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NÚM.: 108 
ÒRGAN: Ple 
SESSIÓ: Ordinària 
DATA: 20 de febrer de 2018 
HORA: 12:05 
DOCUMENT: ACTA 
 
Al saló de sessions de la Diputació de Girona, Pujada Sant Martí, 4, de la ciutat de 
Girona 
 
ASSISTENTS: 
President  Pere Vila i Fulcarà 
Vicepresidents  Miquel Noguer i Planas 
 Josep Fermí Santamaria i Molero 
 Albert Piñeira i Brosel 
Diputats/diputades Carlos Álvarez i González 
 Jordi Camps i Vicente 
 Josep Ma Corominas i Barnadas 
 Lluís Costabella i Portella 
 Jaume Dulsat i Rodríguez 
 Marta Felip i Torres 
 Josep Antoni Frias i Molina 
 Albert Gómez i Casas 
 Maria Àngels Planas i Crous 
 Carles Salgas i Padrosa 
 Josep Ma Bagot i Belfort  
 Josep Companys i Güell  
 Joan Estarriola i Vilardell  
 Joan Fàbrega i Solé 
 Joan Martí i Bonmatí  
 Pau Presas i Bertran 
 Josep Ma Rufí i Pagès 
 Lluís Sais i Puigdemont 
 Consol Cantenys i Arbolí 
 Juli Fernández i Iruela 
 Victor Puga i López 
 Lluc Salellas i Vilar 
 Gisela Saladich i Parés 
Vicesecretari Jordi Turon i Serra 
Interventora Núria Josa i Arbonés 
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 23 de gener de 2018. 
2. Decrets corresponents al mes de gener de 2018.  
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin 
4. Informació de la Presidència 
ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA 
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5. PLE108/000007/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
Contractació (008): Adjudicació de la contractació derivada de l'Acord Marc amb 
únic adjudicatari, del contracte privat d'assegurança col·lectiva d'assistència 
sanitària dels empleats i els seus familiars del grup institucional de la Diputació 
de Girona (Exp. 2016/3820) 

6. PLE108/000010/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 
1/2018 (Exp. 2018/515). 

7. PLE108/000009/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
Promoció Econòmica (015): Aprovació de les bases reguladores del concurs per 
a l'obtenció de la marca Girona Excel·lent - Segell de Qualitat Agroalimentària 
2018-2019 (Exp. 2018/698) 

8. PLE108/000006/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
Secretaria General (005): Aprovació del Pla Anual Normatiu de la Diputació de 
Girona per a l'exercici 2018. (Exp. 2018/872) 

9. PLE108/000011/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
XALOC: Acceptació de la delegació acordada de diversos ens de determinats 
ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona. (Exp. 2018/1278) 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
10. PLE108/000001/2018-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Aprovació de les bases específiques reguladores de 
subvencions per a actuacions, per part d'organitzacions no lucratives, de 
conservació del patrimoni natural i per a custòdia del territori. (Exp. 2018/617) 

11. PLE108/000002/2018-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aprovació d'un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de 
Ventalló i el senyor Josep Lafont Batlle per instal·lar un dipòsit d'aigua destinat a 
la intervenció en cas d'incendi forestal i servitud de pas. (Exp. 2018/639) 

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ LOCAL 
12. PLE108/000004/2018-DCICL; Dictamen CI Cooperació Local; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Aprovació del conveni entre la Diputació de 
Girona i la demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 
d'encàrrec de gestió a la supervisió de projectes. (Exp. 2018/788) 

13. PLE108/000005/2018-DCICL; Dictamen CI Cooperació Local; Assistència i 
Cooperació als Municipis (023): Aprovació de les bases específiques 
reguladores de subvencions per a polítiques de foment de la participació 
ciutadana. (Exp. 2018/688) 

JUNTA DE PORTAVEUS 
14. PLE108/000002/2018-JP; Proposta Junta de Portaveus; Moció del Grup 

Independents de la Selva sol·licitant l'adhesió de la Diputació de Girona com a 
soci numerari del Clúster de la biomassa de Catalunya. (Exp. 2018/1278) 

15. PLE108/000003/2018-JP; Proposta Junta de Portaveus; Moció del Grup 
Socialista de la Diputació de Girona sobre el cofinançament de les escoles 
bressol municipals. (Exp. 2018/1278) 

16. PLE108/000004/2018-JP; Proposta Junta de Portaveus; Proposta de moció del 
grup de la CUP per instar a la Generalitat de Catalunya a fer front a la situació 
d'emergència social. (Exp. 2018/1278) 

