ha anat fent-se gran amb la quantitat de treballadors que hi ha. I ara es
va considerar oportú durant tot aquest procediment en la qual s’ha tingut en compte el
comitè o els enllaços sindicals muntar una estructura amb uns noms diferents. I, per
altra banda,  hem tingut  la  sort  que els  últims mesos s’han tret  bastantes  places i
aquestes places s’han anat ocupant. I, per tant, el que seria l’estructura de XALOC
s’ha  pogut  muscular  d’una  forma  diferent  i  agafar  més  força  per  fer  tota  la  part
tributària que és pel que està destinat l’organisme de recaptació de les comarques
gironines. Moltes gràcies, president.
El senyor President, manifesta: Moltíssimes gràcies, senyor Camps. Per tant, entenc
que l’aprovació és per unanimitat? 

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

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ

7. Aprovació de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions
per a la programació estable professional dels equipaments escènics E3.
-  Cooperació  Cultural  -  2021/X020100/115

“La  Diputació  de  Girona  dona  suport  al  desenvolupament  de  projectes  i  activitats
culturals en el territori, especialment a aquelles que tinguin com a objectiu la creació
de  nous  públics  per  a  la  cultura  i  es  desenvolupin  des  d’equipaments  culturals
estratègics. Un dels objectius del Servei de Cooperació Cultural és el suport a les arts
escèniques, especialment el foment de la creació, la producció i la difusió.

El  Decret  9/2017,  de  31  de  gener,  del  Sistema Públic  d’Equipaments  Escènics  i
Musicals de Catalunya, relaciona la tipologia d’equipaments escènics i musicals de
Catalunya, que es classifiquen de la manera següent:

– Equipaments escènics i musicals nacionals
– Equipaments escènics i musicals locals multifuncionals
– Equipaments escènics i musicals locals bàsics
– Altres espais escènics i musicals locals

Els equipaments escènics i musicals bàsics i altres espais escènics i musicals reben
suport econòmic per part de la Diputació de Girona a través del Programa.cat. Es
tracta d’un ajut en espècie als ajuntaments i destinat a la contractació d’espectacles,
amb l’objectiu de:

 Garantir  l’accés  de  tots  els  ciutadans  a  una  oferta  artística  professional
basada en criteris de qualitat.

 Optimitzar l’ús d’equipaments escènics i musicals dels municipis del país.
 Facilitar  la  major  circulació  de  les  produccions  artístiques  en  millors

condicions per als municipis.

L'objecte d'aquestes bases reguladores és, d'acord amb el que preveu l'Ordenança
general de subvencions i el Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació, aprovat pel

22

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



Ple  el  dia  17  de  desembre  de  2019,  l'atorgament  de  subvencions  adreçades  al
finançament  de  la  programació  estable  professional  dels  equipaments  escènics  i
musicals  multifuncionals  de  les  comarques  de  Girona,  atès  que  són  els  únics
equipaments de titularitat municipal de l’SPEEM que en aquests moments no tenen
cap línia de suport de la Diputació de Girona.

El punt 13 de l’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local, modifica l’article 36.1  d de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i concreta que és una competència de
la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i  la
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta
d’administracions públiques.

Les bases han estat redactades seguint la legislació vigent en matèria de subvencions
públiques.

Vistos els antecedents exposats i l’informe del cap del centre gestor de Cooperació
Cultural, la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació hi
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent:

Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores per a la concessió de subvencions
per al finançament de la programació estable professional dels equipaments escènics i
musicals multifuncionals de les comarques de Girona, segons el text que es transcriu a
continuació:

«Bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament de la
programació  estable  professional  dels  equipaments  escènics  i  musicals
multifuncionals de les comarques de Girona
1. Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la
concessió  de  subvencions  de  l’Àrea  de  Cultura,  Noves  Tecnologies,  Esports  i
Educació  de la  Diputació  de Girona per  al  finançament  de la  programació  estable
professional dels equipaments escènics i musicals multifuncionals de les comarques
de Girona.
2. Procediment de concessió 
El  procediment  de  concessió  d’aquestes  subvencions  és  el  de  concurrència
competitiva  i  convocatòria  pública,  que  ha  d’aprovar  la  Junta  de  Govern  de  la
Diputació. Les subvencions es concediran a tots els destinataris assenyalats a la base
4 que presentin les sol·licituds en el període fixat en la convocatòria i  compleixin els
requisits previstos en aquestes bases.
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir
altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 
3. Despeses subvencionables i període d’execució
3.1. Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a
la naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es faci en el
termini i en les condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o serveis
subvencionats en cap cas pot superar el seu valor de mercat.
3.2  Es podran  finançar  amb càrrec  a  aquesta  línia  les  despeses  subvencionables
dutes a terme a la demarcació de Girona següents:
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 La programació professional estable  d’espectacles d’arts escèniques i  música
professionals.

 L’estratègia de comunicació, promoció i fidelització de públics.
 Les estratègies de suport a les plataformes de venda d’entrades o de personal de

suport.
 Les despeses per a les adaptacions a les programacions virtuals o en streaming.
 Els programes educatius socials i comunitaris relacionats amb les arts en viu.
 L’IVA suportat,  que ha de constar  desglossat,  serà subvencionable  quan el

beneficiari no pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo.
3.3 Seran despeses subvencionables les que siguin objecte de facturació entre l'1 de
novembre  de  l'any  anterior  al  de  la  convocatòria  i  el  31  d’octubre  de  l’any  de  la
convocatòria, i poden tenir el seu origen o contractació, de manera total o parcial, en
exercicis anteriors al de la justificació.
En  el  cas  de  les  activitats  presencials,  seran  subvencionables  les  despeses
relacionades  amb  la  seva  seguretat  sanitària  (compra  de  mascaretes,  gel
hidroalcohòlic, termòmetres, etc.)
En el  cas  d’activitats  que s’hagin  hagut  de cancel·lar  amb motiu  de  la  pandèmia,
sempre  que  estigui  degudament  motivat  a  la  justificació,  es  consideraran  com  a
subvencionables els aspectes següents:

 Els caixets, percentatge de taquilla o honoraris que hagin estat acceptats pels
equipaments  municipals  o  les  entitats  o  empreses  organitzadores  dels
concerts, actuacions o espectacles.

 La  facturació  d’activitats  programades  que  s’hagin  cancel·lat:  monitoratge,
guiatge, despeses de tècnics d’il·luminació, llum, so, etc.

La contractació de les actuacions subvencionades s’haurà d’efectuar d’acord amb el
que s’estableix a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per
la  qual  es  transposen a  l'ordenament  jurídic  espanyol  les  directives  del  Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la resta de
normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
3.4 No seran subvencionables els conceptes següents:
–  Despeses  de  personal  (capítol  I)  dels  equipaments  escènics  i  musicals  locals
multifuncionals.
– Les inversions i adquisicions de material, equips o béns de naturalesa inventariable.
– Les despeses de manutenció.
– Les despeses protocol·làries i de representació.
– Les adaptacions, reparacions i millores espacials i funcionals.
– Les propostes artístiques i actuacions que hagin rebut subvencions o ajuts directes o
indirectes d’algun altre programa de suport de la Diputació de Girona.
– Els imports satisfets en concepte d’IVA quan aquests tinguin el caràcter de despeses
deduïbles,  compensables  o  repercutibles  per  part  de  l’ajuntament  sol·licitant  de  la
subvenció.
4. Destinataris
Poden  concórrer  a  la  convocatòria  de  les  subvencions  els  ajuntaments  titulars
d’equipaments escènics i musicals locals multifuncionals de la demarcació de Girona.
En cas de disposar de més d’un equipament escènic i musical local multifuncional en
un mateix municipi, cada municipi només ho podrà sol·licitar per a un únic equipament.
Queden  exclosos  els  equipaments  escènics  i  musicals  locals  multifuncionals  que
tinguin una altra línia de subvencions específica de la Diputació de Girona.
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Per  obtenir  la  condició  de beneficiaris  de les  subvencions,  els  sol·licitants  han de
complir  els  requisits  i  les  condicions  generals  que  estableix  l’article  13  de  la  Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import del
crèdit assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que s’acordin.
Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin específicament en cada
convocatòria. 
Tots  els  sol·licitants  que  obtinguin  una  puntuació  mínima  de  6  punts,  segons  la
puntuació prevista al punt 8 de les bases, tindran un import fix bàsic de subvenció. Als
que hagin obtingut una puntuació superior, se’ls atorgarà una quantitat addicional, que
es calcularà aplicant un percentatge de l’import sol·licitat proporcional a la puntuació
addicional obtinguda. 
L’import màxim a sol·licitar és de 9.000 €. 
6. Determinació de l’import de les subvencions i gradació per incompliments
Les subvencions atorgades s’entendran fixades en l’import establert en la resolució
d'aprovació per la subvenció,  i  podran finançar la totalitat  del cost de les diferents
actuacions subvencionades. Si el cost de qualsevol actuació resulta finalment superior
al  que  preveu  la  sol·licitud,  la  subvenció  es  mantindrà  en  la  quantia  atorgada
inicialment.  En  cas  que  la  despesa  justificada  sigui  inferior  a  la  prevista  en  la
sol·licitud, la subvenció es mantindrà en l'import atorgat inicialment només fins al límit
de l'import efectivament justificat, i es reduirà la subvenció quan l'import justificat sigui
inferior  al  de  la  subvenció  concedida  inicialment.  També es  reduirà  l'import  de  la
subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a la base 13a, superin la
despesa efectiva i justificada.
7. Procediment de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds,  que s’han de presentar a la Diputació en el  termini  establert  en la
convocatòria,  han d’estar signades pel representant legal de l’entitat  amb signatura
electrònica, amb un certificat vàlid i emès per una entitat certificadora reconeguda per
el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. Les sol·licituds s'hauran de presentar
per via telemàtica a través de les plataformes EACAT.
Cal formular les sol·licituds mitjançant  el  model normalitzat disponible al web de la
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació annexa següent:
 Projecte anual de l’equipament escènic i musical local multifuncional.
3. Els criteris de sostenibilitat ambiental s’hauran d’acreditar en el moment de fer la

sol·licitud de subvenció, de la manera següent:
a. Programes  de  compensació  de  la  petjada  de  carboni:  adjuntant  el

certificat  de  compensació  emès  per  una  empresa  acreditada  o  bé
acreditant que es forma part  del Fons de Carboni de la diputació de
Girona.

b. Ús  de  vehicles  elèctrics:  titularitat  del/s  vehicle/s  elèctric/s  o  del
contracte de lloguer.

c. Generació d’energia renovable a les instal·lacions o edificis: certificació
de la generació d’aquest tipus d’energia.

d. Contractació  de  tarifa  d’energia  verda/renovable:  una  còpia  de  la
darrera factura contractada.

Els  defectes  de  la  sol·licitud  s’han  d’esmenar,  després  del  requeriment  i  amb
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació. Si
transcorregut aquest termini  no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la
persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució
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prèvia, d’acord amb els termes previstos a la legislació de procediment administratiu, i
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document
que acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què
es  coneguin,  prèvia  audiència  de  la  persona  interessada,  i,  en  conseqüència,
comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de revocació de la
subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió.
8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
La  instrucció  i  l’ordenació  de  l’expedient  per  atorgar  les  subvencions  previstes  en
aquestes  bases  corresponen  al  Servei  de  Cooperació  Cultural  de  la  Diputació  de
Girona.
Les actuacions d’instrucció comprenen:

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

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

Una vegada preparades les sol·licituds,  la Comissió Avaluadora ha de fer l’estudi i
l’avaluació dels projectes.
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els següents
criteris objectius:
 Diversitat  de  la  programació  dels  diferents  gèneres  escènics  (teatre,  dansa,

música, circ i interdisciplinari) (fins a 3,5 punts)
o 1 únic gènere: 0,5 punts
o 2 gèneres: 2 punts
o 3 gèneres: 3 punts
o 4 o més gèneres: 4 punts

 Incorporació de noves creacions i/o produccions pròpies (0,5 punts)
 Programació específica per a públic familiar (0,75 punts)
 Programació específica per a públic escolar (0,75 punts)
 Destinació de recursos per a les estratègies de comunicació i foment de públics

(0,5 punts)
D’acord amb els ODS (Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible): (fins a 6 punts)
 ODS  5:  Organització,  participació  i/o  programació  d’activitats  que  incorporin

polítiques de gènere: horaris flexibles, espais de cura, coresponsabilitat...; ús de
comunicació  no  sexista;  programació  paritària;  programació  orientada  a
l’eliminació de les desigualtats i discriminacions de gènere i en la violència contra
les dones ... (fins a 2 punts)
Altres accions desenvolupades (a especificar)

 ODS 10: Accions per atraure nous segments de població i fomentar nous públics
en els equipaments i activitats amb valor social  i  comunitari:  accions d’inclusió
social o programació adreçada a col·lectius més vulnerables o amb risc d’exclusió
social i cultural (població nouvinguda...); accions i programació que incorporin o
afavoreixin  l’accessibilitat  i  fomentin  la  participació  dels  col·lectius  amb
discapacitats funcionals o diverses; accions que donin suport a les iniciatives de
grups i  col·lectius joves i  que promoguin  la  participació  de la  gent  jove en la
programació de l’equipament; accions que tinguin en compte la participació del
col·lectiu de la tercera edat i una perspectiva intergeneracional i  interseccional
(ètnia, classe, gènere)... (fins a 2 punts)
Altres accions desenvolupades (a especificar)
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 ODS 7, 11 i 13: Criteris de sostenibilitat ambiental (fins a 2 punts).
o Programes de compensació de la petjada de carboni 
o Ús de vehicles elèctrics 
o Generació d’energia renovable a les instal·lacions o edificis 
o Contractació de tarifa d’energia verda/renovable 
- Contractació de companyies i/o professionals  que tinguin en compte la

sostenibilitat  en  la  producció  i  en  la  creació:  materials  per  construir
exposicions i/o escenaris; ús de vestuari reciclat; precaucions per reduir la
contaminació lumínica i acústica... 

- Comunicació sostenible: ús de paper reciclat, tintes vegetals;comunicació
a les  xarxes dels  aspectes  de  sostenibilitat  ambiental  implicats  en  les
activitats programades... 

- Altres accions desenvolupades (a especificar)
La valoració tindrà un màxim de 12 punts.  Els projectes i/o accions subvencionats
caldrà que obtinguin un mínim de 6 punts en aquesta valoració per ser estimats.
Els sol·licitants podran presentar la documentació que considerin convenient per tal
d’acreditar  els  criteris  de  valoració.  Tota  aquella  documentació  que  no  consti
explícitament a la sol·licitud, no podrà ser valorada.
Una  vegada  avaluades  les  sol·licituds,  la  Comissió  Avaluadora,  composta  per
representants de la Diputació de Girona i de la Generalitat de Catalunya, ha d’emetre
un informe en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada.
El Servei de Cooperació Cultural, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió
Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada degudament, la qual ha
d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la
quantia d’aquesta, així  com la relació dels sol·licitants exclosos, en què s’indiqui la
causa de l’exclusió.
La  Comissió  Avaluadora  d’aquestes  subvencions  estarà  integrada  pels  membres
següents:

President: El president/a de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies,
Esports i Educació

Vocals: 
Un/a representant de la Generalitat de Catalunya.
Un tècnic/a de gestió del Servei de Cooperació Cultural.
El/La cap del Servei de Cooperació Cultural.

Els  grups polítics  de la  Diputació  de Girona podran designar  un representant  a  la
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot.
9. Procediment de resolució i notificació
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, la qual
resoldrà  definitivament  (si  escau,  en  diversos  actes)  sobre  l’atorgament  de  les
subvencions. 
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el termini
màxim de tres mesos, a comptar de l’acabament del període de presentació de les
sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució,
els  sol·licitants  han  d’entendre  desestimades  les  seves  sol·licituds  per  silenci
administratiu.
Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat.
10. Forma d’acceptació
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Una  vegada  comunicada  la  concessió  de  l’ajuda,  i  d’acord  amb  l’article  21.4  de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, es requerirà per part
de l’ens beneficiari l’acceptació expressa de la subvenció.
11. Justificació
11.1. Forma de justificar
Els beneficiaris hauran de presentar la justificació via telemàtica (EACAT) mitjançant el
model de compte justificatiu normalitzat, acompanyat de la documentació següent: 
1) La memòria del projecte, que justifiqui el compliment de les condicions exigides,
amb indicació de les activitats fetes i els resultats obtinguts. 
2) La documentació acreditativa de la utilització del logotip de la Diputació de Girona
en els elements informatius i de difusió de l’activitat subvencionada.
3) Un document annex amb els indicadors de la línia de subvencions, disponible en el
web de la Diputació de Girona.
A  l’efecte  de  la  justificació  es  podran  presentar  totes  les  despeses  imputables  a
l’actuació  subvencionada  que,  de  conformitat  amb  el  dret,  s’hagin  produït  abans
d’acabar  el  període  d’execució,  amb  independència  que  s’hagin  abonat  o  no  als
creditors corresponents.
En  el  cas  que  els  documents  presentats  com  a  justificació  siguin  incorrectes  o
incomplets, es comunicarà a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o de
completar-los en el termini de 10 dies hàbils.
Si  el  cost  de  l’actuació  resulta  finalment  superior  al  que  preveu  la  sol·licitud,  la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment. 
En  cas  que  el  cost  justificat  sigui  inferior  al  pressupost  acceptat,  la  subvenció  es
minorarà proporcionalment,  aplicant  sobre la  quantitat  concedida el  percentatge de
desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
la base 13a (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos...), superin la despesa efectiva.
Una  vegada  examinada  la  documentació  justificativa,  amb les  comprovacions  que
calguin, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els
elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de
la despesa subvencionable.
11.2 Termini
El termini per justificar les accions subvencionades serà de 15 dies hàbils, a comptar
del dia següent al de l’acabament del termini d’execució establert a la base 3.3. 
No es concediran ampliacions del termini de justificació ni d’execució, de manera que,
una vegada hagi finalitzat, si no s’ha presentat la justificació, s’iniciarà el procediment
de revocació de la subvenció.
12. Pagament 
Es pagarà un 50 % de la subvenció en concepte de bestreta una vegada acceptada
explícitament  la  subvenció,  previ  informe favorable  de la  persona responsable  del
centre gestor. L’import restant de la subvenció s’abonarà un cop presentat el compte
justificatiu o els estats comptables, previ informe favorable de la persona responsable
del centre gestor. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària.
13. Compatibilitat de subvencions 
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus
d’ajuda,  sempre  que  la  suma  de  tots  els  ingressos  vinculats  a  la  despesa
subvencionada,  ja  siguin  subvencions,  taxes,  preus  públics  o  altres  ingressos,  no
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.
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No són compatibles amb cap altra línia de subvencions específica de la Diputació de
Girona.
14. Subcontractació 
Es  permet  que  les  entitats  beneficiàries  subcontractin  les  actuacions  objecte  de
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de
l’entitat respectiva.
15. Modificació de les subvencions
Una  vegada  s’hagi  aprovat  la  resolució  corresponent,  els  beneficiaris  no  podran
demanar ni  sol·licitar  un canvi  de l’objecte o el  destí  de la  subvenció atorgada,  ni
sol·licitar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament.
16. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcialment les subvencions.  En
aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès
de demora corresponent, d’acord amb els supòsits següents:

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

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

El  Servei  de  Cooperació  Cultural  tramitarà,  si  escau,  els  expedients  d’invalidesa,
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la
Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents.
17. Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els  beneficiaris  no  podran  concertar  l’execució  total  o  parcial  de  les  activitats
subvencionades  amb persones  o  entitats  amb qui  estiguin  vinculats,  llevat  que  la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització
de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona. 
Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que preveu l’article
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
18. Protecció de dades
Les  dades  personals  que  els  sol·licitants  de  la  subvenció  comuniquin  durant  el
procediment,  quan actuïn en nom propi  o en representació d’una persona jurídica,
seran tractades per la Diputació de Girona com a responsable del tractament, en el
sentit  de  l’article  4.7  del  Reglament  (UE)  2016/679  del  Parlament  Europeu  i  del
Consell,  de 27 d’abril  de 2016 (Reglament general de protecció de dades), amb la
finalitat  de  gestionar  la  subvenció  i  portar  a  terme les  actuacions que se’n  derivin
establertes per la llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment
d’una missió d’interès públic (article 6.1  e del Reglament) i de les obligacions legals
(article  6.1  c).  En cas que la tramitació de la  sol·licitud  impliqui  la comunicació de
dades d’altres persones a la Diputació de Girona,  les persones sol·licitants hauran
d’informar les persones afectades d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets
reconeguts  al  Reglament  general  de  protecció  de  dades  (accés  a  les  dades,
portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitud de la limitació del tractament i oposició), la
persona interessada es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona.
La informació detallada del tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les
persones interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.
19. Verificació i control
Els comptes justificatius  que compleixin  els  requisits  establerts  per  la  Diputació  de
Girona s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció
concedida. 
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No  obstant  això,  els  beneficiaris  estan  obligats  a  sotmetre’s  a  les  actuacions  de
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de
comprovació  i  control  financer  que  puguin  dur  a  terme  els  òrgans  de  control
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
20. Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que siguin
objecte de subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada. En aquest cas, en
poden fer difusió mitjançant un escrit al web de l’entitat.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim establert en el títol  IV de la Llei general de subvencions, puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:

 Si  encara és  possible  el  compliment  de l’obligació  en els  termes establerts,
l’òrgan concedent ha de requerir  el beneficiari  perquè adopti  les mesures de
difusió  establertes  en  un  termini  no  superior  a  15  dies,  i  l’ha  d’advertir  de
manera expressa que aquest  incompliment  pot  comportar  la  revocació  de la
subvenció.

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

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

que fonamenta la concessió de les subvencions.
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de

l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de
la subvenció. 

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

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

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

f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
g) Aportar un certificat del secretari o la secretària que acrediti que la contractació

s’ha realitzat d’acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic, i la resta de normativa vigent en matèria de contractació administrativa.

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

22. Principis ètics i de conducta
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Els  beneficiaris  d’ajuts  públics  han  d’adoptar  una  conducta  èticament  exemplar,
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta  i  posar  en  coneixement  dels  òrgans  competents  qualsevol  manifestació
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment.
Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis
d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut
públic.