17. PLE108/000005/2018-JP; Proposta Junta de Portaveus; Proposta de moció del 
grup de la CUP per resoldre la problemàtica dels joves desemparats. (Exp. 
2018/1278) 
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18. PLE108/000006/2018-JP; Proposta Junta de Portaveus; Moció del Grup d'ERC 
per a l'impuls del vehicle elèctric i híbrid a la Diputació de Girona. (Exp. 
2018/1278) 

19. MOCIONS D’URGÈNCIA 
20. PRECS I PREGUNTES 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió 

ordinària anterior del dia 23 de gener de 2018. 
 
La corporació aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el 
dia 23 de gener de 2018, prèviament tramesa als senyors diputats i a les senyores 
diputades. 
 
2. Decrets corresponents al mes de gener de 2018.  
 
S’informa dels decrets corresponents al mes de gener de 2018 numerats del núm. 1 al 
núm. 164. 
 
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i manifesta que, dóna suport a l’acció 
realitzada per Anna Gabriel, en el sentit que es quedarà a Suïssa i no compareixerà 
davant del Tribunal Suprem a declarar pel procés independentista, ja que no tindria un 
judici just. En relació amb els decrets de contractes menors, comenta que són 
contractes que a nosaltres ens sorprenen que per 35 euros no s’arribi a 18.000. Tots 
sabem, els que som aquí, que a partir de 18.000 s’ha de fer un concurs públic i em 
sembla que amb un tema com és el subministrament de sal, que si bé en necessitem, 
entendríem des de nostre punt de vista, que poguéssim fins i tot fer un contracte 
superior que ens permetés aconseguir millors preus i que d’alguna manera ho féssim 
públic. Per tant ens agradaria saber per què no s’ha fet en format públic i superior a 
aquest preu, perquè com poden entendre que faltin només 35 euros és si més no 
sorprenent amb un producte que s’utilitzarà sovint. En segon lloc hem pogut veure 
que hi ha les aportacions als ens autònoms, organismes autònoms de la Diputació, 
entre ells els 914.000 euros a la Casa de Cultura i aprofitant aquest tema ens 
agradaria si ens pogués informar com està el tema de la plaça de director de la Casa 
de Cultura que continua vacant i no s’ha fet un concurs per saber qui ha de dirigir la 
Casa de Cultura i si acabarem així el mandat perquè portem gairebé tres anys i no 
tenim novetats. En tercer lloc, hem vist novament un llibre, que és El Pla de l’Estany i 
la Garrotxa: itinerari, santuaris i ermites de la mà de la Mare de Déu a les comarques 
gironines, que li han donat via Presidència una subvenció de 3.500 euros, que 
representa el 61% del pressupost del llibre quan les bases de subvenció per a llibres 
que tenim com a Diputació marquen que com a màxim seran 2.500 euros i com a 
màxim el 50% del cost del llibre. Ens agradaria saber perquè en aquest cas una 
vegada més no s’ha aplicat el criteri general. I, finalment, hem vist que hi ha dos 
encàrrecs jurídics al senyor Josep Matas Balaguer, un del 29 de gener i l’altre del 12 
de febrer, en què en un són 9.950 euros i l’altre 17.300 euros (altra vegada dos 
encàrrecs menors a 18.000 euros però que si els ajuntem resulta que aquest senyor 
ens està oferint serveis per sobre de 18.000 euros d’assessorament jurídic) que 
nosaltres també reclamaríem o que ens expliquessin per què ho desgranem i si no per 
què no obrim d’alguna manera que tots aquests informes jurídics els puguem fer a 
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través d’un concurs en què es pugui presentar algú o un despatx d’advocats o qui 
sigui que ens els pugui fer si és que els nostres serveis jurídics no ho poden assumir 
directament. 
El president senyor Pere Vila pren la paraula i demana una mica de silenci perquè hi 
ha molt de moviment avui, suposo que és perquè arriba la primavera, però en tot cas 
demanaria silenci. Referent a les quatre preguntes que m’ha fet sobre decrets, dir-li 
que pel que fa al tema d’encàrrecs jurídics i al contracte menor sobre el tema de la sal 
hi ha informes jurídics que avalen aquest tipus de contractació. En tot cas si li sembla 
bé per complementar la resposta i la informació li farem arribar aquests citats 
informes perquè tinguem més clar per què s’ha fet d’aquesta manera. Referent al 
llibre del Pla de l’Estany no és menys cert que vostè reiterades vegades m’ho 
pregunta i jo reiterades vegades li contesto el mateix i no per això avui podré canviar 
el discurs. Aquest és un tema que se’m va venir a explicar per part de la persona que 
editarà el llibre, amb les condicions amb les quals aquest llibre té la importància que 
vaig veure molt clar que podia ajudar-hi des de Presidència. Tots sabem que els 
components de Presidència són diferents a l’hora de les valoracions, els tants per 
cents, etc., i vam considerar oportú juntament amb l’informe tècnic preceptiu de la cap 
de servei poder-ho fer d’aquest manera, però jo també entenc que hi ha unes 
comparatives que de vegades són odioses perquè la pròpia casa crea uns sistemes 
de comparació que no passen amb Presidència de igual manera que no passa amb 
ajudes directes que donem a ajuntaments en qualsevol tipus d’obra, que, per 
exemple, en alguns paràmetres de la pròpia casa hi ha molt reglat en subvencions 
què es pot donar i quins son els tants per cents què es pot donar i què es pot justificar 
que a presidència no hi és. I referent al tema de la Casa de Cultura, el senyor Albert 
Piñeira li contestarà 
El vicepresident tercer senyor Albert Piñeira manifesta que vol fer unes reflexions. 
Haurà vist que en altres casos d’altres organismes que depenen de la pròpia Àrea de 
Cultura, com per exemple podria ser el cas de l’organisme autònom Isaac Albèniz de 
la Diputació de Girona, el criteri ha estat evidentment el de proveir la plaça mitjançant 
un concurs i es va proveir durant aquest mandat. Vostè em pregunta per què no s’ha 
fet en el cas de la Casa de Cultura i li respondré. Una matisació prèvia: evidentment 
les funcions de direcció com a tals en aquests moments s’estan exercint per una 
persona que interinament està executant aquesta responsabilitat i que penso que 
amb un nivell de satisfacció molt notable. La segona reflexió, i això és el que 
diferencia la Casa de Cultura d’altres organismes del grup corporatiu Diputació o de la 
pròpia Àrea de Cultura en què s’ha convocat la plaça, és que bàsicament s’ha estat 
preparant i fent una anàlisi de si tenia sentit mantenir la figura de la Fundació. Què 
vull dir amb això? En aquests moments la Casa de Cultura, que antigament havia 
tingut altres figures jurídiques, per exemple, havia estat un patronat, en aquest 
moment és una fundació. Les fundacions en el seu dia estaven concebudes per poder 
tenir i obtenir fons tant d’organismes públics i de titularitat publica com també per 
aconseguir finançament privat. La realitat és que a dia d’avui la Casa de Cultura es 
finança majoritàriament amb fons de la pròpia Corporació i bàsicament el finançament 
de la Casa de Cultura –a part d’alguns recursos propis derivats de les pròpies 
activitats que organitza la Casa de Cultura i que per tant això li deriva en l’obtenció 
d’alguns recursos propis– la resta principalment és finançament de la Diputació. En 
aquest sentit i en aquests moments s’està fent un anàlisi que no està conclòs de si té 
sentit mantenir la figura de la fundació i, per tant, un organisme independent que 
forma part del grup corporatiu Diputació o bé si això, aquest instrument ens aporta 
més dificultats afegides que no pas beneficis i per tant en cas que ens aportés mes 
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dificultats afegides que no pas beneficis, plantejar-se la possibilitat de que la Casa de 
Cultura òbviament continuï existint però formant part no directament de tot el paquet 
corporatiu Diputació com un ens separat i independent sinó dependent directament de 