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

de subvencions o ajuts, o en els processos derivats d’aquestes convocatòries.
En  particular,  els  beneficiaris  de  subvencions  o  ajuts  públics  assumeixen  les
obligacions següents:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

subjecte. 
24. Interpretació
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La  facultat  d’interpretació  i  aplicació  d’aquestes  bases  recau  exclusivament  en  la
Diputació de Girona,  i  correspon a la Presidència  d’aquest  ens la  resolució de les
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels
actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes
bases.
25. Vigència
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o
derogació. 
Disposició addicional primera
En el  supòsit  que durant  el  termini  d’informació  pública  de les  bases s’hi  formulin
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan
competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la
resolució  de  la  convocatòria  corresponent,  serà  el  president  de  la  Diputació.
D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió que es
dugui a terme del Ple de la Diputació.
Disposició addicional segona
L’extracte  de  les  convocatòries  de les  subvencions  regulades  en  aquestes  bases,
previst a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el
BOPG.»

Segon. Sotmetre  a  informació  pública  les  bases  específiques  reguladores  de  les
subvencions  per  al  finançament  de  la  programació  estable  professional  dels
equipaments  escènics  i  musicals  multifuncionals  de  les  comarques  de  Girona  pel
termini de vint dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona, el tauler corporatiu i a comptar des de la referència al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya,  de conformitat amb el que disposa l’article 124 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es
formulin al·legacions i/o reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.”

El senyor President, pren la paraula i manifesta que passem a la Comissió de Cultura,
Noves Tecnologies, Esports i  Educació. El punt 7è de l’ordre del dia i  1r d’aquesta
comissió  és  l’aprovació  de  les  bases  reguladores  per  a  la  concessió  de  les
subvencions per a la programació estable professional dels equipaments escènics E3
de Cooperació Cultural. Té la paraula el vicepresident senyor Piñeira.
El vicepresident segon, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i presenta la proposta de
la  Comissió  que presideix:  Moltíssimes gràcies,  senyor  president.  Simplement,  per
explicar, i de manera succinta, sobre aquestes bases. A la sessió plenària anterior ja
estaven incloses, però hi va haver un problema al sistema i no es van bolcar les dades
correctament.  I,  per això s’inclou en aquesta sessió d’avui  per si  es volen revisar.
Bàsicament,  i  com els diputats i diputades d’aquesta corporació coneixen, els ajuts
dels equipaments estables de programació cultural es vehiculen, bàsicament, en els
equipaments E1 i E2 a través del programa.cat, en què hi participem tant la nostra
diputació  com la  Generalitat  de  Catalunya.  I  pels  equipaments  E3  es  vehiculen  a
través d’aquesta línia específica pel que fa a la Diputació i afectaria, bàsicament, a tres
ciutats de la nostra demarcació, que són Girona, Figueres i Olot.
S’introdueixen nous conceptes subvencionables en aquesta línia degut a la situació
que tenim en aquests moments. Bàsicament, tot el que serien les estratègies de suport
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a les plataformes de venta d’entrades o de personal de suport, i les despeses per a les
adaptacions a les programacions virtuals o en streaming. 
En el cas de les activitats presencials també incloem que siguin subvencionables com,
de fet, hem anat fent de manera reiterada en les diferents convocatòries de cultura,
totes  les  despeses  relacionades  amb  la  seva  seguretat  sanitària:  la  compra  de
mascaretes, el gel hidroalcohòlic, els termòmetres, etc. 
En el  cas  d’activitats  que s’hagin  hagut  de  cancel·lar  en motiu  de  la  pandèmia,  i
evidentment  sempre  que  estigui  degudament  motivat,  es  consideren  com  a
subvencionables els següents aspectes: tot el que seria els caixets, els percentatges
de taquilla, honoraris, etc., que hagin estat acceptats pels equipaments municipals o
per  les  empreses  i  entitats  organitzadores  de  concerts,  actuacions,  teatres  o
espectacles, i també la facturació d’activitats programades que s’hagin cancel·lat. S’hi
pot incloure el monitoratge, el guiatge o les despeses de tècnics d’il·luminació i so.
Com hem explicat alguna vegada, darrere d’una producció cultural o d’un espectacle
cultural  hi  ha tot  un seguit  de persones que no es veuen, però que hi  treballen al
darrere i,  per tant, es veuen igualment afectades quan s’han de suspendre algunes
d’aquestes activitats. S’incrementa l’import màxim a sol·licitar, que abans era de 6.000
€. Això feia que tenint en compte que només hi ha tres possibles beneficiaris, i l’import
total  de  la  partida,  quedava  realment  poc  marge  perquè  la  puntuació  tingués  un
impacte  palmari  i  que  fos  efectiu  en  la  subvenció.  Per  tant,  en  aquest  sentit,  es
proposa apujar l’import màxim a sol·licitar a 9.000 € perquè així, realment, la puntuació
que obtinguin i, per tant, per incentivar que es presentin bons projectes tingui realment
un impacte.
També hem detallat els criteris objectius per valorar les sol·licituds, especialment pel
que  fa  a  incorporar  els  objectius  de  desenvolupament  sostenible.  L’objectiu  de
desenvolupament sostenible 5 seria, bàsicament, l’organització o la programació de
totes  aquelles  activitats  que  incorporin  polítiques  de  gènere.  Això  vol  dir:  horaris
flexibles,  espais  de  cura,  corresponsabilitat,  ús  de  comunicació  no  sexista,
programació  paritària,  programació  orientada  a  l’eliminació  de  les  desigualtats  i
discriminació de gènere, i en la violència contra les dones. 
També l’objectiu de desenvolupament sostenible 10, que seria totes aquelles accions
per  atraure  nous  segments  de  la  població  i  fomentar  nous  públics.  Aquest  és  un
objectiu transversal de l’àrea en els equipaments. I poder desenvolupar activitats amb
valor social i comunitari.  Això voldria dir: accions d’inclusió social i cultural  —estem
pensant, per exemple, en la població nouvinguda, que encara tenim un gap i, per tant,
els  costa  accedir  a  la  cultura—; accions  i  programacions  que  incorporin  o  que
afavoreixin l’accessibilitat i fomentin la participació dels col·lectius amb discapacitat o
persones amb diversitat funcional —el concepte d’accessibilitat universal a la cultura,
cada pas,  evidentment,  hi  és  molt  més que el  que és  l’eliminació  de les  barreres
físiques—; accions que donin suport a les iniciatives dels grups i col·lectius joves i que
promoguin,  precisament,  la  participació  de  la  gent  jove  en  la  programació;  la
participació del col·lectiu de la tercera edat i una perspectiva intergeneracional i també,
en aquest sentit, transversal des de tots els punts de vista d’ètnia, classe o gènere.
Insistim  en  el  cas  de  la  gent  gran  perquè,  evidentment,  també  detectem  que  en
aquests moments els costa, segurament per temor, accedir a la programació cultural.
També incorporem els  objectius  de  desenvolupament  sostenible  7,  11  i  13,  sobre
sostenibilitat  ambiental.  Estaríem  parlant  dels  programes  de  compensació  de  la
petjada de carboni, l’ús de vehicles elèctrics, la generació de les energies renovables a
les  instal·lacions  o  edificis,  la  contractació  de  tarifa  d’energia  verda  o  renovable,
aquelles companyies que tinguin en compte la sostenibilitat  en la producció i  en la
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creació... Estem parlant, per exemple, dels materials que s’utilitzen, per exemple, per
fer les exposicions o els escenaris, l’ús de vestuari reciclat, totes aquelles accions que
ens contribueixen a reduir la contaminació lumínica i acústica, l’ús de paper reciclat o
de tintes vegetals quan fem els programes o quan fem la difusió, la comunicació a les
xarxes d’aquests aspectes de sostenibilitat ambiental, etc.
Per tant, per això portaríem aquestes bases per poder-les aprovar, i  a partir d’aquí
poder convocar la convocatòria corresponent. Moltíssimes gràcies, senyor president,
diputades i diputats.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Alguna qüestió per part de
vostès? 
La diputada senyora Laia Pèlach, intervé i diu: Per part nostra. Només dir que vam fer
la reflexió al ple passat quan hi havia tot el paquet de subvencions. I, per tant, ens
reiterem en la reflexió que vam fer aleshores.
El senyor President, respon: Molt bé. Doncs així queda. Per tant, entenc que s’aprova per
unanimitat? Doncs quedaria aprovat.

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

8. Aprovació de les Bases reguladores de subvencions de la Diputació de
Girona per al finançament de l'acció de promoció i foment de l'activitat
física  i  l'esport.  -  Esports  -  2021/X020200/300

“L'Àrea de Cultura,  Noves Tecnologies,  Esports  i  Educació,  dóna suport  a  l'esport
mitjançant diverses línies d'actuació, entre les que hi ha el suport econòmic directe a
través de subvencions. Amb aquesta finalitat s'han redactat les bases generals que
han de regir el procediment de concessió de subvencions per al suport a l'acció de
promoció  i  foment  de  l'activitat  física  i  l'esport,  dels  ajuntaments  i  les  entitats
esportives.

Per aquest motiu, es proposen unes bases generals d'ajuts als ajuntament i les entitats
esportives.

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

PRIMER. Aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions de la Diputació de
Girona per al finançament de l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport a
les comarques gironines, que es transcriuen literalment tot seguit:

“Bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament
de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques
gironines

1. Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la
concessió  de  subvencions  del  Servei  d’Esports  de  la  Diputació  de  Girona  per  al
finançament  de  l’acció  de  promoció  i  foment  de  l’activitat  física  i  l’esport  a  les
comarques gironines, d’acord amb els programes definits a l’annex.
Els programes de subvencions esmentats tenen les finalitats següents:
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Programa A. Suport als municipis per a la gestió dels equipaments esportius
 A1. Suport a les despeses derivades de la gestió dels equipaments esportius.
 A2. Suport  a  les  actuacions  de  condicionament  i  millora  en  equipaments

esportius municipals.
 A3. Suport a la renovació del paviment esportiu dels equipaments esportius.

Programa B. Suport a l’esport federat
 B1. Suport a l’activitat esportiva federada.
 B2. Suport a l’organització d’esdeveniments esportius federats.
 B3. Suport a la participació en esdeveniments esportius federats puntuals de

nivell estatal o superior que es portin a terme fora de Catalunya.
Programa C. Suport  als  consells  esportius per  a  la  promoció  i  el  foment  de
l’activitat fisicoesportiva i l’esport
Programa D. Suport a l’esport escolar

 D1. Suport al programa «Neda a l’escola».
 D2. Suport a l’activitat esportiva escolar.

Programa E. Suport a l’esport d’alta competició
Programa F. Suport a l’esport adaptat

 F1. Suport als municipis per a la promoció i foment de l’esport adaptat.
 F2. Suport a les entitats per a la promoció i foment de l’esport adaptat.

2. Incorporació dels  Objectius  de Desenvolupament  Sostenible  –  Agenda
2030

Objectiu 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a
totes les edats

3.4.  Per  a  2030,  reduir  en  un  terç  la  mortalitat  prematura  per  malalties  no
transmissibles, mitjançant la prevenció i el tractament, i promoure la salut mental i el
benestar.

Objectiu 5. Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes
5.1. Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot
el món.
5.c.  Adoptar  i  enfortir  polítiques  encertades  i  lleis  aplicables  per  a  promoure la
igualtat entre els gèneres i l’apoderament de dones i nenes a tots els nivells.

Objectiu 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament
per a totes les persones

6.4.  Per  a  2030,  augmentar  substancialment  la  utilització  eficient  dels  recursos
hídrics  a  tots  els  sectors,  i  assegurar  la  sostenibilitat  de  l’extracció  i  del
subministrament d’aigua potable per tal de fer front a l’escassetat d’aigua i reduir
substancialment el nombre de persones que pateixen d’escassetat d’aigua.

Objectiu 7. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per
a totes les persones

7.2 Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge d’energia renovable en
el conjunt de fonts d’energia.
7.3. Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.

Objectiu 10. Reduir la desigualtat en i entre els països
10.2. Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social,  econòmica i política de
totes  les  persones,  independentment  de  l’edat,  sexe,  discapacitat,  raça,  ètnica,
origen, religió, situació econòmica o altra condició.
10.3. Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, també
eliminant  les  lleis,  polítiques  i  pràctiques  discriminatòries  i  promovent  legislació,
polítiques i mesures adequades a aquest efecte.
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Objecte 11. Aconseguir  que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius,
segurs, resilients i sostenibles

11.7.  Per  a 2030,  proporcionar  accés universal  a zones verdes i  espais  públics
segurs,  inclusius  i  accessibles,  en  particular  per  a  les  dones  i  els  infants,  les
persones grans i les persones amb discapacitat.

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

16.7. Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que
responguin a les necessitats a tots els nivells.

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

17.17. Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públics,
publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció
de recursos dels partenariats.

3. Procediment de concessió 
El  procediment  de  concessió  d’aquestes  subvencions  és  el  de  concurrència
competitiva  i  convocatòria  pública,  que  ha  d’aprovar  la  Junta  de  Govern.  Les
subvencions  es  concedeixen  mitjançant  la  comparació  de  les  sol·licituds  que  es
presentin en el període fixat en la convocatòria i establint-ne una prelació d’acord amb
els criteris de valoració establerts en aquestes bases.
Les  subvencions  que  s’atorguin  tenen  caràcter  finalista,  no  generen  cap  dret  a
l’obtenció  d’altres  subvencions  en  anys  posteriors  i  no  es  poden  al·legar  com  a
precedent. 

4. Despeses subvencionables i període d’execució
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es realitzi en
el termini i en les condicions que determinen aquestes bases. En cap cas, el cost dels
béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.
En el cas dels subprogrames A2 i A3, de construcció, rehabilitació i millora de béns
inventariables, el període durant el qual el beneficiari haurà de destinar els béns al fi
concret per al qual es concedeix la subvenció no pot ser inferior a dos anys.
Els períodes d’execució per a cada programa són els següents:

Programa Període d’execució

A1
Suport al funcionament de la gestió dels

equipaments esportius

De l’1/9 de l’any anterior a la
convocatòria al 31/8 de l’any

de la convocatòria.

A2
Suport a les actuacions de condicionament i
millora d’equipaments esportius municipals

De l’1/1 de l’any anterior a la
convocatòria al 31/10 de
l’any de la convocatòria.A3

Suport a la renovació del paviment esportiu dels
equipaments esportius

B1 Suport a l’activitat esportiva de base De l’1/9 de l’any anterior a la
convocatòria al 31/8 de l’any

de la convocatòria.B2
Suport a l’organització d’esdeveniments

esportius reconeguts

B3
Suport a la participació en esdeveniments

esportius
C Suport als consells esportius
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D1 Suport al programa «Neda a l’escola»

D2 Suport a l’activitat esportiva escolar
E Suport a l’esport d’alta competició

F1
Suport als municipis per a la promoció i foment

de l’esport adaptat

F2
Suport a les entitats per a la promoció i foment

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

5. Destinataris
Poden  concórrer  a  la  convocatòria  de  les  subvencions  dels  diferents  programes
objecte d’aquestes bases les entitats següents:

  Programa  A:  els  ajuntaments  de  la  demarcació  de  Girona,  les  entitats
municipals descentralitzades o els seus organismes autònoms.

  Programa B:  les entitats de la demarcació de Girona inscrites o adscrites al
Registre d’Entitats  Esportives de la  Generalitat  de Catalunya en la  data de
finalització del termini  de presentació de les sol·licituds.  Per al  subprograma
B2,  «Suport  a  l’organització  d’esdeveniments  esportius»,  també  poden
concórrer  a  la  convocatòria  les  Federacions  Esportives  Catalanes  que
compleixin l’objecte d’aquest subprograma.

  Programa C: els consells esportius de la demarcació de Girona.
  Programa  D:  els  ajuntaments,  els  centres  educatius  públics  i  els  privats

concertats o les seves associacions escolars de la demarcació de Girona que
imparteixin educació infantil o primària. 

  Programa E: les entitats esportives de la demarcació de Girona amb equips a
l’alta competició. 

  Programa  F:  els  ajuntaments  de  la  demarcació  de  Girona,  les  entitats
municipals descentralitzades o els seus organismes autònoms; associacions i
altres entitats sense ànim de lucre, i que organitzin programes de promoció de
l’activitat  física  adaptada  i  l’esport  adaptat  dirigides  a  persones  amb
discapacitat residents a les comarques gironines.

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

6. Forma de determinar la quantia de les subvencions
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import del
crèdit assignat en cadascuna de les convocatòries i, si s’escau, en les ampliacions que
s’acordin.  Les  condicions  de  les  ampliacions  són  les  que  es  determinen
específicament en cada convocatòria.
La quantia de cada subvenció depèn de la valoració que es realitzi. Cada sol·licitud
s’avalua  d’acord  amb  els  criteris  establerts  a  l’annex  i,  atesa  la  qualificació
aconseguida,  el  pressupost  presentat  i  la  dotació  pressupostària  establerta  en  la
convocatòria, es determina l’import de la subvenció a atorgar, així com el percentatge
que  representa  sobre  el  pressupost  de  l’activitat  o  projecte.  Els  imports  màxims  i
mínims de les subvencions concedides a cada programa són els que figuren a l’annex
d’aquestes bases.
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7. Criteris de valoració
Els  criteris  de  valoració  per  a  cada  subprograma  són  els  que  figuren  a  l’annex
d’aquestes bases.

8. Procediment de presentació de les sol·licituds
Les  entitats  sol·licitants  només  poden  presentar  una  sol·licitud  per  a  cada
subprograma; en cas de presentar sol·licitud en més d’un subprograma, cal fer-ho per
separat i amb diferents registres d’entrada.
Les sol·licituds s’han de presentar pel canal electrònic o telemàtic a la Diputació en el
termini que s’estableixi en la convocatòria.
Les  sol·licituds,  degudament  emplenades,  han  d’estar  signades  digitalment  per  la
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat. Es podran utilitzar els
sistemes  de  signatura  electrònica  acceptats  per  la  Diputació  de  Girona  que
s'especifiquen a https://seu.ddgi.cat.
Les sol·licituds, que s’han de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de
la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), s’han de presentar a través de les plataformes
telemàtiques següents: 

–  Ajuntaments: plataforma EACAT.
–  Entitats,  empreses,  particulars  i  d’altres:  tràmits  en  línia  de  la  plataforma  de
subvencions de la Diputació de Girona.

Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat per a cada subprograma
que  es  troba  disponible  al  web  de  la  Diputació  de  Girona,  acompanyat  de  la
documentació annexa següent:

- La documentació que es requereixi a cada full de sol·licitud del corresponent
subprograma.

En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en
dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent.
La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com
a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies,
poden formar un únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors d’arxius o
fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus
ZIP o RAR.
Els  defectes  de  la  sol·licitud  s’han  d’esmenar,  després  del  requeriment  i  amb
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació. Si
transcorregut aquest termini  no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la
persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució
prèvia, d’acord amb els termes previstos a la legislació de procediment administratiu, i
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document
que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit des del
moment  en  què  es  coneguin  i  prèvia  audiència  de  la  persona  interessada  i,  en
conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici
que puguin ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a
la concessió.

9. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
El Servei d’Esports de la Diputació de Girona ha d’instruir i ordenar l’expedient per a
l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases.
Les activitats d’instrucció comprenen:
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a) La  comprovació  del  compliment  dels  requisits  de  condició  de  beneficiari
establerts en aquestes bases.

b) L’avaluació  de  les  sol·licituds  efectuada  de  conformitat  amb  els  criteris
establerts en aquestes bases.

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

Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora emet un informe en el
qual es concreta el resultat de l’avaluació efectuada.
El Servei d’Esports, a la vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió Avaluadora,
formula la proposta de resolució degudament motivada.
La  proposta  de  resolució  ha  d’expressar  la  llista  de  beneficiaris  proposats  per  a
l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants
exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió.
La  Comissió  Avaluadora  d’aquestes  subvencions  està  integrada  pels  membres
següents: 
President:  El  president  de la  Comissió  informativa  de Cultura,  Noves  Tecnologies,

Esports i Educació.
Vocals: El diputat del Servei d’Esports

El cap del Servei d’Esports
La tècnica d’activitats dels Servei d’Esports
El funcionari/ària encarregat/ada de la gestió de subvencions a entitats

Els  grups  polítics  de  la  Diputació  de  Girona  poden  designar  un representant  a  la
comissió avaluadora, el qual hi serà amb veu, però sense vot.

10. Procediment de resolució, notificació i règim de recursos
La proposta de resolució s’ha de sotmetre a consideració de la Junta de Govern, òrgan
que ha de resoldre definitivament,  si escau, en diversos actes, l’atorgament de les
subvencions. 
La resolució contindrà, si s’escau, la relació ordenada de tots els peticionaris que no
hagin obtingut la subvenció per haver-se esgotat la quantia màxima del crèdit fixat a la
convocatòria,  en  què  caldrà  indicar  la  puntuació  aconseguida.  Si  algun  beneficiari
renuncia a la  subvenció,  l’òrgan concedent  podrà acordar concedir  la subvenció al
sol·licitant o sol·licitants següents, d’acord amb l’ordre de puntuació, sempre que amb
la renúncia s’hagi alliberat crèdit suficient per atendre almenys una de les sol·licituds
denegades.
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. A més a més, es publicarà al lloc
web de la Diputació de Girona, dintre del programa corresponent. 
La Junta de Govern de la Diputació haurà d’emetre la resolució corresponent en el
termini màxim de tres mesos a comptar de la finalització del període de presentació de
les  sol·licituds.  Un  cop  transcorregut  aquest  termini  sense  que  s’hagi  adoptat  la
resolució, els sol·licitants han d’entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci
administratiu.
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Alternativament, i de
forma potestativa, s’hi pot interposar recurs de reposició davant de la Junta de Govern
de la Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar del dia següent al de la
notificació. Contra aquesta resolució escau interposar recurs contenciós administratiu
davant  del  Jutjat  Contenciós  Administratiu  de Girona,  en el  termini  de  2  mesos a
comptar del dia següent al de la notificació.

39

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



11. Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari
no manifesta el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions
generals  i  específiques fixades que hi  siguin  aplicables.  En el  cas de bestreta cal
acceptació expressa.

12. Justificació
a. Documentació i forma de justificar

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

Programa Documentació justificació

A1
Suport al funcionament de la gestió dels

equipaments esportius
 Compte justificatiu
 Publicitat

A2
Suport a les actuacions de condicionament i
millora d’equipaments esportius municipals

A3
Suport a la renovació del paviment esportiu

dels equipaments esportius
B1 Suport a l’activitat esportiva de base  Compte justificatiu

 Acreditació del 
signatari

 Publicitat
 Memòria

B2
Suport a l’organització d’esdeveniments

esportius reconeguts

B3
Suport a la participació en esdeveniments

esportius

C Suport als consells esportius

 Compte justificatiu
 Acreditació del 

signatari
 Publicitat
 Memòria

D1 Suport al programa «Neda a l’escola»

 Compte justificatiu
 Acreditació del 

signatari
 Publicitat
 Memòria de l’activitat
 Model de certificat de 

l’activitat 
D2 Suport a l’activitat esportiva escolar

E Suport a l’esport d’alta competició

 Compte justificatiu
 Acreditació del 

signatari
 Publicitat
 Memòria

F1
Suport als municipis per a la promoció i foment

de l’esport adaptat

 Compte justificatiu
 Publicitat
 Memòria
 Model de certificat de 

l’activitat
F2 Suport a les entitats per a la promoció i foment

de l’esport adaptat.
 Compte justificatiu
 Acreditació del 

signatari
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 Publicitat
 Memòria
 Model de certificat de 

l’activitat
Es podran utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de
Girona, que s'especifiquen a la https://seu.ddgi.cat. 
La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB com
a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies,
poden formar un únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors d’arxius o
fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus
ZIP o RAR.
L’import de la despesa subvencionable que s’ha de justificar és el que es determina
com  a  tal  en  l’acord  d’atorgament  de  la  subvenció,  i  caldrà  adjuntar  al  compte
justificatiu la documentació següent:

a)  Entitats  públiques:  en subvencions del  mateix  import  o d’import  superior  a
60.000 euros, caldrà adjuntar factures.

b)  Entitats privades o persones físiques: 
a. En el  cas  de subvencions  d’import  igual  o  superior  a  30.000 euros,

caldrà adjuntar factures.
b. En el  cas  de subvencions  d’import  igual  o  superior  a  60.000 euros,

caldrà presentar l’auditoria dels comptes anuals.
A  l’efecte  de  la  justificació  es  podran  presentar  totes  les  despeses  imputables  a
l’actuació  subvencionada  que,  conforme  a  dret,  s’hagin  produït  abans  d’acabar  el
període  d’execució,  amb  independència  que  s’hagin  abonat  o  no  als  creditors
corresponents.
En  el  cas  que  els  documents  presentats  com  a  justificació  siguin  incorrectes  o
incomplets, s’ha de comunicar a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o
completar-los en el termini de 15 dies. 
Si  el  cost  de  l’actuació  resulta  finalment  superior  al  previst  en  la  sol·licitud,  la
subvenció es manté en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior a l’import a justificar, la subvenció es minorarà
proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de desviació.
En el  cas de les subvencions que tenen un import  mínim de despesa,  s’haurà de
justificar, com a mínim, aquest import. Si no es justifica aquesta quantitat no es podrà
percebre la subvenció, en no complir els requisits estipulats.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
la base 14 (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos...), superin la despesa efectiva.
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si
escau  s’efectuïn,  la  Diputació  de  Girona  pot  reduir  la  subvenció  en  cas  que  no
s’acreditin els elements que s’han tingut en compte en la concessió, especialment el
de l’import de la despesa subvencionable.

b. Termini
Els terminis per justificar les accions subvencionades per a cada programa són els
següents:

Programa Termini de justificació

A1
Suport al funcionament de la gestió dels

equipaments esportius
30 de setembre de l’any de la

convocatòria

A2
Suport a les actuacions de condicionament i
millora d’equipaments esportius municipals

1 de novembre de l’any de la
convocatòria

A3 Suport a la renovació del paviment esportiu
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dels equipaments esportius
B1 Suport a l’activitat esportiva de base

30 de setembre de l’any de la
convocatòria

B2
Suport a l’organització d’esdeveniments

esportius reconeguts

B3
Suport a la participació en esdeveniments

esportius
C Suport als consells esportius
D1 Suport al programa «Neda a l’Escola»
D2 Suport a l’activitat esportiva escolar
E Suport a l’esport d’alta competició

F1
Suport als municipis per a la promoció i

foment de l’esport adaptat

F2
Suport a les entitats per a la promoció i

foment de l’esport adaptat
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en
dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent.
No  s’accepten  pròrrogues  en  el  període  d’execució  ni  ampliacions  de  termini  de
justificació,  de  manera  que,  una  vegada  hagi  finalitzat,  si  no  s’ha  presentat  la
justificació, s’iniciarà el procediment de revocació de la subvenció.

13. Pagament 
El pagament de la subvenció es tramita amb l’informe favorable previ de la justificació
de la persona responsable del centre gestor.
Només  es  poden  efectuar  pagaments  en  concepte  de  bestretes  del  50  % de  la
subvenció anteriors a la presentació del compte justificatiu corresponent a les entitats
del  programa C de suport  als  consells  esportius.  Per  a  la  resta  de programes no
s’efectuaran  pagaments  en  concepte  de  bestretes  anteriors  a  la  presentació  del
compte justificatiu corresponent. 
El pagament de la subvenció s’efectua mitjançant transferència bancària.

14. Compatibilitat de subvencions 
Les subvencions objecte d’aquestes bases no són compatibles amb les ajudes per al
mateix  concepte  de  la  Diputació  de  Girona  o  qualsevol  dels  seus  organismes
autònoms. Per a la resta, són compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda, sempre
que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada,  ja siguin
subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no sobrepassi el cost total de
l’actuació subvencionada.

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

16. Reformulació de sol·licitud 
No es poden reformular les sol·licituds una vegada finalitzat el termini de presentació
d’aquestes. 
La reformulació de sol·licituds haurà de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat
de  la  subvenció,  així  com  els  criteris  de  valoració  establerts  respecte  de  les
sol·licituds.
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17. Modificació de les subvencions
Una  vegada  s’hagi  aprovat  la  resolució  corresponent,  els  beneficiaris  no  podran
demanar ni  sol·licitar  un canvi  de l’objecte o el  destí  de la  subvenció atorgada,  ni
sol·licitar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament. 

18. Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació  de Girona pot  revocar  totalment  o  parcialment  les  subvencions,  amb
l’obligació  per  part  del  beneficiari  de  retornar  l’import  rebut  i  de  pagar  l’interès  de
demora corresponent, en els supòsits següents:

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

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

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

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

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

21. Verificació i control
Els comptes justificatius  que compleixin  els  requisits  establerts  per  la  Diputació  de
Girona s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció
concedida. 
No  obstant  això,  els  beneficiaris  estan  obligats  a  sotmetre’s  a  les  actuacions  de
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de
comprovació  i  control  financer  que  puguin  dur  a  terme  els  òrgans  de  control
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competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que
se’ls requereixi en l’exercici de les actuacions anteriors.

22. Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte
de subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei  general de subvencions puguin
correspondre, s’apliquen les regles següents:

a) Si  encara  és  possible  el  compliment  de  l’obligació  en  els  termes  establerts,
l’òrgan concedent  ha de requerir  el  beneficiari  perquè adopti  les mesures de
difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, i l’ha d’advertir de manera
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.

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

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

que fonamenta la concessió de les subvencions.
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de

l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de
la subvenció. 

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

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

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

f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
g) Quan l’import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts en la

normativa de contractes públics per a la contractació menor:
 Les  entitats  privades  han  de  sol·licitar  com  a  mínim  tres  ofertes  de

diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció de compromís per a
l’execució de l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per
les seves característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre
d’entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s’hagi
fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

 Les  administracions  públiques  hauran  de  presentar  un  certificat  del
secretari  que  acrediti  que  la  contractació  s’ha  realitzat  d’acord  amb a  Llei
9/2017,  de  8  de  novembre,  de  contractes  del  sector  públic  i  la  resta  de
normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
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h) En compliment  de l’article  15.2 de la  Llei  19/2014,  de 29 de desembre,  de
transparència,  accés  a  la  informació  pública  i  bon  govern, les  persones
jurídiques a les quals s’hagi concedit una subvenció per un import superior a
10.000 €  han de comunicar  a  l’òrgan  concedent,  mitjançant  una declaració
responsable,  la  informació  relativa  a  les  retribucions  dels  seus  òrgans  de
direcció o administració.

24. Principis ètics i de conducta
Els  beneficiaris  d’ajuts  públics  han  d’adoptar  una  conducta  èticament  exemplar,
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta  i  posar  en  coneixement  dels  òrgans  competents  qualsevol  manifestació
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment.
Particularment  s’han  d’abstenir  de  realitzar  qualsevol  acció  que  pugui  vulnerar  els
principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva
activitat assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis o les professions corresponents a l’activitat  objecte de subvenció o ajut
públic.

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

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

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

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

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

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

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

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

En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta, és aplicable el règim
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i les sancions que preveu l’article 84 pel que fa a
beneficiaris d’ajuts públics,  sens perjudici  d’aquelles altres possibles conseqüències
previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

25. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

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

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

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

subjecte. 

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

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

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

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

ANNEX «Bases específiques» 
Programa A.     Suport als municipis per a la gestió dels equipaments esportius  

Subprograma A1. Suport a les despeses derivades de la gestió dels equipaments
esportius

1. Objecte 
L’objecte  d’aquesta  convocatòria  és  donar  suport  econòmic  als  municipis  per  al
finançament  de  les  despeses  derivades  de  la  gestió  dels  equipaments  esportius
municipals ubicats a la demarcació de Girona.

Són subvencionables les despeses derivades de la gestió de l’equipament esportiu, i
concretament:

- Despeses de llum, aigua, climatització, telefonia fixa o quota d’alarma.
- Despeses de personal del servei.
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- Revisió d’extintors i altres equipaments.
- Despeses de material fungible.
- Despeses de serveis contractats.

2. Criteris de valoració
Per optar a l’atorgament de la subvenció s’haurà d’obtenir una puntuació mínima total
de 40 punts. Els criteris de valoració de les subvencions són el següents:

a) Nombre d’habitants empadronats al municipi (fins a 30 punts): 
 Més de 20.000 habitants 5 punts
 De 5.000 a 19.999 habitants 10 punts
 De 1.000 a 4.999 habitants 20 punts
 Menys de 1.000 habitants 30 punts

b) Hores setmanals d’utilització de l’equipament esportiu (fins a 30 punts): 
 Fins a 15 hores setmanals (h/s) 10 punts
 De 16 a 30 h/s 15 punts
 De 31 a 45 h/s 20 punts
 De 46 a 60 h/s 25 punts
 Més de 60 h/s 30 punts

c)  Nombre d’entitats  i  centres educatius que utilitzen la  instal·lació  (fins a 20
punts):

 1 entitat 4 punts
 De 2 a 3 entitats 8 punts
 De 4 a 5 entitats 12 punts
 De 6 a 7 entitats 16 punts
 Més de 8 entitats 20 punts

d) Dades de l’activitat organitzada pel mateix ajuntament
 Periodicitat setmanal de l’activitat (fins a 10 punts):

◦ 1 dia 2 punts
◦ 2 dies 4 punts
◦ 3 dies 6 punts
◦ 4 dies 8 punts
◦ 5 dies o més 10 punts

 Durada de l’activitat (fins a 10 punts):
◦ De 2 a 3 mesos 4 punts
◦ De 3 a 6 mesos 6 punts
◦ De 6 a 9 mesos 8 punts
◦ Més de 9 mesos 10 punts

3. Import de la subvenció
Atesa  la  qualificació  aconseguida,  s’atendran  les  sol·licituds  per  ordre  de  major  a
menor puntuació obtinguda segons el  quadre d’imports  següent  i  fins a esgotar el
pressupost disponible. En cas d’empat, es prioritzarà la de major durada de l’activitat i,
si continua havent-hi algun empat, es prioritzarà la de major periodicitat.

Nombre d’habitants Import fix (en €) Import variable 

Més de 60.000 10.000,00 
De 45.000 a 59.999 8.000,00 
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Preu punt × nre.
punts obtinguts

De 30.000 a 44.999 6.000,00 
De 15.000 a 29.999 4.000,00 
De 10.000 a 14.999 3.000,00 
De 5.000 a 9.999 2.000,00 
De 1.000 a 4.999 1.000,00 
Menys de 1.000 500,00 

Subprograma  A2. Suport  a  les  actuacions  de  condicionament  i  millora  en
equipaments esportius municipals

1.  Objecte
L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  el  procediment  per  a  la  concessió  de
subvencions als  municipis  per  a  actuacions  d’inversió  d’adaptació  a  la  seguretat,
l’habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius existents a la província de
Girona i que tinguin per objecte la substitució, el condicionament o la millora d’un dels
tipus d’actuació següents:
a) Material esportiu inventariable; 
b) Paviment, protecció o enllumenat de l’espai esportiu; 
c) Coberta dels equipaments esportius;
d) Sistemes de seguretat antibolcatge de porteries mòbils; 
e) Platja, vasos o instal·lacions tècniques de la piscina; 
f) Sistemes d’antiofegament a les piscines; 
g) Vestidors; 
h) Accessibilitat;
i) Grades i serveis per al públic.
Les actuacions a subvencionar han de complir els requisits següents:
a)  S’han de fer en instal·lacions esportives de titularitat de les entitats sol·licitants,

que tinguin  una antiguitat  mínima de 10 anys i  que estiguin  incloses  al  Cens
d’equipaments esportius de Catalunya (CEEC). Si ja s’ha fet un remodelatge que
ha afectat l’actuació per a la qual se sol·licita la subvenció, la data del remodelatge
ha de tenir una antiguitat mínima de 10 anys.

b)  Han de ser obres menors, amb un pressupost de contracte no inferior a dos mil
cinc-cents  euros  (2.500,00  €)  ni  superior  a  quaranta  mil  euros  (40.000,00  €),
ambdós amb l’IVA exclòs,  d’acord  amb la Llei  9/2017,  de 8 de novembre,  de
contractes del sector públic. 

2. Criteris de valoració
Les  sol·licituds  s’avaluen  mitjançant  la  documentació  presentada  per  les  entitats
peticionàries, d’acord amb la puntuació que correspongui en funció dels paràmetres
següents:
a) Nombre d’habitants empadronats al municipi (fins a 10 punts):

 Més de 20.000 habitants 2 punts
 De 10.000 a 19.999 habitants 4 punts
 De 5.000 a 9.999 habitants 6 punts
 De 1.000 a 4.999 habitants 8 punts
 Menys de 1.000 habitants 10 punts

b) Tipus d’actuació (fins a 10 punts):
 Altres 1 punt
 Grades i serveis per al públic 2 punts
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 Accessibilitat 3 punts
 Vestidors 4 punts
 Sistemes d’antiofegament a les piscines 5 punts
 Platja, vasos o instal·lacions tècniques de la piscina 6 punts
 Sistemes de seguretat antibolcatge de porteries mòbils 7 punts
 Coberta dels equipaments esportius 8 punts
 Paviment, protecció o enllumenat de l’espai esportiu 9 punts
 Material esportiu inventariable 10 punts

c) Motiu de l’actuació (fins a 10 punts):
 No motivada 2 punts
 Corregeix una manca de manteniment 3 punts
 Adequa una deficiència constructiva 4 punts
 Millora el confort de les persones usuàries 5 punts
 Millora la pràctica esportiva 6 punts
 Recupera les seves prestacions 7 punts
 Millora la seguretat dels practicants o usuaris 8 punts
 Necessària per poder competir 9 punts
 Adequa la instal·lació per a l’esport adaptat 10 punts

d) Any de construcció de la instal·lació. En cas que s’hagi realitzat un remodelatge
posterior que afecti l’actuació concreta objecte de la sol·licitud,  es té en compte
aquest any (fins a 10 punts):

 10 anys d’antiguitat 1 punt
 11 anys d’antiguitat 2 punts
 12 anys d’antiguitat 3 punts
 13 anys d’antiguitat 4 punts
 14 anys d’antiguitat 5 punts
 15 anys d’antiguitat 6 punts
 16 anys d’antiguitat 7 punts
 17 anys d’antiguitat 8 punts
 18 anys d’antiguitat 9 punts
 19 anys d’antiguitat o més 10 punts

e) Concessió de subvencions de la Diputació de Girona per a aquest concepte durant
l’any anterior:

 S’ha concedit alguna subvenció 0 punts
 S’ha concedit alguna subvenció, però s’hi ha renunciat 10 punts
 No s’ha concedit cap subvenció 20 punts 

Un cop sumades totes les puntuacions obtingudes en cada paràmetre s’ordenen les
sol·licituds  de major  a  menor  puntuació  obtinguda.  En cas d’empat,  es prioritza  la
instal·lació a renovar més antiga.

3. Import de la subvenció
Atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la
convocatòria, s’ha de concretar l’import de la subvenció que es concedeix. L’import de
la subvenció varia en funció de l’import del pressupost presentat a la sol·licitud, de la
manera següent:

Pressupost sense IVA Subvenció
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De Fins a Import màxim
2.500,00 € 5.000,00 € 2.500,00 €
5.001,00 € 10.000,00 € 5.000,00 €
10.001,00 € 20.000,00 € 7.500,00 €
20.001,00 € 39.999,99 € 10.000,00 €

S’han d’atendre les actuacions, per odre de major a menor puntuació, fins a esgotar el
pressupost disponible. 

Subprograma A3. Suport a la renovació del paviment esportiu dels equipaments
esportius 

1. Objecte
L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  el  procediment  per  a  la  concessió  de
subvencions per renovar el paviment esportiu dels equipaments esportius (s’entén com
a paviment  esportiu  la  gespa  artificial  en  els  camps  de  futbol,  el parquet,  sauló,
conglomerat, etc. en els pavellons; el vas de les piscines, i la delimitació del perímetre
en les pistes de gel) de la Xarxa Bàsica del PIEC de la província de Girona, perquè
hagi superat la seva vida útil o ja no ofereixi les condicions de pràctica necessàries per
garantir la seguretat dels usuaris i la qualitat del joc.
Les actuacions a subvencionar han de complir els requisits següents:

a)  S’han de fer en equipaments esportius de la província de Girona que pertanyin
a la Xarxa Bàsica del PIEC, de titularitat de les entitats públiques sol·licitants.

b)  L’antiguitat del paviment a substituir ha de ser de 10 anys o superior.
c)  La subvenció  és per a l’actuació  sol·licitada,  el  destí  de la qual  no es pot

modificar.
d)  El cost de l’actuació ha de ser superior a 40.000,00 €, amb l’IVA exclòs.

2.  Criteris de valoració
Les  sol·licituds  s’avaluen  mitjançant  la  documentació  presentada  per  les  entitats
peticionàries, d’acord amb la puntuació que correspongui en funció dels paràmetres
següents:
a) Nombre d’habitants empadronats al municipi (fins a 20 punts): 

 Més de 20.000 habitants 5 punts
 De 5.000 a 19.999 habitants 10 punts
 De 1.000 a 4.999 habitants 15 punts
 Menys de 1.000 habitants 20 punts

b) Hores setmanals d’utilització de l’equipament esportiu (fins a 10 punts): 
 Fins a 15 hores setmanals (h/s) 2 punts
 De 16 a 30 h/s 4 punts
 De 31 a 45 h/s 6 punts
 De 46 a 60 h/s 8 punts
 Més de 60 h/s 10 punts

c) Nombre total d’usos setmanals de l’equipament esportiu (fins a 20 punts):
(ús  setmanal  =  nre.  Usuaris  /  hora  ×  hores  setmanals  d’utilització  real  de
l’equipament esportiu)

 Fins al 10 % de la capacitat màxima d’usos setmanals 4 punts
 Del 10 al 15 % de la capacitat màxima d’usos setmanals 8 punts
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 Del 15 al 25 % de la capacitat màxima d’usos setmanals 12 punts
 Del 25 al 35 % de la capacitat màxima d’usos setmanals 16 punts
 Més del 35 % de la capacitat màxima d’usos setmanals 20 punts

d) Nombre d’entitats i centres educatius que utilitzen la instal·lació (fins a 10 punts):
 Una entitat 2 punts
 De 2 a 3 entitats 4 punts
 De 4 a 5 entitats 6 punts
 De 6 a 7 entitats 8 punts
 Més de 8 entitats 10 punts

e)  Per a cadascuna de les entitats que tinguin equips femenins, 2 punts, fins a un
màxim de 10 punts 

f) Anys d’antiguitat del paviment esportiu (fins a 10 punts):
 10 anys 2 punts
 11 anys 4 punts
 12 anys 6 punts
 13 anys 8 punts 
 14 anys o més 10 punts

g)  Concessió  de subvencions  de la  Diputació  de Girona per  a aquest  concepte
durant l’any anterior:
 S’ha concedit alguna subvenció 0 punts
 S’ha concedit alguna subvenció, però s’hi ha renunciat 10 punts
 No s’ha concedit cap subvenció 20 punts 

Un cop sumades totes les puntuacions obtingudes, les sol·licituds s’ordenen de major
a menor puntuació obtinguda. En cas d’empat, es prioritza la substitució de la gespa
artificial més antiga i, si continua l’empat, la instal·lació que tingui més usuaris.
3. Import de la subvenció
Les actuacions s’han d’atendre, per odre de major a menor puntuació, fins a exhaurir
el pressupost disponible. Per a cada actuació a subvencionar, l’import ha de ser de
25.000,00 €. 

Programa B. Suport a l’esport federat

Subprograma B1. Suport a l’activitat esportiva federada

1. Objecte
Aquest  programa  té  per  objecte  donar  suport  a  les  necessitats  derivades  del
desenvolupament de l’activitat esportiva de base de les entitats esportives gironines
que participen en un mínim de tres categories de base i amb un pressupost mínim de
l’activitat de 8.000,00 €. 