la pròpia Corporació, és a dir que fos Diputació de Girona. Si això fos així, i s’arribés a 
aquesta conclusió, que en aquest moments està en estudi des de tots els punts de 
vista, econòmic, jurídic, patrimonial, de recursos humans, etc., si s’arribés a aquesta 
conclusió, que encara no sabem perquè estem fent aquest anàlisi des de tots els 
punts de vista, aleshores el lògic seria que això quedés adscrit a l’àrea de cooperació 
cultural de la Diputació de Girona. Perquè el que no tindria sentit és, perdoni la 
simplicitat de l’exemple, és que l’incloguéssim a l’àrea de xarxa viària, no? El lògic és 
que pertanyés a cooperació cultural. I si això fos així, aleshores no faria falta tenir un 
director com a tal, tal com s’entén els càrrecs aquests d’alta direcció que hi ha als 
organismes autònoms, ens instrumentals, empreses públiques, etc. que depenen del 
grup corporatiu. Per aquest motiu i fins que aquest anàlisi no estigui conclòs, que en 
aquests moments s’està realitzant, entenem que no té sentit convocar la plaça perquè 
el que són les funcions i les funcions de direcció a dia d’avui estan garantides en 
funció de les conclusions d’aquest anàlisi que s’ha fet i si es considera que la figura 
jurídica de la fundació té sentit o no, si la figura jurídica de la fundació tingués sentit 
aleshores ens hauríem de plantejar òbviament què fem amb el càrrec de direcció, si 
les funcions aquestes del fet de mantenir una fundació que en aquests moments es 
finança només amb fons públics no tingués sentit, aleshores el que seria lògic és que 
això s’adscrivís a l’àrea de cooperació de la Diputació de Girona. Aleshores la figura 
d’un director d’un organisme autònom com a alt càrrec directiu, perquè ens 
entenguem, deixaria de tenir sentit i aleshores potser necessitaríem un cap de servei 
o un cap de secció o una altra figura. Per tant, el que ens semblava és que no tenia 
massa sentit ara convocar aquesta plaça quan s’està fent aquest anàlisi. Aquest és el 
motiu pel qual a la Casa de Cultura no s’ha fet i en canvi en altres organismes, que sí 
que depenen del grup corporatiu Diputació i que depenen directament de Cultura, 
com pugui ser el cas de l’organisme autònom, sí que s’ha convocat. 
El diputat senyor Salellas pren la paraula i respon, tan sols que consti en acta que 
com a membre del Patronat de la Fundació Casa de Cultura m’hagués agradat tenir 
aquesta informació sense haver de fer una pregunta avui explícitament aquí en 
aquest ple. Crec que hagués sigut deferència noble i políticament correcta que 
haguéssim tingut aquesta informació sense que jo hagués preguntat. Perquè sinó, la 
pregunta és: si jo no hagués fet aquesta pregunta, quan ho hauríem sabut, quan ja 
hagués estat decidit, senyor Piñeira? 
El vicepresident tercer senyor Piñeira respon, no, ni molt menys! Evidentment del que 
vostè em pregunta la resposta és no. El que passa és que quan nosaltres hem de 
parlar d’algun tema al patronat, prèviament hem d’haver fet algun tipus d’anàlisi per 
poder parlar amb algun document de dir dels pros i contres de tot això, què implica, i 
en base a aquest estudi previ és òbviament el patronat de la Casa de Cultura qui 
haurà de prendre la decisió. Per tant, òbviament serà el Patronat i vostè com a 
membre del Patronat n’estarà plenament informat. Però és evident que també el meu 
objectiu i el de l’àrea és que el dia que això es debati, que òbviament es farà, en el si 
de la Casa de Cultura i que per tant tots els patrons participaran del debat i de la 
decisió, i per tant tindran tota la informació, abans hem de poder portar algun tipus de 
document previ i haver analitzat prèviament els pros i contres i el què implica des de 
tots els punts de vista, per fer aquest treball previ; això és un treball purament tècnic 
que no és una decisió política, això es fa des del punt de vista tècnic i ho fan els 
tècnics, a partir del moment en què s’acaba la fase dels treballs tècnics és quan entra 