2. Criteris de valoració
Els criteris de valoració de les subvencions són el següents:
a) Dades de l’activitat
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 L’entitat disposa d’un programa, una línia d’ajuts o beques per a esportistes
amb pocs recursos econòmics, en risc d’exclusió social o derivats de serveis
socials, d’entitats socials o altres programes d’atenció social (fins a 10 punts):
◦ Per disposar del programa 5 punts
◦ En funció del nombre d’esportistes:

▪ 1 o 2 esportistes 1 punt
▪ 3 o 4 esportistes 2 punts
▪ 5 o 6 esportistes 3 punts
▪ 7 o 8 esportistes 4 punts
▪ 9 esportistes o més 5 punts

 Nivell de competició (fins a 10 punts):
◦ Local, comarcal o provincial 4 punts
◦ Autonòmic 8 punts
◦ Estatal 10 punts

 Periodicitat setmanal de l’activitat per grup o equip (fins a 20 punts):
◦ 1 dia 4 punts
◦ 2 dies 8 punts
◦ 3 dies 12 punts
◦ 4 dies 16 punts
◦ 5 dies o més 20 punts

 Durada de l’activitat general de l’entitat (fins a 10 punts):
◦ Mensual 4 punts
◦ Trimestral 6 punts
◦ Semestral 8 punts
◦ Tot l’any 10 punts

b) Dades de participació
 Nombre total de participants (fins a 20 punts):

◦ Fins a 20 participants 4 punts
◦ De 20 a 50 participants 8 punts
◦ De 51 a 100 participants 12 punts
◦ De 101a 150 participants 16 punts
◦ Més de 150 participants 20 punts

 Percentatge de dones participants (fins a 20 punts):
◦ Menys del 10 % del total absolut de participants 0 punts
◦ Del 10 al 25 % del total absolut de participants 4 punts
◦ Del 25 al 50 % del total absolut de participants 8 punts
◦ Del 50 al 60 % del total absolut de participants 12 punts
◦ Del 60 al 70 % del total absolut de participants 16 punts
◦ Més del 70 % del total absolut de participants 20 punts

 Percentatge de participants amb discapacitats (fins a 10 punts):
◦ Menys del 10 % del total absolut de participants 0 punts
◦ Del 10 al 50 % del total absolut de participants 4 punts
◦ Del 50 al 60 % del total absolut de participants 6 punts
◦ Del 60 al 70 % del total absolut de participants 8 punts
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◦ Més del 70 % del total absolut de participants 10 punts

3. Import de la subvenció
Atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la
convocatòria, es concreta l’import de la subvenció que es concedeix. L’import màxim
de les subvencions ha de ser de 2.000,00 €.

Subprograma B2. Suport a l’organització d’esdeveniments esportius federats

1. Objecte
Aquest  programa  està  destinat  a  donar  suport  a  les  entitats  esportives  per  a
l’organització  de  campionats  de  Catalunya,  d’Espanya  i  de  les  competicions
internacionals  reconegudes  per  les seves federacions esportives  oficials,  i  amb un
pressupost mínim de despesa de 3.000,00 €.

2. Criteris de valoració
Els criteris de valoració de les subvencions són el següents:
a)  Durada de la competició (fins a 15 punts):

 1 dia 5 punts
 Entre 2 i 3 dies 10 punts
 Més de 4 dies 15 punts

b)  Nivell de competició (fins a 25 punts):
 Campionat de Catalunya 15 punts
 Campionat d’Espanya 20 punts
 Campionat internacional 25 punts

c) Característiques dels participants (fins a 30 punts):
 Esportistes femenines

- Menys del 10 % 0 punts
- Entre el 10 i el 30 % 2 punts
- Entre el 30 i el 60 % 5 punts
- Més del 60 % 10 punts

 Esportistes amb discapacitat
-  Menys del 10 % 0 punts
- Entre el 10 i el 30 % 2 punts
- Entre el 30 i el 60 % 5 punts
- Més del 60 % 10 punts

 Esportistes estrangers
- Menys del 10 % 0 punts
- Entre el 10 i el 30 % 2 punts
- Entre el 30 i el 60 % 5 punts
- Més del 60 % 10 punts

d) Total d’Esportistes participants (fins a 15 punts):
 Menys de 250 participants 5 punts
 De 250 a 750 participants 10 punts
 Més de 750 participants 15 punts
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e) Interès social i esportiu- presència als mitjans de comunicació (fins a 15 punts):
 Autonòmics 5 punts
 Estatals 10 punts
 Internacionals 15 punts

3. Import de la subvenció
Atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la
convocatòria,  s’ha  de  concretar  l’import  de  la  subvenció  que  es  concedeix.  En
qualsevol cas, l’import mínim de la subvenció per entitat ha de ser de 1.500,00 € i
l’import màxim de la subvenció de 5.000,00 €.
Les subvencions no poden superar, en cap cas, el 50 % del pressupost presentat a la
sol·licitud. S’atendran  les  actuacions per  ordre de major  a  menor  puntuació  fins a
esgotar el pressupost disponible.

Subprograma B3. Suport a la participació en esdeveniments esportius federats
puntuals de nivell estatal o superior que es portin a terme fora de Catalunya

1. Objecte
Aquest  programa  està  destinat  a  donar  suport  a  les  entitats  esportives,  a  la
participació, prèvia classificació, en els campionats d’Espanya o d’Europa organitzats
per  les  seves  respectives  federacions  esportives  i  que  es  portin  a  terme  fora  de
Catalunya. El pressupost mínim de despesa ha de ser de 3.000,00 €.

2. Criteris de valoració
Els criteris de valoració de les subvencions són el següents:
a)  Durada de la competició (fins a 20 punts):

 Entre 1 i 2 dies 5 punts
 Entre 3 i 4 dies 10 punts
 5 dies o més 20 punts

b)  Nivell de competició (fins a 30 punts):
 Campionat d’Espanya 15 punts
 Campionat Europeu 30 punts

c) Característiques dels participants (fins a 30 punts):
 Esportistes dones

- Menys del 10 % 0 punts
- Entre el 10 i el 30 % 5 punts
- Entre el 30 i el 60 % 10 punts
- Més del 60 % 15 punts

 Esportistes amb discapacitat
-  Menys del 10 % 0 punts
- Entre el 10 i el 30 % 5 punts
- Entre el 30 i el 60 % 10 punts
- Més del 60 % 15 punts

d) Total d’esportistes participants (fins a 20 punts):
 Menys de 10 participants 5 punts
 Entre 10 i 20 participants 10 punts

54

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



 Més de 20 participants 20
punts

3. Import de la subvenció
Atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la
convocatòria,  s’ha  de  concretar  l’import  de  la  subvenció  que  es  concedirà.  En
qualsevol cas, l’import mínim de la subvenció per entitat ha de ser de 1.500,00 € i
l’import màxim de la subvenció, de 5.000,00 €.
Les subvencions no poden superar, en cap cas, el 50 % del pressupost presentat a la
sol·licitud.

Programa C.  Suport  als  consells  esportius per  a  la  promoció i  el  foment  de
l’activitat fisicoesportiva i l’esport

1. Objecte
Aquest  programa  té  per  objecte  donar  suport  a  les  necessitats  derivades  del
desenvolupament  dels  programes  de  promoció  de  l’esport  dels  consells  esportius
gironins i de la col·laboració, a la comarca, en els programes que proposi el Servei
d’Esports de la Diputació de Girona.

2. Criteris de valoració
Els  criteris  de  valoració  d’aquest  subprograma  per  a  les  subvencions  són  els
següents:

Criteris de valoració màxim

Població de la comarca

Menys de 15.000 habitants 2.000,00 €

Entre 15.000 i 50.000 habitants 4.000,00 €

Entre 50.000 i 100.000
habitants

6.000,00 €

Entre 100.000 i 150.000
habitants

8.000,00 €

Més de 150.000 habitants 10.000,00 €

Municipis de la comarca

Menys de 15 municipis 4.000,00 €

Entre 15 i 30 municipis 8.000,00 €

Entre 30 i 45 municipis 10.000,00 €

Més de 45 municipis 12.000,00 €

Programa «Rodajoc»
Per organitzar-lo 1.000,00 €

Per cada zona 1.000,00 €

Programa «Jocs Emporion» Per la comarca acollidora 48.000,00 €

Programa «Esport blanc escolar» Per participar-hi 12.000,00 €

Programa «Dona un pas per
l’esport»

Per organitzar-lo 2.000,00 €

Programa «Activitat física adaptada» Per organitzar-lo 12.000,00 €

Programa «Rodaesport» Per cada zona 1.000,00€
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3. Accions a desenvolupar pels beneficiaris
Els consells esportius, com a entitats supracomarcals que es dediquen al foment, la
promoció  i  l’organització  de  l’activitat  física  i  esportiva  dins  d’un  àmbit  territorial
determinat, han de realitzar i donar suport a una sèrie programes per al foment de
l’esport municipal, entre els quals:

1. Assessorament  als  municipis,  entitats,  associacions,  professionals  i
esportistes, per encarar els reptes del dia a dia en l’àmbit esportiu, en termes de
subvencions,  seguretat,  gestió  d’instal·lacions,  informació  tècnica  esportiva,
comunicació, voluntariat, protecció de dades i assegurances, entre d’altres.

2. Préstec de material a les entitats, associacions centres educatius, etc., per
mitjà de la cessió de material tècnic esportiu, logístic i didàctic de què disposin.

3. Promoció  i  organització de  tallers,  cursos  i  càpsules  formatives  per  als
diferents agents del sector esportiu local.

4. Organització d’activitats i  esdeveniments,  per mitjà  d’una oferta d’activitat
que  contribueixi  a  la  promoció  de  la  salut  i  el  benestar  de  les  persones
mitjançant l’activitat física i l’esport com a recurs metodològic, accessible i amb
igualtat  d’oportunitats  per  a  organismes  i  persones.  En  el  marc  d’aquestes
activitats cal destacar-ne les següents:
 Rodajoc.  Programa que recupera jocs tradicionals cooperatius com a font

d’intercanvi  de valors i  realitats  mitjançant  un recurs molt  atractiu  per  als
nens: el joc. S’organitzen diferents jornades intercentres a diferents zones de
diverses comarques.

 Jocs  Emporion.  Tenen  per  objectiu  dinamitzar  i  promoure  la  cultura  de
l’esport entre la població, i engrescar la gent a participar o a prendre part en
les activitats de promoció, que són obertes a tothom. L’esperit olímpic, que
promou  els  valors  del  respecte  i  l’amistat,  és  present  any  rere  any  en
l’essència  dels  Jocs  Emporion,  un  esdeveniment  que  cada  primavera
commemora l’arribada de la torxa olímpica a Empúries, ara fa 27 anys.

 Esport blanc escolar. Té l’objectiu d’impulsar el coneixement i la iniciació en
els  esports  d’hivern,  en  les  seves  diferents  modalitats,  entre  la  població
infantil de 3r i 4t de primària. Una altra finalitat d’aquest programa és educar
mitjançant l’esport perquè els joves respectin, gaudeixin, convisquin, estimin i
coneguin  les  nostres  muntanyes,  amb  la  complicitat  del  professorat  dels
centres d’ensenyament i dels tècnics d’esport.

 Dona un pas per l’esport. Dona suport en l’organització i gestió de xerrades
de debat als centres d’educació secundària sobre l’esport femení.

 Activitat física adaptada. Aquest programa organitza la lliga de futbol sala i
de bàsquet adreçada a entitats de la demarcació de Girona en què participen
esportistes homes i dones majors de 16 anys amb discapacitat.

 Rodaesport.  Jornada esportiva intercentres, organitzada a diferents zones
de diverses comarques. Té com a objectius:

a. Fomentar una pràctica esportiva variada entre els estudiants de
cicle superior.

b. Educar en valors de desenvolupament personal i  social,  com el
respecte, la tolerància, la perseverança, el treball en equip, etc., a
través de l’esport.

c. Reconèixer la pràctica de l’activitat física i l’esport com un hàbit de
salut bàsic per al creixement i el desenvolupament personal.
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4. Import de la subvenció
L’import  total  de  la  subvenció  per  a  cada  sol·licitud  és  la  suma  dels  imports
aconseguits a cada criteri de valoració i, com a màxim, del 100 % del pressupost total
de la sol·licitud.

Programa D.     Suport a l’esport escolar  

Subprograma  D1.  Suport  al  Programa  «Neda  a  l’escola»  d’adquisició  o
desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques en el medi aquàtic

1. Objecte
Aquest programa està destinat a regular  el  procediment per a la concessió de les
subvencions als ajuntaments, als centres educatius o les associacions escolars de les
comarques gironines corresponents  al  programa «Neda a  l’escola»,  d’adquisició  o
desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques en el medi aquàtic, adreçat als
alumnes d’educació infantil i primària. 
Amb  aquest  programa  es  pretén  augmentar  les  mesures  preventives  per  evitar
ofegaments en el futur.

L’activitat subvencionada ha de complir els requisits següents:
 Anar dirigida a alumnes de P5 (infantil) i de primària.
 Tenir, com a mínim, 8 sessions per cada grup/classe.
 Les sessions s’han de portar a terme en el marc del calendari escolar establert

a la convocatòria, dins de l’horari lectiu setmanal.
 Les sessions han de desenvolupar els conceptes bàsics de flotació, propulsió i

respiració en el medi aquàtic.
 El  personal  que  porti  a  terme les  sessions  ha d’estar  en  possessió  de  la

corresponent  titulació  professional,  col·legiat  o  inscrit  al  ROPEC  (Registre
Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya).

 El pressupost mínim de l’activitat per poder sol·licitar la subvenció ha de ser de
300,00 €.

2. Criteris de valoració
Els criteris de valoració de les subvencions són el següents:

 Nombre d’unitats escolars o grups/classe d’un sol curs del centre educatiu per
al qual es demana la subvenció (excepte aquelles escoles rurals que agrupen
dos cursos en una mateixa unitat escolar).

 Alumne amb necessitats educatives especials que necessita un monitor per a
ell sol.

 Necessitat  de transport  per anar  a fer  l’activitat  sempre que el  municipi  del
centre educatiu que demana l’ajut no tingui piscina.

3. Import de la subvenció
L’import total  de la subvenció per a cada sol·licitud s’obté de sumar els conceptes
següents i cobreix com a màxim el 100 % del pressupost total de la sol·licitud:

 500,00 € per cada unitat escolar o grup-classe d’un sol curs (excepte aquelles
escoles rurals que agrupen dos cursos en una mateixa unitat escolar).

 300,00  €  si  participen  alumnes  amb  necessitats  educatives  especials  que
necessiten un monitor addicional.
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 Amb un màxim per centre escolar de 600,00 € i del 33 % del cost del transport,
sempre que el seu municipi no tingui piscina i s’hagi de desplaçar a un municipi
proper amb piscina per poder portar a terme l’activitat. L’import definitiu per a
aquest  criteri  depèn de la  quantitat  que quedi  al  pressupost  disponible  una
vegada restades les quantitats dels dos primers criteris. 

Subprograma D2. Suport a l’activitat esportiva escolar

1. Objecte
Aquest  programa  té  per  objecte  donar  suport  a  les  necessitats  derivades  del
desenvolupament de l’activitat esportiva escolar a ajuntaments, als centres educatius
o les  associacions  esportives  escolars  de les  comarques gironines.  El  pressupost
mínim de despesa ha de ser de 4.000,00 €.

2. Criteris de valoració
Els criteris de valoració de les subvencions són el següents:
a) Tipologia de l’activitat (fins a 10 punts)

 Esport específic 5 punts
 Poliesportiva 10 punts

b) Dades de l’activitat
 Nombre de grups (fins a 10 punts):

◦ 1 – 2 grups 6 punts
◦ 3 – 4 grups 8 punts
◦ 5 grups o més 10 punts

 Periodicitat setmanal de l’activitat per grup (fins a 10 punts):
◦ 1 – 2 dies 6 punts
◦ 3 – 4 dies 8 punts
◦ 5 dies o més 10 punts

 Durada de l’activitat (fins a 10 punts):
◦ Mensual 4 punts
◦ Trimestral 6 punts
◦ Semestral 8 punts
◦ Tot l’any 10 punts

c) Dades de participació
 Nombre total de participants (fins a 20 punts):

◦ Fins a 20 participants 4 punts
◦ De 20 a 50 participants 8 punts
◦ De 51 a 100 participants 12 punts
◦ De 101a 150 participants 16 punts
◦ Més de 150 participants 20 punts

 Percentatge de participants dones (fins a 20 punts):
◦ Menys del 10 % del total absolut de participants 0 punts
◦ Del 10 al 25 % del total absolut de participants 4 punts
◦ Del 25 al 50 % del total absolut de participants 8 punts
◦ Del 50 al 60 % del total absolut de participants 12 punts
◦ Del 60 al 70 % del total absolut de participants 16 punts
◦ Més del 70 % del total absolut de participants 20 punts
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d)  Subvenció que es demana en relació amb el pressupost  de l’activitat  (fins a 20
punts)

 Més del 40 % 4 punts
 Del 30 al 40 % 8 punts
 Del 20 al 30 % 12 punts
 Del 10 al 20 % 16 punts
 Menys del 10 % 20 punts

3. Import de la subvenció
Atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la
convocatòria, es concreta l’import de la subvenció que es concedeix. L’import màxim
de les subvencions ha de ser de 2.000,00 €.

Programa E. Suport a l’esport d’alta competició

1. Objecte
Aquest programa té per objecte donar suport a les necessitats derivades de l’esport
d’alta competició de les entitats esportives gironines que participen amb equips en les
categories absolutes o sènior de les competicions regulars federades de les modalitats
esportives següents:

Modalitat esportiva
Bàsquet

Bàsquet en cadira de rodes
Cúrling
Futbol

Handbol
Hoquei patins

Hoquei gel
Judo
Rugbi

Voleibol
Tennis taula
Futbol platja

2. Criteris de valoració
Es valoren només aquelles subvencions que estan incloses dins la modalitat esportiva
i el nivell de competició definits a continuació:

Modalitat Nivell de competició

Bàsquet

LEB Or
LEB Plata
Lliga EBA

Lliga femenina 2

Bàsquet en cadira rodes
Lliga nacional

Lliga catalana

Cúrling Lliga nacional

Futbol

1a nacional
2a nacional

3a nacional
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Handbol
Divisió Plata

1era nacional

Hoquei patins

OK lliga
OK lliga Plata

Europa

Hoquei gel Lliga nacional

Judo
Lliga europea

Lliga nacional

Rugbi
Divisió d’honor

Divisió d’honor B

Voleibol
Superlliga

1a nacional
Tennis taula Superdivisió

Divisió d’honor

Futbol platja 1a nacional

3. Import de la subvenció
Les subvencions són d’un import màxim del 50 % del pressupost de l’activitat, d’acord
amb el quadre següent:

Modalitat Nivell de competició Import màxim

Bàsquet

LEB Or         35.000,00 € 
LEB Plata         20.000,00 € 
Lliga EBA         10.000,00 € 

Lliga femenina 2         15.000,00 € 

Bàsquet en cadira
rodes

Lliga nacional         35.000,00 € 

Lliga catalana         10.000,00 € 

Cúrling Lliga nacional         10.000,00 € 

Futbol

1a nacional         35.000,00 € 
2a nacional         20.000,00 € 

3a nacional         10.000,00 € 

Handbol
Divisió Plata         35.000,00 € 

1a nacional         10.000,00 € 

Hoquei patins

OK lliga         20.000,00 € 
OK lliga Plata         10.000,00 € 

Europa           5.000,00 € 

Hoquei gel Lliga nacional         25.000,00 € 

Judo
Lliga europea           5.000,00 € 

Lliga nacional         10.000,00 € 

Rugbi
Divisió d’honor         35.000,00 € 

Divisió d’honor B         10.000,00 € 

Voleibol
Superlliga         35.000,00 € 

1a nacional         10.000,00 € 

Tennis taula Superdivisió         10.000,00 € 
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Divisió d’honor           5.000,00 € 

Futbol platja 1a nacional         10.000,00 €

L’import màxim establert en el quadre precedent és l’import inicial a rebre per cada
beneficiari en funció de la modalitat esportiva i el nivell de competició en què participa.
Aquest import s’incrementarà en 2.500,00 € addicionals per a aquells equips femenins
que competeixin en competició femenina. En cas que la suma d’aquests imports superi
el pressupost disponible,  s’ha de disminuir proporcionalment l’import inicial  fins que
s’exhaureixi el pressupost disponible.
L’import total que rep cada entitat sol·licitant  és la suma dels imports obtinguts per
modalitat esportiva i nivell de competició dels diferents equips per als quals demanava
la subvenció més la quantitat addicional per equip femení.
Programa F.     Suport a l’esport adaptat  

Subprograma F1. Suport als municipis per a la promoció i foment de l’esport
adaptat

1. Objecte
L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  el  procediment  per  a  la  concessió  de
subvencions per donar suport a les necessitats derivades del desenvolupament dels
programes de promoció de l’activitat física adaptada i l’esport adaptat organitzats pels
municipis de la província de Girona, amb un pressupost mínim de despesa de l’activitat
de 8.000,00 €.

2. Criteris de valoració
a) Dades de l’activitat

 Periodicitat setmanal de l’activitat (fins a 20 punts):
◦ 1 dia 4 punts
◦ 2 dies 8 punts
◦ 3 dies 12 punts
◦ 4 dies 16 punts
◦ 5 dies o més 20 punts

 Durada de l’activitat (fins a 20 punts):
◦ Mensual 5 punts
◦ Trimestral 10 punts
◦ Semestral 15 punts
◦ Tot l’any 20 punts

b) Dades de participació
 Nombre total de participants (fins a  20 punts):

◦ Fins a 20 participants 4 punts
◦ De 20 a 50 participants 8 punts
◦ De 51 a 100 participants 12 punts
◦ De 101a 150 participants 16 punts
◦ Més de 150 participants 20 punts

 Percentatge de participants dones (fins a 20 punts):
◦ Menys del 10 % del total absolut de participants 0 punts
◦ Del 10 al 25 % del total absolut de participants 4 punts
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◦ Del 25 al 50 % del total absolut de participants 8 punts
◦ Del 50 al 60 % del total absolut de participants 12 punts
◦ Del 60 al 70 % del total absolut de participants 16 punts
◦ Més del 70 % del total absolut de participants 20 punts

c)  Subvenció que es demana en relació amb el pressupost de l’activitat  (fins a 20
punts)

 Més del 40 % 4 punts
 Del 30 al 40 % 8 punts
 Del 20 al 30 % 12 punts
 Del 10 al 20 % 16 punts
 Menys del 10 % 20 punts

4. Import de la subvenció
Atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la
convocatòria, es concreta l’import de la subvenció que es concedeix. L’import màxim
de les subvencions ha de ser de 4.000,00 €.

Subprograma F2. Suport a les entitats per a la promoció i  foment de l’esport
adaptat

1. Objecte
L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  el  procediment  per  a  la  concessió  de
subvencions per donar suport a les necessitats derivades del desenvolupament dels
programes de promoció de l’activitat física adaptada i l’esport adaptat organitzats per
entitats, fundacions i associacions sense ànim de lucre de la província de Girona, amb
un pressupost mínim de despesa de l’activitat de 8.000,00 €.

2. Criteris de valoració
a) Dades de l’activitat

 Periodicitat setmanal de l’activitat (fins a 20 punts):
◦ 1 dia 4 punts
◦ 2 dies 8 punts
◦ 3 dies 12 punts
◦ 4 dies 16 punts
◦ 5 dies o més 20 punts

 Durada de l’activitat (fins a  20 punts):
◦ Mensual 5 punts
◦ Trimestral 10 punts
◦ Semestral 15 punts
◦ Tot l’any 20 punts

b) Dades de participació
 Nombre total de participants (fins a  20 punts):

◦ Fins a 20 participants 4 punts
◦ De 20 a 50 participants 8 punts
◦ De 51 a 100 participants 12 punts
◦ De 101a 150 participants 16 punts
◦ Més de 150 participants 20 punts
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 Percentatge de participants dones (fins a  20 punts):
◦ Menys del 10 % del total absolut de participants 0 punts
◦ Del 10 al 25 % del total absolut de participants 4 punts
◦ Del 25 al 50 % del total absolut de participants 8 punts
◦ Del 50 al 60 % del total absolut de participants 12 punts
◦ Del 60 al 70 % del total absolut de participants 16 punts
◦ Més del 70 % del total absolut de participants 20 punts

c)  Subvenció que es demana en relació amb el pressupost de l’activitat  (fins a 20
punts)

 Més del 40 % 4 punts
 Del 30 al 40 % 8 punts
 Del 20 al 30 % 12 punts
 Del 10 al 20 % 16 punts
 Menys del 10 % 20 punts

3. Import de la subvenció
Atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la
convocatòria, es concreta l’import de la subvenció que es concedeix. L’import màxim
de les subvencions ha de ser de 4.000,00 €.”

SEGON. Sotmetre aquests bases a informació pública durant un termini de 20 dies,
mitjançant anunci al BOP, en el tauler d'anuncis de la Corporació i per referència, en el
DOGC. En el supòsit que no es formulin al·legacions i/o reclamacions durant el termini
d'informació pública, aquests acords quedaran elevats a definitius.

TERCER. Es faculta àmpliament el president de la Diputació als efectes de procedir a
l'execució d'aquest acord i, en especial, d'ordenar la publicació íntegra de les bases,
una vegada aprovades definitivament; i perquè, si cal, d'acord amb la finalitat que es
persegueixi,  rectifiqui  els  defectes o les omissions  que eventualment  s'hagin pogut
advertir.
En el  supòsit  que durant  el  termini  d'informació  pública  de les  bases s'hi  formulin
al·legacions  o  que  una  vegada  aprovades  definitivament  s'hi  interposi  un  recurs,
l'òrgan competent per resoldre'ls, així com per resoldre els recursos que s'interposin
contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació.
D'aquestes resolucions del president  se'n donarà compte en la primera sessió que
tingui lloc del Ple de la Diputació."

El senyor President, manifesta que passaríem al punt 8è, que és l’aprovació de les
bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament de
l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport. Té la paraula el senyor Piñeira
i després, em sembla, que la tindrà el senyor Masquef. D’acord?
El vicepresident segon, senyor Albert Piñeira, intervé i manifesta: Moltíssimes gràcies,
senyor president. Bàsicament, portem les bases del gruix del que seria la promoció de
l’activitat  fisicoesportiva  a  la  nostra  demarcació.  Nosaltres  som  una  àrea  que,
bàsicament, el que fem és donar suport a totes aquelles iniciatives que totes aquelles
programacions de promoció de l’activitat fisicoesportiva a la nostra demarcació que,
evidentment,  les  desenvolupa  un  teixit  ric  i  divers,  perquè  aquí  hi  tenim des  dels
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ajuntaments,  els  consells  comarcals,  es consells  esportius,  els  clubs,  les  entitats  i
associacions, etc.
Per  intentar  sintetitzar  els  diferents  programes:  el  programa  A,  que  tindria  com  a
destinatari els ajuntaments de la demarcació o, evidentment, els seus ens dependents
i organismes autònoms. És el que, bàsicament, dirigim als ens locals. Aquí hi ha el
suport al funcionament de la gestió dels equipaments esportius: totes aquelles accions
de condicionament i millora dels equipaments esportius municipals i la renovació dels
paviments dels equipaments esportius, que aquí,  com sabeu, hem fet un pas més.
Vam començar amb la substitució dels camps de gespa artificial, avui ho estenem a
altres tipus d’equipaments. També hi ha aquelles petites accions de millora que anem
portant a terme des dels ens locals cada any i que, per tant, necessiten el suport de la
nostra diputació.
El programa B és el que dirigim, bàsicament, a les entitats de la demarcació de Girona.
I, en aquest sentit, tindríem tot el que és l’activitat esportiva de base, que en el fons és
el  gruix  de l’activitat  esportiva  de la  nostra demarcació.  I,  per  altra banda,  també,
l’organització  d’esdeveniments  esportius  reconeguts  o  la  participació  en
esdeveniments  esportius.  Que,  perquè  ens  entenguem,  vindria  a  ser  que  en
determinats  esdeveniments esportius  significatius i  importants ajuden tant  si  és un
equip de la nostra demarcació que s’ha de desplaçar fora com si són esdeveniments
que es realitzen a la nostra pròpia demarcació.
El programa C és el que dirigim als consells esportius de la nostra demarcació sobre
els quals també pivota una part important de l’activitat esportiva. 
El programa D el dirigim als ajuntaments, als centres educatius públics, els privats
concertats  o  bé  aquelles  associacions  que  desenvolupen  el  programa  «Neda  a
l’escola». Ens dirigim, bàsicament, a les activitats d’infantil i primària. Hi ha també les
entitats, perquè a vegades els organitzadors dels programes són les pròpies AMPA
(les associacions de pares i mares), i és per fomentar aquesta activitat de piscina a
l’escola.  El programa D també inclou tot  el  que seria l’activitat  esportiva escolar al
marge del que seria el programa «Neda a l’escola».
Després tenim el programa E, de suport a l’alta competició. Bàsicament són aquelles
entitats  esportives  o  aquells  clubs  esportius  que  competeixen  al  màxim nivell  o  a
nivells molt alts de competició. I, per tant, aquí els últims anys hem fet un esforç de
filtratge per incloure-les. I, també, a la vegada, a banda que ho fem per disciplines
esportives  totes,  perquè  hi  hagi  un  factor  corrector  positiu  quan  estem parlant  de
l’esport femení.
Finalment, tindríem el programa F, que és el suport als municipis o bé a les entitats per
a la promoció i  el  foment de l’esport  adaptat.  Hi  ha encara,  malauradament,  en la
nostra societat un gap pel que fa a la pràctica esportiva de les persones amb diversitat
funcional i de les persones amb discapacitat. Aquest és un objectiu, també, dels que
són  troncals  de  la  nostra  àrea:  l’esport  femení,  l’esport  per  a  persones  amb
discapacitat... I, per tant, intentem que hi hagi també incentius en les diferents línies
del programa d’esports i, a la vegada, també convocatòries específiques dirigides a
aquest col·lectiu.
Per la meva banda, res més. Simplement, explicar els grans blocs a través dels quals
s’articula la política esportiva de la Diputació. I  pels detalls més concrets, i  amb el
permís del president, li passo la paraula al senyor Masquef, diputat d’Esports.
El  diputat  delegat  d’Esports,  senyor  Jordi  Masquef,  pren  la  paraula  i  manifesta:
Gràcies,  Albert.  En relació  amb el  que comentava el  diputat  Piñeira,  entraré  a  fer
alguna menció tal com vam fer en la comissió informativa d’aquesta setmana passada
perquè aquestes bases, que estan recollides a partir del que és la pàgina 50, les bases
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específiques 50,  en aquest  ple.  Hem recollit  algunes especificitats que alguns dels
grups presents en aquest plenari ens van demanar ja que quedessin reflectides en les
bases que vam aprovar l’any passat. Concretament, aquesta discriminació positiva que
entenem que ha de tenir  l’esport  femení i  també, per altra banda,  com bé deia el
diputat Piñeira, aquesta sensibilitat quant a l’esport adaptat. 
En relació a l’esport femení, si s’hi fixen, el programa B1 (activitat federada), que ho
poden trobar vostès a partir de la pàgina 56, en relació al suport a l’activitat esportiva
federada de clubs. Quant als criteris de valoració, n’hi  ha un que disposa que «es
donaran més punts a aquelles entitats que tinguin un programa, una línia d’ajuts o
beques per a esportistes amb pocs recursos econòmics i en risc d’exclusió social o
derivats dels serveis socials o altres programes d’adaptació social. Hi ha un màxim de
10 punts. Per disposar del programa, aquestes entitats ja disposen de 5 punts i, en
funció del nombre d’esportistes, poden obtenir fins a un màxim de 5 punts. Per tant,
aquí introduïm el factor renda.
En el programa B2, de suport a l’organització d’esdeveniments esportius. Bàsicament,
destinat  a  entitats  esportives  per  a  l’organització  de  campionats  de  Catalunya  i
d’Espanya. Quant als criteris de valoració, hi  ha un, concretament el  C,  que té en
compte les característiques dels participants i, si hi ha esportistes femenines en més
d’un 60 %, poden obtenir 10 punts, la qual cosa els permet estar en condicions més
avantatjoses per disposar d’aquesta subvenció.
De  la  mateixa  manera  passa  amb  el  programa  B3,  de  suport  a  la  participació  a
esdeveniments esportius federats puntuals en l’àmbit estatal o superior que es portin
fora  de Catalunya.  També,  si  passem al  programa E,  que vostès  el  trobaran a  la
pàgina 64, a petició del grup de la CUP, en relació al suport a l’esport d’alta competició,
que  té  per  objecte  donar  suport  a  les  necessitats  derivades  de  l’esport  d’alta
competició de les entitats esportives gironines. Aquí veuen, al punt número 2, totes les
modalitats que la Diputació subvenciona. I quant al bàsquet, que va ser una de les
peticions, veuen que pel que fa a la competició, hi ha la LEB Or, la LEB Plata, la lliga
EBA i la Lliga Femenina 2. En aquest supòsit, quant a la Lliga Femenina 2, hem elevat
el nivell de la subvenció, que passa de 10.000 a 15.000 €. I, per tant, la igualem al
nivell masculí. I, a més, en aquest tipus de subvencions, a la pàgina 66, saben que
l’import màxim establert en el quadre precedent, és a dir, aquests 15.000 €, que és
l’import inicial a rebre per cada beneficiari en funció de la seva modalitat esportiva,
s’incrementarà en 2.500 € addicionals per a aquells equips femenins que competeixen
en competicions femenines.
Finalment, sí que els volia fer menció o volíem fer menció a l’especial sensibilitat que
entenem que des de la Diputació hem de tenir una realitat existent al nostre territori,
que és l’esport  adaptat.  I  en aquesta nova línia de subvencions,  hi  ha aquest nou
programa F de suport a l’esport  adaptat.  L’F1, quant  al  suport  als municipis per al
foment de l’esport adaptat; i l’F2, no en relació als ajuntaments, sinó en relació a les
entitats que desenvolupen aquesta tasca.
Per  la  meva part,  res  més.  Entenc  que hem recollit  les  diferents  sensibilitats  que
vostès ens van proposar. No obstant això, estem atents a qualsevol petició que vostès
ens vulguin fer. Gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies al senyor Masquef. Hi ha alguna intervenció
per part d’algú? Sí, senyora Pèlach.
La diputada senyora Laia Pèlach, pren la paraula i manifesta: Sí, moltes gràcies. La
veritat és que ens ha sorprès perquè no han comentat gaire les modificacions fetes en
relació a la reestructuració que fan perquè amb les propostes que ens porten avui hi
ha una reorganització important, però també un canvi d’enfocament. Jo diria del paper
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que ha de tenir la Diputació en el foment de l’activitat esportiva. A nosaltres la veritat és
que no ens acaba de convèncer. No ho han ni esmentat, però cauen línies importants i
amb  molta  demanda,  com  la  de  programes  municipals  de  promoció  de  l’activitat
fisicoesportiva. Em penso que, mirant-ho, l’any passat van rebre prop de 300.000 €
amb aquestes línies. No sé si les dades són de l’any passat perquè són les que tenen
penjades al web i  no hi  ha la data; en una infografia.  Però havien rebut a l’entorn
d’unes 100 sol·licituds i s’havien donat uns centenars de subvencions en aquesta línia.
Per tant, ens sorprèn una mica que ara caigui. A més a més, en el pressupost porten
una partida que és: programa d’ajuntaments per a activitats esportives. I són aquests
370.000 €. I llavors, bé, no sé com ho faran lligar, però en canvi ara tot el que és més
de  suport  als  ajuntaments,  aquest  primer  programa  A,  que  esmentava  el  diputat
Piñeira i després, també, el senyor Masquef, parla de suport als municipis, però en la
gestió d’equipaments esportius, o se centra molt més en el tema dels equipaments
esportius i no tant en l’activitat pròpiament esportiva. Per tant, això és per a nosaltres
un canvi important d’enfocament.
Desapareix,  també,  la  línia  per  a  esdeveniments  esportius  singulars  o  actes  de
reconeixement de l’activitat de les entitats esportives. Però, en canvi, és un tipus de
subvenció que mantenen en moltes nominatives que, en canvi, nosaltres entenem que
caldria  que  aquestes  nominatives  s’anessin  incloent  en  aquestes  línies.  I  no  fer
desaparèixer aquestes línies i mantenir les nominatives. Nosaltres entenem que això
és un pas enrere en el que entenem que hauria de ser la democratització, podríem dir
de les subvencions, garantint el tema de la lliure concurrència, la transparència, etc.
També a  la  comissió  informativa,  i  avui  ens  ho  comentava  també,  ens  deien  que
havien incorporat les nostres aportacions que havíem fet l’any passat. La veritat és que
el tema de beques que comentava avui ja es va poder incloure l’any passat i, per tant,
ho celebrem en aquest sentit. Però, en canvi, també veiem que vostè avui crec que
ens feia una mica de trampa perquè deia que s’ha igualat el tema del bàsquet. I la
veritat, li he de dir que, des de la nostra perspectiva, com a mínim el que es fa és
mantenir la diferència perquè pel que fa a la segona lliga femenina i la masculina,
segona lliga femenina apareix com a Lliga Femenina 2, i la segona vindria a ser la LEB
Or. I les noies, aquesta segona lliga femenina, reben un màxim de 15.000 €, mentre
que els nois, estem parlant de 35.000 €. Per tant, la diferència, crec que encara és
molt important. I no se soluciona, evidentment, aquesta diferència amb aquest factor
corrector que ens apuntava, que eren aquests 2.500 €. Fins i tot afegint-hi aquests
2.500 € quedem molt lluny d’entre aquests 15.000 i els 35.000. Per tant, la veritat és
que ens sorprèn que ens diguin que això ja s’ha equiparat. Nosaltres creiem que el
que estem fent és perpetuar unes discriminacions. Per tant, aquí sí que no hi podem
pas estar d’acord. Sí que celebrem la incorporació de l’esport adaptat. També li he de
dir  que  he  anat  a  buscat  els  pressupostos  i  estem  parlant,  també,  d’una  partida
petiteta, de 10.000 €, comparat amb altres línies de subvenció. I mirant els diferents
imports previstos per a les diverses línies als pressupostos, per nosaltres també es fa
evident que l’aposta no és per la promoció de l’esport com a eina de salut de totes les
edats,  que  entenem  que  hauria  de  ser.  Des  de  la  nostra  perspectiva,  està  clar.
Nosaltres  entenem  que  és  cap  aquí  on  haurien  d’anar  destinats  els  recursos,
principalment.  Entenent  que  la  política  esportiva  d’una  institució  pública  ha  d’anar
sobretot dirigit a això, a promoure l’esport com a eina de salut. I sobretot fer-ho en
totes les edats.
Llavors, nosaltres veiem que cap a on s’acaben destinant més recursos és a l’alta
competició i, per tant, entenem que no seria ben bé aquest l’enfocament. No ho sé. La
veritat és que ens ha sorprès tots aquests canvis. I, a més a més, ens ha sorprès que
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no ens donessin una explicació de tots ells. Per tant, bé, nosaltres entenem que sí
s’està fent un canvi de paradigma important i,  per tant, ens sorprèn que no ens ho
hagin explicat. Per exemple, l’any passat ens van oferir prèviament la possibilitat de
parlar-ne i, precisament, per això vam poder fer aquestes aportacions. Aquest any, en
canvi, fan tots aquests canvis i pràcticament ni ens ho comenten. A nosaltres ens ha
sorprès una mica i la veritat és que en principi tenim la intenció de votar-hi en contra.
El senyor president, diu: Gràcies, senyora Pèlach. Senyor Masquef.
La diputada senyora Sílvia Paneque, intervé: Perdó.
El senyor President,diu: Digui, digui, senyora Paneque, i després ho contestarem junt.
La diputada senyora Sílvia Paneque, pren la paraula i manifesta: Només per anunciar
el  nostre vot  favorable en aquest  punt.  Des del  nostre punt  de vista sí  que el  fet
d’incorporar l’esport  adaptat i,  també, potenciar l’esport  femení sí  que ens semblen
inicis de camí prou remarcables, adequats... Per tant, ens han fet valorar el vot positiu
perquè pensem que són línies de treball positives i que s’hauran de seguir, segur, i
augmentar, però, en tot cas, marquen un camí que nosaltres compartim. Gràcies.
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyora Paneque. Alguna intervenció
més, no? Doncs, el senyor Masquef, en tot cas, que fes aquesta explicació d’aquests
canvis que ha dit la senyora Pèlach a fi i efecte de donar resposta al que se’ns ha
preguntat.
El diputat delegat d’Esports, senyor Masquef, respon: Sí, gràcies, senyor president.
Abans de tot dir-li, miri, jo no vull entrar en polèmica, senyora Pèlach, però vostès...
Nosaltres ho presentem a la comissió informativa, el senyor Piñeira i jo mateix, vostès
diuen  que  no  han  tingut  temps  per  mirar-s’ho,  que  s’ho  miraran  tranquil·lament  i,
aleshores,  vostès  es  planten al  ple  demanant  explicacions  sobre  tot  una  sèrie  de
coses. Coincidirà amb mi, suposo, que hagués estat pertinent per la seva part, entenc,
si tenia qualsevol dubte, ser proactiva i intentar posar-se en contacte amb nosaltres,
més enllà de les explicacions que nosaltres li van donar a la comissió informativa; i que
si vostè no hi estava d’acord o les considerava insuficients, ens ho hagués fet arribar.
Ho vam fer l’any passat i no haguéssim tingut cap mena de problema a fer-ho aquest
any.
Una vegada feta aquesta puntualització, dir-li que la partida de pressupost en relació a
l’esport  adaptat  és  més  alta  que  la  que  vostè  diu  perquè,  com  deia  la  senyora
Paneque, nosaltres estem intentant ser sensibles a una realitat existent en el territori.
L’altre dia vam fer una mínima consulta i resulta que a la demarcació de Girona hi ha
més de 10.000 persones que practiquen esport i  que, fins ara, la Diputació no era
sensible a aquesta realitat. I,  per tant, no podem viure aliens a la pràctica d’aquest
esport.
Quant a la segona lliga femenina, l’any passat la diferència era de 10.000 €. Estàvem
parlant de 10.000 contra 20.000. Aquest any nosaltres ens vam posar en contacte amb
els clubs, i sabent el cost del que signifiquen, bàsicament, els desplaçaments per jugar
els partits a domicili, entenem que estem cobrint gran part de les demandes que ens
feien  aquests  clubs.  En  aquest  cas,  jo  entenc  que  estem parlant  de  15.000  més
2.500 €,  són  17.500  €  contra  20.000.  I  no  35.000,  que  vostè  considera  perquè
òbviament hi ha la LEB Or i també hi ha la LEB Plata.
Quant a les activitats esportives que vostès consideraven gairebé insuficients i quant al
que  deia  el  president  sobre  la  reestructuració  dels  programes,  no  és  ben  bé  una
reestructuració. Nosaltres hem fet una simplificació de programes i, si s’hi fixa, l’any
anterior en els programes A de suport als ajuntaments eren cinc programes i ara els
hem simplificat a tres.
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Quant als programes B també estàvem parlant de cinc programes i els hem simplificat
a tres. Bàsicament perquè entenem que les traves o la complicació que, a vegades,
l’administració posem a l’administrat fan que no sigui viable que determinades entitats
rebin amb facilitat o que nosaltres atenguem amb facilitat les seves peticions i,  per
tant,  ho  hem  volgut  simplificar.  Les  necessitats  esportives  dels  ajuntaments  estan
cobertes. No només amb el programa A1 en el qual hi ha la mateixa dotació (a les
bases hi ha les mateixes ajudes que l’any passat), sinó que a més, fixi’s que intentem
obrir una nova línia de subvencions més enllà del D1 del «Neda a l’escola», que ja
adreçat als ajuntaments i centres educatius, sinó també al D2, a l’activitat esportiva
escolar. És una línia nova i, per tant, nosaltres no ho enfoquem única i exclusivament,
com vostè  diu,  a l’esport  d’alta  competició,  sinó  que atenem les  diferents realitats
existents i més enllà de l’esport d’alta competició, a l’esport com a hàbit saludable i
manera de viure. I,  per tant, nosaltres no acabem de veure o de compartir la seva
visió. 
Si s’hi fixa, ja entrant més en detall, aquest any tenim el programa A1, de despeses de
funcionament de gestió dels equipaments i suport als ajuntaments. L’A2, que són les
millores de fins a 40.000 €, el que coneixem com a obra menor, que era l’antic A3. L’A3
tenim el que era l’antic A4, que són les millores en obres major, és a dir, els canvis,
bàsicament, de paviment i de superfície, obres que siguin d’un pressupost superior als
40.000 €. I llavors tenim els programes B, de suport a les entitats. No es tracta d’una
simple  reestructuració,  es  tracta  d’una  simplificació  de  programes.  Atenent  al
pressupost que tenim, intentem englobar totes les realitats existents. I sí que es veritat
que intentem prestar una especial atenció a l’esport federat, però no ens oblidem en
cap cas de l’esport de base i de l’esport escolar. Aquesta és la posició del govern i ja
sé que farien falta moltes més misses per tenir en compte, o per atendre, totes les
peticions que ens arriben. Però dintre de les nostres possibilitats entenem que estem o
arribem allà on hem d’arribar.
El senyor President, diu: Molt bé, moltes gràcies, senyor Masquef. No sé si... Senyora,
Pèlach. Sí.
La diputada senyora Laia Pèlach, intervé i diu: Si em permeten... Sí, moltes gràcies.
De  totes  maneres,  insisteixo,  jo  ho  he  mirat  al  pressupost,  no  m’ho  he  inventat,
l’aportació aquesta destinada a la partida de suport a l’esport adaptat. Són 10.000 €.
No sé si vostès tenen una altra partida per aquí que jo no conec, però jo només he
trobat aquesta.
Llavors, en el tema de l’A1, ja entenc aquesta simplificació que diu, però precisament
en aquesta  simplificació  el  que cau,  concretament,  és aquest  programa municipal,
aquesta línia de programes municipals de promoció fisicoesportiva. Llavors, jo no sé si
això ho pretenen, d’alguna manera, substituir una mica per aquest programa de suport
a  l’esport  escolar.  No  sé  si  era  aquesta  la  jugada,  perquè  ens  entenguem.  Però
nosaltres no ho acabem de compartir perquè és veritat que l’esport escolar pot ser una
part d’aquests programes de promoció fisicoesportiva que facin els ajuntaments, però
els  ajuntaments  també  fan  programes  de  promoció  de  la  salut  i  d’educació
fisicoesportiva a altres franges d’edat, que no són només les escolars. Llavors, aquí
creiem que hi ha un forat. Llavors, aquest programa cau i no queda substituït per cap
altre perquè els tres que plantegen a la línia A1, que és el de suport als ajuntaments,
tots  van  enfocats  al  manteniment  d’equipaments  esportius,  o  sigui  al  tema
d’equipaments pròpiament. Per tant, nosaltres creiem que aquí queda un forat; no sé si
vostès han previst cobrir-ho d’alguna altra manera, però, bé, pensem que aquest és un
tema important.
El senyor President, manifesta: I acabem aquí?
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La diputada senyora Pèlach, respon: Sí.
El diputat senyor Masquef, intervé i manifesta: Sí. senyora Pèlach, disculpi, només per
contestar-la. Ens ho podem mirar, ens podem seure i mirar totes aquelles mancances
que vostè cregui que contenen aquests programes. Només dir-li una última cosa: si
s’hi fixa, la dotació pressupostària del programa que vostè em comenta, que és l’A1,
de  l’any  passant  en  relació  a  aquest  any  ha  minvat  mínimament.  Ha  minvat,  tinc
apuntat aquí, uns 30.000 €, que venen suplementats pel que vostè deia en relació al
programa D2, d’activitat esportiva escolar.
I  li  posaré  un  exemple,  perquè  el  tinc  clar,  en  relació  al  municipi  on  habito.
L’Ajuntament de Figueres l’any passat va rebre, en funció del seu nombre d’habitants,
pel  programa  A,  de  suport,  del  que  vostè  diu,  ajuntaments  pel  foment  d’activitat
municipal i instal·lacions esportives de l’ús intensiu d’instal·lacions esportives 8.000 €,
en funció evidentment del nombre d’habitants dels quals té Figueres. Aquest any, en
principi, hauria de rebre la mateixa quantitat, amb la qual cosa li vull dir que: havent
pràcticament  la  mateixa  dotació  pressupostària  i  havent  els  mateixos  criteris  els
ajuntaments podran disposar del mateix pressupost. De totes maneres, i sense ànim
d’entrar en cap picabaralla política, si hi ha quelcom que vostè troba a faltar, en podem
parlar.
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies. Jo el que proposo és fer la votació i si
hi ha alguna cosa que s’ha d’aclarir més, jo penso que el senyor Masquef està a la
disposició de qui calgui. I, en tot cas, si hi hagués alguna cosa que s’hagués de refer
en aquest sentit, tal com bé ha dit el diputat, podem parlar-ho i compartir-ho i si convé,
dotar-ho. D’acord?
Per tant,  entenc que, hi  ha algun vot en contra? Entenc que era el  de la senyora
Pèlach. No?
La diputada senyora Laia Pèlach, respon: Farem una abstenció.
El senyor President, diu: D’acord. Cap vot en contra; abstenció, entenc que n’hi ha 1; i
la  resta  de  vots,  entenc  que  són  a  favor,  no?  Per  tant,  amb 26  vots  a  favor  i  1
abstenció quedaria aprovat aquest punt. D’acord?