 
   
 
 

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

 

6

la fase de la decisió política i aquí és quan hi intervé el Patronat i tots els membres 
que hi són representats. Per tant si vostè diu «si quan la decisió estigués presa», no. 
Primera perquè no hi ha cap decisió presa, segona s’està en una fase de treball 
tècnic, no de decisió política i evidentment a partir del moment en què s’entri en la 
fase de decisió política, vostè per descomptat com tots els membres del Patronat, no 
només en seran coneixedors de tot sinó que a més a més òbviament participaran en 
la presa d’aquesta decisió.  
 
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin. 
 
No n’hi ha. 
 
4. Informació de la Presidència. 
 
El senyor president facilita als diputats i diputades la informació següent: 
 
Assistència a actes representatius: 

A Girona, al Tastemotion Costa Brava Girona World Tour.  
A Tel Aviv, a la presentació de destinacions a operadors i a premsa 

especialitzada.  
A Girona, a la presentació del llibre El Jardí de Dionís. L’entorn cultural del vi.  
A Amer, a la inauguració de les obres de renovació del Teatre El Casal. 

 
Visites: 

 Al despatx de presidència amb els alcaldes de Calonge, Sant Julià de Ramis, 
Palau-sator, Sant Feliu de Guíxols i Lladó.  

 Entitats i particulars: 21 entre les que destaquen la Cooperativa SOM, el Grup 
Costa Brava Centre, la Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí, el Grup 
Editor de la Revista del Discapacitat, la Fundació Joan Riu, el Col·legi de 
Periodistes de Girona i la Càtedra de Cultura Jurídica de la UdG. 

 A Blanes, en visita a territori, a l’Ajuntament i a la Casa del Poble.  
 
Reunions de treball:  

 Juntes de Govern ordinàries. 
 Junta de Portaveus.  
 Roda de premsa de presentació del Festival del Circ Elefant d’Or de Girona. 
 Atenció als mitjans: La Vanguardia, El País, TVGirona.  

 
La Diputació de Girona expressa el seu més sentit condol als familiars del Sr. Josep 
Marigó i Costa, que va ser diputat provincial i president de Dipsalut, que va morir el 
dia 13 d’aquest mes.  
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA 
 
5. PLE108/000007/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Contractació (008): Adjudicació de la contractació derivada de 
l'Acord Marc amb únic adjudicatari, del contracte privat d'assegurança 
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col·lectiva d'assistència sanitària dels empleats i els seus familiars del 
grup institucional de la Diputació de Girona (Exp. 2016/3820) 

 
“Vist que l’article 49 del Conveni-Acord de condicions de treball del personal 
funcionari i laboral de la Diputació de Girona preveu com a ajuda assistencial la 
següent: “La Diputació s’obliga a tenir concertada una pòlissa col·lectiva 
d’assegurança sanitària per a tot el seu personal actiu fix, de les mateixes 
característiques que les actualment vigents, comprometent-se a finançar el 75% del 
seu cost pel referit personal i els seus respectius beneficiaris.” 
 
Així mateix, els diversos convenis, pactes i acords de negociació col·lectiva de les 
condicions de treball dels empleats de la resta d’organismes del grup institucional de 
la Diputació de Girona preveuen, o poden preveure en un futur, el compromís de 
concertar en favor dels seus treballadors una assegurança col·lectiva. 
 
En compliment d’aquests compromisos, en data 18/10/2017, per resolució de 
presidència es va aprovar l’expedient de contractació de la licitació de l’”Acord marc, 
amb únic adjudicatari, del contracte privat d’assegurança col·lectiva d’assistència 
sanitària dels empleats i els seus familiars del grup institucional de la Diputació de 
Girona”, mitjançant procediment obert, així mateix s’aprovaren els corresponents 
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques, de l’Acord 
Marc (Exp. 2016/3820). 
 
Mitjançant resolució de presidència de 25/01/2018, es va adjudicar l’”Acord Marc, amb 
únic adjudicatari, del contracte privat d’assegurança col·lectiva d’assistència sanitària 
dels empleats i els seus familiars del grup institucional de la Diputació de Girona (Exp. 
2016/3820)”, a l’empresa Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros, única oferta i 
d’acord amb la classificació proposada per la Mesa de Contractació. 
 
Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros, com a adjudicatària de l’Acord Marc, es 
compromet a realitzar la contractació derivada de l’”Acord marc, amb únic 
adjudicatari, del contracte privat d’assegurança col·lectiva d’assistència sanitària dels 
empleats i els seus familiars del grup institucional de la Diputació de Girona”, en els 
termes establerts pels plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques 
que regeixen l’Acord marc. 
 
Tant en l’Acord Marc com en la seva posterior contractació derivada, s’entendrà que 
el grup institucional de la Diputació de Girona està format per les següents entitats 
amb personalitat jurídica pròpia: 
 
-Diputació de Girona 
-Organisme autònom Xarxa Local de Municipis –XALOC 
-Organisme autònom de Salut Pública -DIPSALUT 
-Organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz 
-EPE Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada- SEMEGA 
-Patronat de Turisme Costa Brava Girona 
-Fundació de la Casa de Cultura de Girona 
-Consorci de la Costa Brava –Entitat local de l’Aigua 
-Consorci de les Vies Verdes de Girona 
-Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA) 
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L’objecte de l’esmentat Acord Marc, d’acord amb els articles 194 i ss. del TRLCSP, i 
que té la qualificació de contracte de serveis i de naturalesa privada d’acord amb 
l’article 20 TRLCSP (categoria 6 Annex ll- servei assegurances), no es limita a un 
nombre concret i delimitat d’assegurats sinó que fa un càlcul orientatiu dels 
assegurats que s’incorporarien com a beneficiaris de l’assegurança, tot això atenent 
al fet que l’acord marc és un compromís contractual general i obert. 
 