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona,  Grup Independents de la Selva y Grup Tots per l'Empordà, 1
abstenció del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra. 

JUNTA DE PORTAVEUS

9. Moció del grup de la CUP per unes mesures de prevenció de la COVID19
que  tinguin  en  compte  la  diversitat  del  territori.  -  2021/A010900/688

“A Comarques Gironines tenim 221 municipis, d’aquests, 87, és a dir un 39%, tenen
menys de 500 habitants. Són els anomenats micropobles. Aquest percentatge és fins i
tot  superior a la mitjana de Catalunya on els micropobles representen el 36% dels
municipis. Aquests municipis es caracteritzen per tenir una densitat de població molt
baixa i una manca de serveis bàsics. 

Les  darreres  restriccions  per  frenar  l’augment  de  la  Covid  que  la  Generalitat  de
Catalunya ha executat són, una vegada més, del tot urbanocentristes i no tenen en
compte  la  realitat  d’una  gran  part  del  país.  Les  zones  rurals,  amb  molta  menys
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població,  han d’acceptar  mesures que són absolutament  desproporcionades per  la
realitat que tenen. Els micropobles han de sucumbir a unes mesures que els afecten
de manera especial a la vida social, a l’economia i les relacions personals.

Aquests pobles funcionen amb unes dinàmiques i hàbits que per desenvolupar la seva
vida quotidiana necessàriament  ho han de fer  connectats  i  relacionant-se amb els
serveis i  les persones de les capitals comarcals i  dels pobles que els són propers:
abastiment  de  productes  a  botigues  o  mercats  no  sedentaris,  activitats  culturals,
serveis sanitaris, bancaris, etc. No fer-ho així, té greus afectacions socioeconòmiques i
del  dia  a  dia.  Això  obliga  la  ciutadania  d’aquests  municipis  a  haver  d’estar
contínuament justificant-se per satisfer necessitats bàsiques. 

Per  això  són  moltes  les  veus  arreu  del  país  i  també a  comarques  gironines  que
reclamen que tant en l’anàlisi de les dades com en les propostes de mesures que es
van concretant es tingui en compte la diversitat del territori i concretament la realitat
dels  pobles  petits  i  micropobles.  Tant  és  així  que el  9  de gener  es  van autoritzar
desplaçaments  fora  dels  municipis  que  no  disposin  d’establiments  de  productes
essencials. Tanmateix la mirada urbanocentrista afecta en molts altres nivells. 

D’entrada,  cal  tenir  en compte que en localitats de baixa densitat  de població i  un
comportament de pocs contagis, qualsevol petit increment pot distorsionar les dades
de risc sense que la situació sigui de gravetat. Per això, cal tenir en compte aquesta
realitat diversa en la interpretació dels indicadors i índexs de risc. 

Pel que fa a les mesures en educació, moltes de les escoles rurals de Primària tenen
ràtios que han configurat un o dos grups de convivència màxim, i en la majoria dels
casos corresponen als mateixos nens i nenes que viuen al poble i desenvolupen les
activitats  extraescolars.  Les  restriccions  han  de  tenir  en  compte  aquesta  realitat  i
ajustar-se en el cas dels micropobles per, garantint la seguretat, facilitar les activitats
extraescolars. 

En general, cal entendre que l’afluència en els serveis i espais de socialització en els
pobles petits acostuma a ser molt  menor que en les ciutats i  per tant,  cal  tenir  en
compte aquesta realitat diversa alhora d’establir les mesures. 

Per tot això des del Grup Polític de la CUP-AMUNT proposem al Ple de la Diputació de
Girona els següents ACORDS:

PRIMER.- Instar als departaments de Salut i Interior del govern de la Generalitat a
aplicar les mesures anti covid-19 tenint en compte les diferents realitats territorials,
reflexades sobretot  amb la  densitat  demogràfica,  els  lligams socio-econòmics  i  les
diverses situacions sanitàries. Algunes mesures concretes que caldria tenir en compte
són:

● Substituir  el  confinament  municipal  per  comarcal,  especialment  en  les
comarques amb presència de micropobles.

● Que en els micropobles, les activitats extraescolars es puguin realitzar tant en
els centres educatius com en els equipaments municipals.
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SEGON.- Instar als departaments de Salut i  Interior del govern de la Generalitat  a
incorporar la mirada de la diversitat territorial en l’anàlisi i interpretació de les dades de
la Covid19. Per això proposem:

● Utilitzar un indicador diferent en el cas dels micropobles que s’aproximi més a
les realitats de baixa densitat poblacional.

● S’incorpori  un/a  representant  dels  micropobles  al  comitè  tècnic  del  Pla
d'actuació PROCICAT activat per la Covid19.”

El senyor President, pren la paraula i manifesta: Passem a la Junta de Portaveus, hi
ha una moció del grup de la CUP, per unes mesures de prevenció de la COVID19 que
tinguin en compte la diversitat del territori, la qual, tal com està redactada literalment
decau, i es proposa una moció consensuada per tots els grups presents a la Diputació.
Si el senyor secretari vol llegir les propostes d’acord.

El senyor secretari,  llegeix la part dispositiva de la moció consensuada per tots els
grups, del contingut següent:

“Moció de tots els grups presents a la Diputació de Girona per unes mesures de
prevenció de la COVID19 que tinguin en compte la diversitat del territori

A Comarques Gironines tenim 221 municipis, d’aquests, 87, és a dir un 39%, tenen
menys de 500 habitants. Són els anomenats micropobles. Aquest percentatge és fins i
tot superior a la mitjana de Catalunya, on els micropobles representen el 36% dels
municipis. Aquests municipis es caracteritzen per tenir una densitat de població molt
baixa i una manca de serveis bàsics. 

Les  darreres  restriccions  per  frenar  l’augment  de  la  Covid  que  la  Generalitat  de
Catalunya ha executat són, una vegada més, del tot urbanocentristes i no tenen en
compte  la  realitat  d’una  gran  part  del  país.  Les  zones  rurals,  amb  molta  menys
població,  han d’acceptar  mesures que són absolutament  desproporcionades per  la
realitat que tenen. Els micropobles han de sucumbir a unes mesures que els afecten
de manera especial a la vida social, a l’economia i les relacions personals.

Aquests pobles funcionen amb unes dinàmiques i hàbits que per desenvolupar la seva
vida quotidiana necessàriament  ho han de fer  connectats  i  relacionant-se amb els
serveis i  les persones de les capitals comarcals i  dels pobles que els són propers:
abastiment  de  productes  a  botigues  o  mercats  no  sedentaris,  activitats  culturals,
serveis sanitaris, bancaris, etc. No fer-ho així, té greus afectacions socioeconòmiques i
del  dia  a  dia.  Això  obliga  la  ciutadania  d’aquests  municipis  a  haver  d’estar
contínuament justificant-se per satisfer necessitats bàsiques. 

Per  això  són  moltes  les  veus  arreu  del  país  i  també a  comarques  gironines  que
reclamen que tant en l’anàlisi de les dades com en les propostes de mesures que es
van concretant es tingui en compte la diversitat del territori i concretament la realitat
dels  pobles  petits  i  micropobles.  Tant  és  així  que el  9  de gener  es  van autoritzar
desplaçaments  fora  dels  municipis  que  no  disposin  d’establiments  de  productes
essencials. Tanmateix la mirada urbanocentrista afecta en molts altres nivells. 

D’entrada,  cal  tenir  en compte que en localitats de baixa densitat  de població i  un
comportament de pocs contagis, qualsevol petit increment pot distorsionar les dades
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de risc sense que la situació sigui de gravetat. Per això, cal tenir en compte aquesta
realitat diversa en la interpretació dels indicadors i índexs de risc. 

Pel que fa a les mesures en educació, moltes de les escoles rurals de Primària tenen
ràtios que han configurat un o dos grups de convivència màxim, i en la majoria dels
casos corresponen als mateixos nens i nenes que viuen al poble i desenvolupen les
activitats  extraescolars.  Les  restriccions  han  de  tenir  en  compte  aquesta  realitat  i
ajustar-se en el cas dels micropobles per, garantint la seguretat, facilitar les activitats
extraescolars. 

En general, cal entendre que l’afluència en els serveis i espais de socialització en els
pobles petits acostuma a ser molt  menor que en les ciutats i  per tant,  cal  tenir  en
compte aquesta realitat diversa alhora d’establir les mesures. 

Per  tot  això,  es  proposa  al  Ple  de  la  Diputació  de  Girona  l’adopció  de  l’ACORD
següent:

PRIMER.- Reiterar el nostre compromís amb la lluita contra la pandèmia de la Covid19
i  per  revertir  les  conseqüències  negatives  que,  en  matèria  sanitària,  econòmica  i
social, pateixen els nostres conciutadans, el nostre teixit econòmic i social i els nostres
municipis i comarques, tot reiterant l’agraïment a la tasca que està fent el personal dels
centres  sanitaris  i  socials,  expressant  el  nostre  suport  als  nostres  conciutadans  i
conciutadanes i als diferents sectors socials i d’activitat econòmica, així com el nostre
escalf a les víctimes de la pandèmia.

SEGON.- Instar els departaments de Salut i  Interior del govern de la Generalitat  a
aplicar  les  mesures  anti  covid-19  incorporant  la  visió  territorial  i  la  mirada  de  la
diversitat territorial. 

TERCER.-  Per  fer  efectiva  aquesta  mirada  territorial,  incorporar  a  la  taula  del
PROCICAT un representant de l’Associació Catalana de Municipis i  Comarques, un
representant  de  la  Federació  de  Municipis  de  Catalunya  i  un  representant  de
l’Associació de Micropobles. 

QUART.- Instar els governs de la Generalitat i de l’Estat per tal que les restriccions i les
mesures anti  covid-19 vagin acompanyades de mesures de reactivació econòmica.
Donat que des del govern de la Generalitat ja s’han endegat diferents mesures d’ajuts
als  sectors  d’activitats  econòmica  més  afectats  per  les  restriccions  dictades  per
combatre la pandèmia, instar el govern de l’Estat a aplicar línies d’ajut i mesures de
reactivació econòmica en el mateix sentit.”

El senyor President, pren la paraula i diu: Gràcies, senyor secretari. Algun portaveu vol
tenir la paraula? Per part dels Independents, algú? Senyor Motas, endavant. 
El  portaveu  del  grup  Tots  per  l’Empordà,  senyor  Carles  Motas,  pren  la  paraula  i
manifesta:  Moltes  gràcies,  senyor  president.  En  principi,  agrair  l’acord  de  tots  els
portaveus en aquesta moció que es presenta i  que posa de manifest  que aquests
mesos que portem, gairebé ara farà un any, de pandèmia hi ha una cosa que crec que
no s’ha tingut  prou en compte.  I  és la  particularitat  del  territori  i  aquestes realitats
socioeconòmiques que hi ha a Catalunya i que en moltes de les mesures que s’han
implementat no s’han tingut prou en compte. És evident, i ahir em van posar en detall
que  també  el  senyor  Argimon,  em  manifestava  que  les  mesures  que  s’han  estat
implementant i que s’han transmès i que s’han publicat a través dels diferents butlletins
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s’han fet amb una missió centralista i feta des de Barcelona. I això que pot semblar
que, en un principi, abraça moltíssima gent; Catalunya és diversa, Catalunya és plural i
els territoris de Catalunya, moltes vegades, no tenen res a veure de la gran metròpoli
de  la  capital  del  nostre  país.  En  aquest  cas,  ens  ho  trobem també a  comarques
gironines.
La petició que fa aquesta moció és de tenir aquesta visió més de... que s’acosti al
territori, que hi hagi les singularitats de cadascun... i, sobretot, jo crec que també hi ha
una part que s’escolti aquells representants públics de l’administració més propera als
ciutadans, que són els ajuntaments, a l’hora de transmetre aquesta normativa. Crec
que també seria necessari que a aquestes alçades això pogués passar. De fet, si us
fixeu, els ajuntaments en tota aquesta pandèmia hem estat receptors i els encarregats
d’aplicar la normativa a tots els nostres municipis. Però la veritat és que no se’ns ha
tingut molt en compte a l’hora d’elaborar aquesta normativa. Molt en compte, o res. No
se’ns ha tingut en compte a l’hora d’elaborar aquesta normativa per aplicar-la amb
singularitat als territoris. 
En el cas de... i permeti’m que ho personalitzi en aquesta realitat socioeconòmica en la
qual s’inclou la meva ciutat,  Sant Feliu de Guíxols,  amb els ajuntaments de Santa
Cristina d’Aro, Castell-Platja d’Aro, S’Agaró, Calonge i Sant Antoni en els que ens hem
posat d’acord i aquesta setmana ha sortit publicat a la premsa que se’ns tingui com
una àrea metropolitana perquè així ho som. Tenim una continuïtat urbanística i urbana,
tenim una continuïtat urbana en aquests municipis, una realitat socioeconòmica, una
realitat empresarial. Compartim força treball, compartim població, compartim famílies. I
aquesta visió que es pot  tenir  des de Barcelona que el  confinament perimetral  és
efectiu a una ciutat de més de 3 milions d’habitants, en el nostre cas, i en el territori,
aquesta aplicació deixa de tenir sentit. Igual que algunes altres normatives com la que
se’ns posa de control dels bars i restaurants i altres, que vostès saben que a la Costa
Brava un 26 de gener al passeig marítim de Tossa, de Sant Feliu o de Lloret segur que
no hi h aglomeracions, ni una. I, en canvi, pot haver aglomeracions a la capital, però
no al territori, que no és capital del país. En aquest cas, a la Costa Brava i, en concret,
a aquests municipis que us he comentat, però podríem fer la llista de tots els municipis
de la costa catalana que al mes de gener, un 26 de gener, d’aglomeracions no en
trobareu cap. I, en canvi, ens apliquen aquesta normativa, que crec que no té sentit.
Jo crec que la moció té una part que s’exposa clarament, que és la de formar part del
PROCICAT, però també hi ha una altra part, que és la que us comento, que potser no
s’explicita  literalment  a  la  moció,  però  ja  us  comento  que  aquesta  necessitat  que
s’escolti la veu dels municipis allà on es redacta la normativa crec que és important
que hi siguem. Sé que gestionar la pandèmia no ha estat fàcil per ningú. Però des del
primer  moment  els  ajuntaments,  de  moment,  només  hem servit  per  ser  receptors
d’aquesta normativa, destinar recursos propis a fer-la complir. Qualsevol de vostès, en
el seu municipi, pot consultar les hores extraordinàries que hagi fet, només pel control.
Només l’esforç que han dedicat a la policia local,  per exemple, per intentar aplicar
aquesta normativa que ens arriba i els ajuts minsos o escassos o nuls que ens arriben
de l’administració per cobrir aquestes despeses que estem fent des de l’ajuntament, i
que també crec que s’han d’atendre. Jo crec que aquesta petició és molt modesta de
formar part al PROCICAT. Jo crec que és una petició molt ajustada, molt modesta i que
no hauria de tenir cap problema de poder-hi ser. Crec que des dels ajuntaments és el
lloc on hi hem de ser perquè s’escolti la veu de les diferents realitats que existeixen a
Catalunya.  Barcelona  és  molt  important,  per  descomptat,  però  hi  ha  molta  vida  a
Catalunya més enllà de Barcelona. I la realitat del país, ja us deia, és diversa, i crec
que s’ha d’escoltar.
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Res més. Felicitar que aquesta sigui una moció conjunta de tots els grups i esperar
que aquesta presència i  aquesta consideració dels municipis es tingui en compte a
l’hora d’elaborar la normativa. Res més. Moltes gràcies, senyor president.
El  senyor  President,  diu:  Moltes  gràcies,  senyor  Motas.  La  senyora  Pèlach  volia
intervenir?
La portaveu del grup de la CUP, senyora Laia Pèlach, intervé i manifesta: Sí, moltes
gràcies. Bàsicament per celebrar, també, aquesta veu unànime de la Diputació, que
entenem que avui es posa també, una vegada més, al costat dels municipis. Fa temps
que  els  municipis  manifesten  que  no  es  senten  prou  escoltats  en  la  gestió  de  la
pandèmia. Ho detallava molt concretament el senyor Motas, que com a alcalde ho té
present. La veritat és que els ajuntaments, al final, són l’administració més propera i,
per tant, la que es veu més afectada per tot allò que té un impacte important en la
ciutadania. I, per tant, crec que és important que se sentin escoltats i que ho siguin. De
la proposta inicial i les aportacions que s’han fet, la veritat... creiem que el que ens surt
és un [...]  que vol  ser  una mica com un toc d’atenció  a  aquestes  administracions
superiors per tal  que tinguin en compte les diverses realitats del territori.  Detallava
també ara el senyor Motas com aquestes diverses realitats com impacta de manera
diferent,  unes determinades mesures preses des d’una mirada,  a vegades, massa,
massa urbanocentrista. 
Per  tant,  creiem  que  cal  tenir  en  compte  aquestes  diverses  realitats.  Aquest  era
l’objectiu principal de la proposta que vam presentar inicialment. Creiem que queda
recollit en aquesta moció que al final presentem compartidament. Creiem que cal tenir-
ho en compte tant en l’anàlisi pròpiament com, evidentment, en la gestió. I, per tant, si
realment  amb aquesta moció  pot  ser  útil  per  avançar  en aquest  sentit  i  si  podem
aconseguir  que  aquestes  veus  siguin  incorporades  en  aquest  espai  d’anàlisi  i  de
concreció de mesures, entenem que serà una cosa positiva pels municipis. I, per tant,
celebrem que nosaltres des de la Diputació puguem aportar el nostre granet de sorra.
Moltes gràcies.
El senyor President, diu: Perdó, gràcies, senyora Pèlach. Senyor Fernández.
El  portaveu del  grup del  PSC, senyor  Juli  Fernández,  pren la  paraula i  manifesta:
Moltes  gràcies,  president.  Bé,  també  per  manifestar...  el  nostre  grup  ja  ho  va
comunicar ahir: estem d’acord amb la proposta. Amb la voluntat d’acord per sobre de
posar de manifest les diferents diferències, poden sortir  acords com aquest que és
molt  important  que  surti  un  acord  de  la  Diputació  per  unanimitat  perquè  estem
reivindicant, diguéssim, una forma diferent d’executar el poder i l’autoritat. [...] alcalde,
aquí també hi ha altres alcaldes. Jo també ho he sigut i crec que... ara estem parlant
de la pandèmia, però, de fet, crec que es repeteix durant moltes altres ocasions. [...] el
poder  i  l’autoritat  que tenim per  sobre [...]  passa,  a vegades,  el  mateix.  El  mateix
defecte. Per tant, és una moció que posa de manifest la necessitat de descentralitzar
les decisions polítiques,  apropar-les al  territori  i  intentar  buscar la  singularitat.  I  és
veritat  que Catalunya és molt  diversa,  no només quant a la gent,  que també, sinó
quant  al  territori:  municipis  petits,  municipis  molt  disgregats...  I  està  clar  que  una
proposta feta pensada en Barcelona o en l’Hospitalet  o en [...]  no pot  ser que es
traslladi igualment a territoris com el nostre. 
Per tant, jo crec que és un moció encertada. I és veritat que a part de reivindicar una
nova  forma  d’entendre  com  s’executa  el  poder  i  la  pròpia  autoritat  per  les
administracions,  també es reivindica una cosa que crec que és evident,  que és la
manca de recursos. Crec que és just reivindicar a totes les administracions perquè és
veritat que els ajuntaments sempre hi són, han donat la cara. Però tots els nostres
recursos  són  limitats.  En  el  cas  nostre,  dels  ajuntaments,  encara  més  perquè,
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evidentment,  entre  que  no  tenim  competències  i  no  tenim  recursos  suficients,  no
podem fer allò que molts ciutadans ens demanen. I déu-n’hi-do el que s’ha fet a molts
ajuntaments. Un esforç importantíssim quant a ajudes a famílies i quant a ajudes als
diferents sectors  comercials,  turístic.  Però  sí  que és  veritat  que a la  Generalitat  li
pertoca,  i  al  Govern  central,  també,  seguir  avançant  cap  a  aquestes  mesures
econòmiques perquè... El nostre grup ho ha dit alguna vegada, els efectes econòmics
d’aquesta pandèmia els tenim ara, els tindrem al 2021, al 2022 i jo crec que fins al
2023  tindrem  seqüeles  d’aquesta  situació  econòmica  provocada  per  la  situació
sanitària. Per tant, està bé que el punt 4 també sigui reivindicant. Amb això és veritat
que la Generalitat va començar donant ajudes i també és veritat que el Govern central,
tot  i  que podem estar d’acord que caldria anar més enllà, ha fet un esforç, també,
quant a diferents línies. No tant a lliures directes, que jo penso que segurament en el
futur potser s’hauran de replantejar, però sí que, de fet, també, a lliures directes quant
al tema d’autònoms, el cese d’activitat, els ERTO, els ICO...i també la línia aquesta de
6 mil milions d’euros del fons covid, que en definitiva, és per a totes les comunitats; i
Catalunya també com ho gestionem. Però, dit, això, no tant per apuntar medalles, sinó
que malgrat que s’estan fent coses, cal seguir fent bastantes més perquè evidentment
les necessitats seran molt importants.
Per part del nostre grup, vull manifestar la nostra satisfacció per aquesta moció. Crec
que és un missatge clar i contundent de tota la Diputació formada per diferents grups
polítics, que reivindiquem aquesta nova forma d’executar el poder i l’autoritat. I, també,
un missatge clar cap a les administracions perquè pensin que s’ha de seguir fent un
esforç addicional i que, en aquests moments de crisi, més enllà de la qüestió de la
hostilitat, el que cal és fer una gestió expansiva de la despesa per intentar arribar a les
persones  més  vulnerables  i  perquè  la  crisi  econòmica  no  s’emporti  per  endavant
moltes de les empreses que en aquest  moment ja estan patint  les conseqüències.
Motes gràcies, senyor president.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Fernández. Té la paraula el senyor
Piñeira.
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, intervé i manifesta: Moltíssimes gràcies,
senyor president.  En nom del  Govern,  primer,  agrair  que aquesta moció pugui  ser
unànime de tots  els  grups polítics  d’aquesta corporació amb sensibilitats  diferents,
però  que  al  final  ens  posem  d’acord  amb  un  objectiu  comú.  És  evident  que
l’administració més propera és l’ajuntament. Això tots ho podem compartir. Nosaltres,
com  hem  dit  moltes  vegades,  som  l’ajuntament  d’ajuntaments  i,  per  tant,  sí,  la
Diputació de Girona es posa un cop més, com de fet fa sempre, al servei i al costat
dels ajuntaments. Li’n podem dir de moltes maneres. Li’n podem dir descentralització,
li’n  podem  dir  principi  de  subsidiarietat,  li’n  podem  dir  codecisió,  li’n  podem  dir
corresponsabilitat. En qualsevol cas, aniríem a parar allà mateix. Una manera diferent
d’abordar la presa de decisions,  sobretot,  tenint  en compte que a Catalunya tenim
diverses realitats territorials, diverses realitats socioeconòmiques, sociodemogràfiques,
de densitats, etc.
Jo a vegades, i si em permeten una referència personal, ho il·lustro amb un exemple.
Jo que, com vostès saben, soc el diputat que ve de més lluny de la demarcació, a la
nostra comarca, a la Cerdanya, a vegades tenim municipis que tenen un risc de rebrot
0. Es detecta un cas a una família,  el  risc de rebrot passa a 9.000,  quan aquesta
família acaba la quarantena o l’aïllament domiciliari, la xifra torna a 0. Ho poso com a
un exemple molt il·lustratiu. De fet, a la moció, a la part expositiva se’n parla, d’aquest
efecte  estadístic  perquè  és  una  mostra  que  a  vegades  hem  de  ser  capaços
d’interpretar aquestes diferents mirades o aquestes diferents sensibilitats territorials. 
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Què diu la moció? En síntesi, la moció que hem acordat entre tots els grups diu quatre
coses. Primer, pot semblar reiteratiu, però pensem des del Govern que és important
que  tots  els  grups  polítics  d’aquesta  corporació,  com  ningú  ho  dubta,  estem
compromesos en la lluita contra la pandèmia i sobretot per revertir les conseqüències
negatives que provoca a tots els nivells:  a nivell  sanitari,  òbviament,  però també a
nivell econòmic, a nivell social. En aquests moments pateix el teixit social, pateix el
teixit  econòmic  i  productiu,  pateixen  els  nostres  conciutadans  i  conciutadanes,
pateixen els nostres municipis i comarques i, per tant, evidentment, tots hem d’estar
compromesos  i  coaliats  en  la  lluita  contra  la  pandèmia.  A  banda  de  reiterar,
evidentment, el nostre escalf a les víctimes i l’agraïment a tota la feina que estan fent
els nostres sanitaris i socials.
Què demanem, també? Aquesta mirada que es deia. Aquesta mirada... aquesta visió
territorial i  aquesta mirada de la diversitat  territorial que, evidentment,  des d’un lloc
com la Diputació, probablement, com a ajuntament d’ajuntaments la podem entendre
més.  Com es planteja  això  per  poder-ho articular  a  la  pràctica? Pensem que una
manera de vehicular-ho seria, precisament, a la taula del PROCICAT on es prenen
aquestes  decisions,  hi  pogués  haver  un  representant  de  cadascuna  de  les  grans
associacions  municipalistes  de  Catalunya:  l’Associació  Catalana  de  Municipis  i
Comarques,  i  la  Federació  de  Municipis  de  Catalunya,  i  també  hi  hem  inclòs  un
representant  de l’Associació  de Micropobles  perquè és  veritat  que,  com dèiem,  la
realitat  dels  micropobles  a  vegades  pot  ser  molt  diferent  i,  per  tant,  poder  portar
aquesta visió és important.
Finalment, i en darrer terme, instem els diferents governs a què, com sempre diem, les
diferents  mesures  restrictives  o  que  es  dicten  en  matèria  sanitària  han  d’anar
acompanyades de mesures de reactivació econòmica. En aquest sentit, la Generalitat
ja ha començat a fer algunes ajudes, i n’ha fet. Darrerament es plantejava aquest nou
pla d’ajuts directes de 618 milions d’euros pel primer trimestre del 2021. Bàsicament
dirigit  a  treballadors autònoms,  a micro i  petites empreses que estan en ERTO, a
treballadors  que  estan  en  ERTO,  els  sectors  més  afectats  per  les  restriccions.
Evidentment, sempre al costat de la salut i amb aquest [...] equilibri que sempre hi ha
salut i economia, doncs les mesures sanitàries han d’anar acompanyades de mesures
de reactivació econòmica. Sobretot també li demanem a l’Estat, amb un doble sentit, el
primer com a destinatari principal de tots els tributs vinculats a l’ocupació i a l’activitat
econòmica; i segon, també li hem de demanar pels ens locals perquè nosaltres som
els representants dels ens locals. Vull recordar que durant l’exercici anterior, l’exercici
2020, primer es va parlar d’un fons de 5 mil milions de l’Estat pels ens locals. Després
aquest  fons,  es  va  parlar  d’una xifra  de 3  mil  milions  d’euros.  La realitat  és  que,
malauradament,  es  va  acabar  l’exercici  i  aquest  fons no es  va articular.  Nosaltres
confiem, des de la Diputació i des dels ajuntaments, que això es pugui articular durant
l’exercici 2021. Serà una notícia positiva per a tothom. Però, en qualsevol cas, reitero:
el  missatge  més  important  que  penso  que  podem  enviar  és  que  fem  aquest
posicionament unànime com a Diputació que hi hagi aquesta mirada i aquesta visió
territorial; i que es pugui articular a través d’aquests representants en aquelles taules
que puguin aportar aquesta mirada diferent del que és el nostre territori i del que és, en
particular,  la  nostra  demarcació.  Gràcies  a  tots  els  grups  per  poder  fer  aquest
posicionament unànime, i moltíssimes gràcies, senyor president.

El senyor President, diu: Bé, moltes gràcies, senyor Piñeira. Per tant, entenc que la
moció queda aprovada per unanimitat.
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat. 

10. Mocions d'urgència

No n’hi ha.

11. Precs i preguntes

El senyor President  comenta que ara ja passaríem a si hi  ha algun prec o alguna
pregunta. I, per tant, si n’hi ha alguna... Del grup d’Independents no, senyora Pèlach,
vostè sí? Endavant.
La diputada senyora Laia Pèlach,  manifesta:  Sí,  moltes gràcies.  Divendres passat,
suposo que ja ho han vist, vam fer publicar una denúncia que vam interposar a Antifrau
en  relació  a  un  presumpte  fraccionament  contractual,  l’any  2019.  Entenem  que
s’hauria vulnerat la Llei de contractes públics en fer contractes per valor de 60.000 € a
una única  empresa,  sense cap tipus  de licitació.  I  avui  al  ple  volem demanar-vos
explicacions per aquesta situació i volem, també, demanar si s’han pres algun tipus de
mesures perquè això no es repeteixi. Moltes gràcies.
El  senyor  President,  respon:  Sí,  gràcies.  Bé,  és  cert  que  vostès...  ens  vàrem
assabentar també pels mitjans de comunicació d’aquesta roda de premsa que va fer
vostè. I que des de novembre, tinc entès, que havien portat això a Antifrau i en aquest
tema no només parlaven d’aquest tema de l’agència de viatges, sinó que parlaven de
molts altres temes en aquesta roda de premsa en la qual, una de les coses que vostè
deia i que algun mitjà de comunicació recull,  diu: «són èticament reprovables, però
legals». El que a mi em satisfà més és que vostès reconeguin la legalitat dels actes
que es fan a la Diputació. I el de «èticament reprovables», segurament que mal dit,
però el que deu voler vostè dir és que és el model. El model que aplicarien vostès
quan governin, si algun dia governen. En tot cas, això ho decideix la ciutadania. I el
model que s’apliquen, o s’ha aplicat o s’aplica a aquesta Diputació. A mi m’hagués
semblat èticament més correcte si abans de fer una denúncia o abans de fer una roda
de  premsa,  vostè  abans  ho  hagués  preguntat  a  secretaria  i  la  intervenció  de  la
corporació respecte a aquesta qüestió, i també al plenari, però vostès en aquest cas
varen posar el carro davant dels bous, però en tot cas aquesta és la seva decisió i no
la nostra. Pel que fa al que vostè diu i, val a dir que d’entrada i per endavant, que com
sempre  aquesta  casa  està  a  disposició  de  tots  aquells  organismes  els  quals
requereixin algun tipus de informació al respecte per qualsevol tema de la Diputació.
Per  tant,  si  Antifrau  es  posa en contacte  des dels  organismes  tècnics  (secretaria,
intervenció,  qui  calgui),  donaran,  com  no  pot  ser  d’una  altra  manera,  totes  les
explicacions  oportunes respecte  a  aquesta qüestió  que vostès  plantegen.  Ho hem
estat sempre, ho hem fet sempre així. Quan jo només he estat el president, soc el
president, sinó des de sempre. Des de sempre que algú ho ha requerit. De fet, hem
col·laborat sempre i hem donat les explicacions sempre, en tots els casos, en tots els
tribunals, en tots els organismes. I, de fet, donant les explicacions i dient les coses per
què  es  fan  al  final  si  s’ha  fet  una  recomanació,  també  sempre,  aquestes
recomanacions s’han tingut en compte i s’han posat a la pràctica. I, en tot cas, sempre
hem pogut i explicarem el per què. De fet, com diu la intervenció de la casa en aquest
cas  que  ens  ocupa,  «a  cada  prestació  contractada  constitueix  un  objecte  propi  i
complet. De manera que no necessita de les restats per al seu funcionament operatiu,
pel que es pot sostenir que la seva contractació separada no implica el fraccionament
il·lícit del contracte».
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Aquest criteri queda reflectit en l’informe d’intervenció on determina que si bé es podria
considerar que tenen un objecte propi, es recomana que tenint en compte els principis
de llibertat, d’accés a les licitacions i la no discriminació d’igualtat de tracte, s’aconsella
planificar l’activitat contractual i licitar un contracte en un futur. Si bé, això no és amb el
procediment de contractació adient, si bé, això és una qüestió de cada objecte propi.
Vull recordar en aquest plenari, i vull recordar a aquesta diputada que el 2019 es va fer
una  contractació  del  servei  de  gestió  i  assistència  als  viatges.  Li  ho  vull  recordar
perquè a  la  mesa de contractació,  que és tècnica  i  que presideix  un membre del
Govern, sí que hi eren i hi estan convidats els membres dels altres grups. I en l’informe
de  secretaria  es  va  concloure  que  hi  havia  fonaments  jurídics...  «s’informa
favorablement  la  procedència  del  desistiment  del  procediment  d’adjudicació  del
contracte» perquè hi ha haver una queixa, es va formular una al·legació a aquesta
licitació i, per tant, la mesa de contractació, en la qual no hi soc jo, es va informar
favorablement aquest desistiment.  I  s’informava favorablement que s’hauria d’iniciar
aquest  nou procediment  de contractació.  Bé,  estem parlant  del  final  de  2019.  Vull
recordar que en tot l’exercici de finals de 2019-2020 el cap de l’oficina de protocol, que
és qui gestiona aquesta qüestió, per motius de salut no ha estat aquí, no ha estat a la
casa. I, per tant, això s’ha tornat a refer, aquest plec, per tal que en un futur, en un futur
no  llunyà,  pugui  ser  contractat.  Però,  mentrestant,  com  diu  la  intervenció,  cada
contractació constitueix un objecte propi i complet, de manera que no necessita de les
restats per al seu funcionament operatiu. Bé, això senzillament és el que la casa ha
aplicat.  De  manera,  ens  sembla  a  nosaltres,  tal  com  diu  secretaria  i  com  diu
intervenció, de manera correcta i adequada. Si bé és cert que aquest procediment de
contractació es va obrir a l’exercici del 2019, es va deixar sense executar per aquesta
raó. En tot cas, es tornarà a fer amb les mesures que diguem i el perquè també l’he
explicat i, per tant, d’acord amb això seguirem avançant en tots aquests temes.
Per tant, senyora Pèlach, des de la secretaria, des dels serveis tècnics de la casa, ens
diuen que són aquests objectes, que no hem comès cap infracció en aquest sentit,
sinó que és una manera d’operar, que es pot entendre així. I això és concretament i
exactament sobre la pregunta que vostè m’ha fet. Jo no contestaré res més de la resta
perquè vostè no m’ho pregunta. I,  en tot cas, si hi ha alguna cosa més, a la seva
disposició.
La diputada senyora Pèlach, manifesta: Sí, moltes gràcies. Es devia quedar una part
de la intervenció. Sí que vam dir que la majoria de les coses que apareixien i que
denunciàvem considerem que són èticament reprovables, però en molts casos són
legals. No seria el cas, al nostre entendre, el fet que hem estat comentant. Nosaltres sí
que entenem que podria ser constitutiu d’una irregularitat, però, en tot cas, de moment
això ho té Antifrau i suposo que ja ho valorarà. Em sap greu que digui que ho podríem
haver comentat perquè la veritat és que ho hem comentat en nombroses ocasions,
aquesta casuística. Ho hem esmentat en més d’una ocasió al ple, ja no en aquest
mandat, sinó també en el mandat passat. No porto un recull ni crec que sigui el cas, de
fer-li aquest recull de les vegades que els ho hem comentat al ple o els hem fet avisos
en aquest sentit.  Precisament,  creiem que relacionat amb això es va iniciar aquest
procés que comentava, que es va aturar i, lamentablement, no s’ha tornat a iniciar. Si
ara  em  dona  unes  excuses,  bé,  no  acabo  de  veure  que  això  sigui  un  argument
suficient per infringir,  bé, el que nosaltres entenem que seria infringir,  una llei  prou
important. En tot cas, com li deia, suposo que ja donaran les explicacions oportunes a
Antifrau o a qui  els  ho demani.  Sí  que ha esmentat  un informe d’Intervenció i  de
Secretaria, ens agradaria que ens els poguessin facilitar. Així doncs, també ens els
llegiríem amb calma perquè vostè m’ha llegit avui un fragment, entenc, dels mateixos,
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però a mi m’agradaria llegir-los en la seva totalitat i, per tant, espero que ens els pugui
fer arribar. I dir-li també que a nosaltres no ens costa que ens hagin convidat mai a la
mesa de contractació. Per tant, si tenim dret a assistir-hi, com diu, agrairé que ens
informin quan s’activi i ens facin arribar la possibilitat de participar-hi perquè així, com
a mínim, n’estarem informats. A mi no em consta. Podria ser que ens ho hagin fet
arribar i pel que sigui no m’hagi arribat, però no en tinc informació. Però, vaja, em
sembla que no ens hi ha convidat mai de participar a aquestes meses. En tot cas,
gràcies  per  les  explicacions  i  bé,  si  ens  pot  fer  arribar  aquests  informes.  Moltes
gràcies.
El senyor President, intervé i diu: En tot cas, convindrà amb mi, senyora Pèlach, que si
vostè no és coneixedora ni d’aquests informes, vostès han posat el carro davant dels
bous. És a dir, perquè vostès no cal que m’ho diguessin a mi, com a president de la
Diputació, vostès se’n podrien haver anat a la secretaria de la corporació i vostès se’n
podrien haver anat a la Intervenció de la corporació i dir-los: «escolti, nosaltres veiem
això.  Vostès que opinen d’això?».  Això vostès no ho han fet.  Han anat  a Antifrau.
També vol  dir  una  altra  cosa  això,  que  és  una  manca  de  confiança  als  habilitats
nacionals d’aquesta casa, però aquest és el seu problema, no és el meu. Això és el
que es denota.
La diputada senyora Pèlach, diu: No, no. Això sí que no li admeto. No li admeto.
El  senyor  President,  manifesta:  Perdoni,  perdoni,  estic  parlant  jo.  Senyora  Pèlach,
estic parlant jo. Li recordo que estic parlant jo. Li recordo que estic parlant jo. Jo a
vostè no l’he interferit.  I,  com a president  de la  institució,  el  que demani  treure la
paraula soc jo. Jo li estic dient que a vostè el que li tocava, segurament, era abans
anar-se’n a assabentar pels  habilitats nacionals d’aquesta casa. I estic dient que jo
concloc, jo, que vostè, probablement, poca confiança deu tenir perquè no ho hagi fet i
hagi preferit anar a Antifrau abans de consultar els habilitats nacionals de la casa. En
tot cas, li he dit i li reitero que els habilitats nacionals de la casa contestaran qualsevol
requeriment que es faci per qualsevol institució respecte a aquest tema. Això és així.
Perquè al final, escolti, aquests documents no me’ls invento jo. Ni són fets d’ara. En el
cas del de Secretaria és del 14 d’agost del 2019. I, en el cas del d’Intervenció, és
sempre,  i  Intervenció  ho  conclou,  en  els  menors  que  els  fiscalitza  un  per  un,  ho
conclou al final de l’exercici. Per tant, això és això de clar. I això és així perquè, en tot
cas, vostè tampoc ho ha sol·licitat. 
Tampoc em sembla de rebut el fet que vostè digui que una malaltia d’un tècnic de la
casa sigui una excusa. Prou pena ha passat la persona d’haver d’estar un any de
baixa per qüestió d’una malaltia. Això és així, i cal dir les coses pel seu nom. Per tant,
escolti, jo li he contestat a la pregunta que m’ha fet. Evidentment, si vostè m’hagués
ampliat tot el que va dir, com el tema de l’opacitat, aquesta casa, probablement, tot el
que va dir a la roda de premsa, no ho podria dir si aquesta casa no fos transparent i no
passés  tota  la  informació  que  requereix  de  persones,  entitats,  institucions,  etc.
Tampoc, quan nosaltres... aquesta casa tenia una nota baixa de transparència, se’ns
deia: «vostès no són transparents», ara que tenim una bona nota, ara resulta que som
obscurs. Al final, també en certa manera estem posant en dubte aquests de la UAB
què són les notes de transparència perquè, al final, aquesta és la realitat. La realitat és
la que és, no és una altra. I, per tant, tampoc lliga el que vostè diu amb la nota de
transparència que se’ns dona a aquesta casa. I tampoc vostè hagués pogut dir tot el
que va dir, si no haguéssim sigut transparents d’explicar-ho. Ho dic perquè, en tot cas,
a vegades les coses són com són. I la realitat és la que és. I a vegades quan fem una
afirmació diem: «no, això no ho volíem dir». Però, bé, indirectament se suposa que a
vegades és així. I aquestes són les coses que, si em permet, li puc dir amb tota la

79

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



tranquil·litat del món perquè és el que es desprèn del que vostè va dir o va manifestar.
Que no ho ha dit  o  ho ha manifestat  avui,  d’acord.  Però  vostè  ho va dir  i  ho  va
manifestar a una roda de premsa divendres, com vostè ha fet referència en la qual no
només  va  dir  això  d’Antifrau,  en  va  dir  moltes  d’altres  coses.  Jo  em  cenyiré,
bàsicament, al que vostè m’ha preguntat i al que denoto jo i denotem, també el Govern
i d’altres que no estan al Govern, que jo els vull  agrair les paraules que m’han fet
arribar, en aquest sentit del que aquí a la casa pot o no pot passar si som transparents
o menys transparents. En tot cas, nosaltres hem fet i continuarem fent. Em sembla que
en  transferència  ja  tenim  la  màxima  nota,  però,  en  tot  cas,  continuarem  actuant
d’aquesta  manera  i  continuarem  actuant  amb  totes  aquelles  recomanacions.  Les
primeres que ens fa la casa perquè, miri, jo que porto uns anys aquí, sempre que des
de Secretaria, des d’Intervenció o des de qualsevol organisme de la pròpia casa ens
ha recomanat fer un canvi d’alguna qüestió,  ho hem fet.  Però si  a més ens ho ha
recomanat també una institució forana a aquesta casa, també ho hem fet. És a dir, no
tenim cap problema en dir: «bé, sembla que ara aquest model s’hauria de canviar...».
Escolti, nosaltres ho hem fet.
Li posaré un exemple molt clar. Nosaltres, per exemple, al Consorci de la Costa Brava
teníem encara per poder fer pròrrogues a les empreses mixtes, però en el seu dia la
sindicatura de comptes va dir:  «aquest  model  seria  un model  que ara s’hauria  de
canviar».  Doncs,  miri,  ja  està canviat.  S’ha fet  el  procés pertinent  per poder fer  el
canvi.  I  ja està canviat.  I  el  Tribunal de Cuentas al  seu dia també en va demanar
informació.  Escolti,  la  Secretaria  i  la  Intervenció  li  van passar  la  informació,  tenim
aquest tema arxivat i ja hem acabat. És a dir, sempre, qualsevol esperit col·laborador
que hi hagi en aquest sentit, i sempre que se’ns ha fet una recomanació, hem procurat
en els terminis determinats poder-ho fer. I això no ho hem fet ara, sinó que ho hem fet,
ho fem i ho continuarem fent perquè ens sembla que tot el que sigui per millorar és
possible. Ara, d’intentar millorar-ho a tenir mala intenció hi ha una diferència abismal,
que és una mica el que a vegades queda o es desprèn del que vostè ens acaba de
manifestar.
La senyora Laia Pèlach, diu: Si em dona la paraula...
El senyor President, respon: Digui, digui. I acabem.
La  diputada  senyora  Pèlach,  manifesta:  Moltes  gràcies.  En  primer  lloc,  de  les
converses que jo tinc amb els habilitats nacionals crec que vostè no té perquè tenir-ne
informació. En segon lloc, el tema de la malaltia, evidentment, jo no dic que la malaltia
sigui una excusa, o sigui, vostè ha utilitzat aquesta excusa per dir que les feines no
s’havien fet. Crec que en cap cas una institució com aquesta pot al·legar a la malaltia
d’un tècnic o una tècnica de la casa per justificar que no s’ha fet una feina que s’havia
de fer. Em penso que aquesta no és la manera de funcionar d’una institució seriosa
com la que pretenen que sigui la Diputació. I el tema de la transparència i el premi a la
transparència que diu,  em penso que ho tenen una mica confós aquest  tema, em
penso que el premi que diuen vostès que és un organisme que dona... és per la web
de transparència i el que ve a dir és que la web, la pàgina web, hi tenen informació de
transparència necessària. Al mateix temps, en canvi, també tenen informes de la IIP
que diuen que no estan facilitant la informació que haurien de facilitar. Per tant, no
barregin peres amb pomes, perquè són coses diferents,  una cosa és que la  seva
pàgina web hi tinguin la informació necessària i imprescindible que marca la llei, que
marca la llei, per tant, el que m’està dient és que compleixen la llei, que marca que han
de tenir i altre cosa és els conceptes [...] que jo faig esment. Evidentment, no crec que
avui sigui ni l’espai ni el context doncs per estendre’ns amb aquest tema, no és només
el que vaig dir en una roda de premsa, tenen tota la informació penjada a la pàgina
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web que estic segura que molts de vostès ja han pogut consultar, em sembla que no hi
diem cap mentida,  si  és  així  doncs jo  mateixa  els  hi  dic,  facin-s’ho saber  que ho
rectificarem. I, en tot cas, vostè avui semblava que hi havia moments que fins i tot li
feia gràcia tot plegat i a mi no me’n fa cap i li dic que a la ciutadania em sembla que
tampoc i segurament això també és els que els preocupa. Moltes gràcies. 
El senyor President, manifesta: Si m’hagués fet gràcia, hagués contestat d’una altra
manera, no? No m’ha fet gràcia, gens, sinó senzillament que el que he intentat jo és
donar-li l’explicació oportuna de documentació de la pròpia corporació, la qual malgrat
jo no hagi de fer res del què parla amb els habilitats nacionals el que sí sé, és que
d’aquest tema no se n’ha parlat. Això sí que ho sé, eh? Ho sé perquè en tot cas ho he
preguntat i, per tant, vostè d’això no els hi ha parlat. Per tant, aquesta falta d’atenció
amb ells, no em fa gràcia, al contrari, eh? Em fa pena, de que primer no es parli amb la
gent de la casa abans d’anar a fora. Però, en tot cas, és igual, aquesta és la seva
manera  d’actuar  no  la  meva  i,  per  tant,  quan  ens  sigui  requerit  donarem  les
explicacions oportunes al CED. I, per tant, això és així i quan jo parlo de transparència
al final quan no els hi semblava bé deia, no, no, transparència en aquesta casa no en
tenen i ara resulta que és només un premi a la web que complim amb la llei, només
faltaria que no complíssim amb la llei, per descomptat. I, en tot cas, vostès crec que
poden  precisament  donar  tots  els  detalls  que  han  pogut  donar  o  que  han  pogut
publicitar, precisament, perquè aquesta casa és transparent i no és opaca i aquesta és
una realitat. Si jo he anat a fer un dinar amb el senyor Motas, hi ha un document que
ho diu, no és perquè m’ho inventi, això és el que diu vostè, no? En tot cas és així, això.
I, per tant, aquesta és la realitat perquè com que no ens hem d’amagar d’això doncs és
així de clar. Per tant, no és que jo... en cap moment crec que hagi denotat que m’hagi
fet gràcia, tot el contrari, em sembla que en cap moment ho ha denotat i li agrairia que
no ho desviés en aquest sentit perquè a mi de gràcia no me’n fa gens, quan em fa
gràcia ho expresso d’una altra manera i pot notar-ho absolutament vostè.

Bé, en tot cas, donades les explicacions oportunes al respecte, no sé si hi ha cap més
pregunta per algun altre grup?

El diputat senyor Juli Fernández, diu: Sí, sí, president. 
El senyor President, manifesta: Sí, senyor Fernández. Endavant, endavant. 
El  senyor Juli  Fernández, intervé i  manifesta: Gràcies, president.  Jo volia demanar
sobre el tema dels diferents expedients de tramitació dels FEDER que es varen fer, es
varen posar en marxa abans de la pandèmia, donada la complexitat de la gestió i
donat que, segurament, moltes administracions estem fent teletreball. Volia saber si la
gestió dels projectes tenen algun tipus de retràs, incidència, a predicció de que es
puguin prorrogar  el  que són els  terminis d’execució i  de justificació? Una miqueta,
saber si, entenc que si no es té ara ens ho podeu donar per escrit, una miqueta la
preocupació sobre la tramitació d’aquests expedients perquè sé que són complexos, la
situació quan es van posar en marxa, òbviament no hi havia la pandèmia, és que la
pandèmia està ocasionant també complexitats administratives als propis ajuntaments,
si hi ha algun tipus d’incidència al respecte. 
El senyor President, respon: Molt bé, moltes gràcies. Li passo la paraula a la senyora
Montse Mindan, què és la diputada encarregada dels fons europeus, que tot i que la
setmana passada vam fer un repàs, li podrà explicar segur molt millor ella que jo. 
La diputada delegada de Programes Europeus,  senyor  Montserrat  Mindan,  pren la
paraula i manifesta: Bé, hi ha dues coses, Juli, una és els projectes FEDER i els PECT
que portàvem abans, en la qual es va demanar la pròrroga per poder fer la justificació
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del 70 %. Recordeu que vam demanar-ho a finals de l’any passat, ha sigut concedida,
per tant, la justificació es podrà fer aquets novembre del 2021, justificaríem tots aquells
projectes que el 70 % d’aquells projectes que havíem d’haver justificat el novembre
d’aquest any passat. I per altra banda, també dir que a finals de desembre es va fer les
assemblees de tots els FEDER PECT que porta la Diputació,  amb tots els  agents
implicats,  si  n’hi  ha  algun  que  vulguis  saber  com  està  evolucionant  doncs  m’ho
demaneu  però  la  veritat  és  que  és  molt  divers.  Això  sí,  tothom  s’ha  compromès
enguany, la Diputació també per la part que li toca, a posar-ho com a prioritat perquè
enguany sí, hem de tirar endavant totes les licitacions de tota la part important que
falta. De fet, aquest any estava previst en els pressupostos, si us en recordeu, una
previsió d’uns 5 milions d’euros que és el que calculem que hauríem de tirar endavant
per poder arribar a aquesta justificació del 70 %. I, per altra banda, estem tenint tot el
mes de gener, i també novembre i desembre, reunions periòdiques pel que fa a la
preparació de projectes de la Diputació per poder presentar els fons Next Generation
si és que acaba sortint, perquè estem tots una mica encara a les basseroles, ja que
l’Estat encara no ha tret les normatives per les quals ens podrem presentar. Però de
totes maneres, aquí tots els departaments estan fent la seva proposta per poder tenir
preparats projectes que compleixin els objectius d’aquests fons europeus nous. No sé
si he respost o volies preguntar-me per algun...
El senyor Fernández, respon: Sí, ja està. Moltes gràcies, gràcies. 
El senyor President, intervé i manifesta: Com es pot imaginar i es poden imaginar tots i
totes,  ha estat  complex amb això,  eh? Perquè entre que arribes a la contractació,
després hi ha hagut d’haver les pròrrogues pertinents, els projectes moltes vegades
són de diferents ajuntaments i s’han hagut d’ensamblar i tot això ha estat costós. Per
exemple,  en temes de calderes de biomassa ja s’ha fet la primera justificació i  en
temes d’enllumenats públics també i en temes de vies verdes hi ha una part que ja
està construïda i una que s’està construint i l’altre... i unes que estan en procés de
licitació. Recordin que vies verdes té un pressupost important que tenia en 7 milions
d’euros addicionals precisament per fer aquesta qüestió, no? I, a més hi ha els PECT i,
per tant, tot això porta aquesta complexitat i la veritat és que també hem hagut de
reforçar una mica l’àrea tècnica per poder seguir més atents i, en tot cas, poder fer
totes les justificacions tot el que cal. D’acord, això tan l’àrea econòmica com l’àrea de
fons europeus, com totes les àrees de secretaria, etc., de la casa i contractació, posem
prioritat  1  en  aquest  tema per  acabar  de  completar  això.  Si  venen  els  fons  Next
Generation, evidentment doncs també ara ja hem començat a demanar que totes les
àrees ens encaminen aquells... o puguin ja començar a redactar aquests projectes que
poden ser susceptibles d’aquests fons. I ja hem tingut, com he dit, al despatx oficial a
les Informacions de Presidència, una reunió amb el govern de la Generalitat per quan
arribin, que sembla que a Catalunya poden arribar al voltant de 3.000 milions d’euros
aquest any 2021 pel que seria la Generalitat i, després, hi hauria potser uns voltants
200 o 250 milions addicionals per a les corporacions locals, que si això fos, hauríem de
tenir els projectes per mirar de quina manera, de com es constitueix per tirar endavant
aquests fons del 2021. Però bé, els del 2021 no ens han de preocupar, els del 2020
endarrere són els que ara executem i que són els que ens preocupen de veritat, com
vostè deia. I anirem intentant posar tota la velocitat de creuer que cal en aquest sentit.

Gràcies, senyor Fernández. Alguna qüestió més? No? Doncs moltes gràcies... Perdó,
senyor Casellas, perdó que no ho havia vist, perdoni.
 
El diputat senyor Pere Casellas, intervé i diu: Ja m’ha semblat abans... em sentiu bé?
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Sí,  miri,  és una...  bé, més que una pregunta, un prec. En tot cas, és que torna a
aparèixer  notícies  als  mitjans  de comunicació  sobre  la  voluntat  de construir  parcs
eòlics. Hem vist ara darrerament la possibilitat que se n’instal·lin en el litoral. Això, no
cal que entrem en les consideracions sobre paisatge o sobre aquests fons europeus
dels  que  tant  s’està  parlant  que  aparentment  podrien  acabar  en  mans  de  grans
empreses,  bé  és  igual,  això  tampoc  ve  al  cas.  Al  Pla  d’energies  renovables  s’hi
contemplen diverses accions que poden ser susceptibles de ser utilitzades, per donar
un cop de mà als ajuntaments que estan en aquesta situació per poder fer les coses
ben fetes. Pensem doncs en aquest Pla [...] que se n’està parlant, que el promou Enel,
que són [...]  molins, penseu que és un diàmetre de 150 metres de punta d’aspa a
punta d’aspa,  en el  que l’Ajuntament  de la  Jonquera s’ha posicionat  clarament  en
contra, també l’alcalde de Capmany, bé, se n’ha estat parlant. Però, en fi, jo el que
voldria saber és si  tenim alguna comunicació d’aquests ajuntaments o d’altres que
estiguin en...  no vull  dir  en el  punt de mira, perquè son agressiu i  al  final  hem de
generar energia de forma renovable com fem en el Pla d’energies renovables, però sí
ajuntaments en els que es puguin trobar en aquesta situació, voldria saber si ens han
fet  alguna comunicació  sol·licitant  algun tipus  d’ajut,  d’assessorament,  etc.  I  si  no
s’hagués fet, si nosaltres tenim previsió d’intentar ser una mica proactius i avançar-nos
a aquesta situació. Per exemple, això del litoral, doncs ostres, és una cosa que sobta,
no sé si l’hem pogut treballar prou o ho hauríem de treballar més. En definitiva, doncs
a veure com ho tenim i què podem fer per estar previnguts i donar un cop de mà als
municipis, especialment als petits. Gràcies, president. 
El senyor President, respon: Moltes gràcies. Li passaré també la paraula a la diputada
senyora Anna Barnadas, crec que té, al menys, va ser convidada a una assistència
d’una presentació. No perquè tinguem constància de cap ajuntament, al menys a mi no
m’ha arribat que cap ajuntament m’hagi dit que necessita el suport per una qüestió
d’aquestes. Ja que la senyora Anna Barnadas, precisament, va estar convidada a una
presentació que ara ella ens pot avançar. I, aquesta setmana, el que sí que nosaltres
vam fer,  que vam ser  convidats perquè en formem part,  que és d’aquest  grup de
Riudarenes, precisament per la compactació de les línies d’alt voltatge i els treballs
que s’hi han fet o els projectes, perdó, que estan portant no només les companyies,
sinó també la Red Eléctrica Española, però en quant als aerogeneradors no. Senyora
Barnadas, si té alguna qüestió en aquest sentit, si és tan amable. 
La diputada delegada de Medi Ambient,  senyora Anna Barnadas, pren la paraula i
manifesta: Sí, president, moltes gràcies. Bé doncs, sí, dir-li al senyor Casellas que ja fa
mesos que hem començat a treballar amb diferents municipis, primer va arribar tot uns
projectes d’horts solars a la zona de Santa Llogaia, més o menys a l’entorn de Santa
Llogaia, vam començar ja a treballar municipi per municipi, tots els requeriments que
ens van fer  de suport  tècnic  a les  demandes de,  o  sigui,  d’instal·lació  d’aquestes
hortes que els hi arribaven. Aquesta és una feina que ja tenim avançada, després ens
hem reunit amb ajuntaments de l’Albera, per tant, el projecte Galatea, com... ara no
recordo el nom però l’altre projecte també gran que tenen a aquesta zona, i hi havia
doncs Cantallops,  hi  havia Campmany,  hi  havia la Jonquera,  per tant  hi  havia tots
altres ajuntaments de l’Albera que també estan en aquesta situació. I també, dir-li que
aviat podrem presentar un treball que hem realitzat conjuntament amb la Universitat de
Girona, avançant-nos a la feina doncs que des d’Energia no s’ha previst i és que hem
intentat elaborar un mapa de localització de renovables a comarques gironines per
orientar als municipis. Evidentment, nosaltres en això no podem dir aquí sí o aquí no,
però sí que pot ser una eina molt útil i que així l’han valorada els municipis amb els
que hem anat parlant del lloc on, consensuadament,  i amb una òptica que pot ser
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municipal o supramunicipal es puguin ubicar aquestes instal·lacions, i tenint en compte
tots aquells paràmetres que per nosaltres tenen valor com pot ser la biodiversitat, el
paisatge, l’agricultura, les qüestions físiques, el pendent. Per tant, creiem que això,
tenim ja el projecte inicial de la Universitat que ens han presentat i estem en elaboració
de  la  fase  final  i,  per  tant,  creiem  que  serà  una  eina  científica  i  que  posarem  a
disposició, evidentment, de municipis i consells comarcals. I, per altra banda, ahir tant
la diputada Mindan, l’alcaldessa de Roses, com jo, vam assistir a aquesta presentació
del parc eòlic aquest Tramuntana. Evidentment, va anar bé en el sentit de tenir tota la
informació  i,  per  tant,  nosaltres  aviat  ens  posarem quan  hagin  fet  un  estudi  més
exhaustiu  de  tot  el  que  es  va presentar,  ens  posarem a disposició  dels  municipis
afectats en primera línia. Però, evidentment, farem també un estudi paral·lel perquè, a
part de la implicació de parc eòlic, té altres implicacions que és com arribarà l’energia
fins a Santa Llogaia, per exemple, o una vegada arribi a terra. Per tant, hi ha moltes
condicions  que  d’alguna  manera  no  s’ajusten  ben  bé  amb  el  tipus  de  model  de
transició energètica que hi ha a l’estratègia i que vostès van poder aprovar en aquest
ple,  perquè  ja  sabeu  que  nosaltres  pensem  que  aquesta  estratègia,  des  de  la
Diputació,  ha  de  ser  una transició  energètica  democratitzada on hi  hagi  el  màxim
empoderament  dels  municipis  i  de  la  ciutadania  i,  per  tant,  ara  mateix  aquests
projectes no s’ajusten ben bé en això. Però com que és un tema, aquest del parc eòlic
Tramuntana, molt  incipient que, evidentment,  ens van explicar que dependria de la
possibilitat de que arribessin aquests fons europeus i,  per tant, tot plegat està molt
aguantat amb pinces, doncs esperarem a tenir una mica més de concreció, tant per
part de la Generalitat com de l’empresa promotora i tenint sempre en compte que és a
25 km endins de la zona marítima i,  per tant,  això vol dir  que depèn del Ministeri,
depèn de Costes. I aquí, comentàvem amb la diputada Mindan ahir que, doncs bé,
nosaltres hi tindrem una mica d’opció sobretot perquè tenim ports de la Generalitat,
però en la instal·lació final segurament, en tot cas, hauran de ser vostès que tinguin
aquesta proximitat amb el govern a veure com ho gestionem tot plegat. Però ja els hi
dic, és molt incipient i, per tant, jo crec que si anem tots a la una, que crec que sí, que
per això vam aprovar l’estratègia de transició energètica i el model energètic que tenim
és compartit, sempre estem a disposició dels municipis i treballem conjuntament. I si
sabessin algun municipi que, en aquest sentit, necessita tant suport tècnic com una
visió  així  de  context,  doncs nosaltres a  disposició  de tots  els  que ens vulguin  fer
aquesta sol·licitud. Però de moment creiem que tenim controlats tots els municipis que
han rebut  tant  projectes de solar,  solar  fotovoltaica vull  dir,  com projectes d’eòlica.
Moltes gràcies. 
El senyor President, diu: Gràcies, senyora Barnadas. 
El senyor Pere Casellas, diu: President, una coseta.
El senyor President, diu: Sí, endavant. 
El  diputat  senyor  Casellas,  manifesta:  Gràcies  per  les  explicacions  i  estaríem
encantats amb que ens fessin arribar aquest projecte inicial que estan treballant amb
la Universitat de Girona per estar al cas del que s’està fent. Gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Senyora Barnadas, en tot cas...
La diputada senyora Barnadas, afegeix: Sí, no en dubtin, eh? Quan aquest projecte el
tinguem  allò,  per  dir-ho,  presentable,  nosaltres  al  primer  lloc  on  el  presentarem,
evidentment serà al plenari de la Diputació o a través de la Comissió Informativa, vull
dir, que els hi farem arribar. I, en aquest sentit, no dubtin que tindran informació de
primera mà abans de que el publiquem al públic en general. 
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El senyor President,  manifesta:  Moltes gràcies,  senyora Barnadas.  Gràcies,  senyor
Casellas, també. Alguna qüestió més? No? Doncs, ara sí, aixequem la sessió i ens
tornem a veure al febrer. Moltes gràcies.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 13:40 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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