El pressupost de licitació i el valor estimat de l’Acord marc, de conformitat amb l’article 
88.5 apartat b) del TRLCSP, s’ha fixat en base a les previsions de les entitats 
destinatàries que utilitzaran aquest Acord marc, si bé el seu import és orientatiu i no 
suposa una obligació de despesa atès que aquesta es determinarà en funció dels 
contractes derivats que realment es duguin a terme per les diferents entitats. 
 
Per tant, el pressupost de licitació, basant-se en les estimacions d’assegurats per la 
durada inicial de cada contractació derivada (24 mesos), es xifra en 1.206.802,08 € 
(exempt d’IVA) per tot el grup institucional de la Diputació de Girona. 
 
La despesa de cada contractació derivada anirà a càrrec de cada ens contractant i 
haurà d’existir consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos. 
 
En concret, l’import de l’assegurança del contracte derivat, amb una durada inicial de 
24 mesos, que s’ha de formalitzar entre l’organisme “Diputació de Girona” i Mutua de 
Seguros y Reaseguros es xifra en la quantitat de 581.225,76 € (exempt d’IVA), amb el 
següent desglossament: 
 

Any Aplicació pressupostària  Import 
2018 210 2210 16209 242.177,40 
2019 210 2210 16209 290.612,88 
2020 210 2210 16209 48.435,48 

 
Atès que existeix consignació suficient en el corresponent pressupost de l’organisme 
“Diputació de Girona”: Document comptable AD d’import 242.177,40 €, amb càrrec a 
la partida 210/2210/16209 del pressupost de 2018 i AD plurianual d’import 290.612,88 
€ (any 2019) i 48.435,48 € (any 2020) 
 
Atès l’atribució de competències establerta a la Disposició addicional 2a 1 del 
TRLCSP correspondrà al Ple de la Diputació la contractació derivada d’aquest acord 
marc respecte de la pròpia Diputació de Girona atès que la durada de la contractació 
derivada podrà prorrogar-se fins a 10 anys, d’acord amb l’article 22 de la Llei 50/1980, 
de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança 
 
D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, 
Administració i Hisenda hi dictamina favorablement i proposa al Ple l’adopció de 
l'acord següent: 
 
PRIMER. Adjudicar la contractació derivada de l’”Acord Marc amb únic adjudicatari, 
del contracte privat d’assegurança col·lectiva d’assistència sanitària dels empleats i 
els seus familiars del grup institucional de la Diputació de Girona (Exp. 2016/3820)”, a 
favor de Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros (NIF G08171407), amb una durada 
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inicial de 24 mesos i un pressupost màxim estimatiu de cinc cents vuitanta-un mil dos-
cents vint-i-cinc euros amb setanta-sis cèntims (581.225,76 €).  
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa derivada de dita contractació, fins un crèdit 
de 581.225,76 €, de la següent manera: 
 
242.177,40 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 210/2210/16209 del pressupost 
de 2018,  
290.612,88 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 210/2210/16209 del pressupost 
de 2019,  
48.435,48 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 210/2210/16209 del pressupost 
de 2020,  
 
TERCER. Aprovar el contracte derivat de l’”Acord Marc amb únic adjudicatari, del 
contracte privat d’assegurança col·lectiva d’assistència sanitària dels empleats i els 
seus familiars del grup institucional de la Diputació de Girona (Exp. 2016/3820)”,” 
entre l’organisme “Diputació de Girona” i Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros, amb 
el següent contingut: 
 
“Contracte derivat de l’Acord Marc, amb únic adjudicatari, del contracte privat 
d’assegurança col·lectiva d’assistència sanitària dels empleats i els seus familiars del 
grup institucional de la Diputació de Girona. 
Parts 
D'una banda, Pere Vila i Fulcarà, amb NIF núm. ----786J, president de la Diputació de 
Girona, elegit en sessió constitutiva de data 1 de juliol de 2015. 
I de l’altra, Francisco Javier Mayolas Bret amb NIF ----747G,el qual actua en nom i 
representació de Fiatc Mútua de Seguros y Reaseguros, amb domicili a l’Avinguda 
Diagonal núm. 648 de Barcelona (CP 08017), amb NIF núm. G08171407, inscrita en 
el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 45.481, Foli 98, full B-4052, inscripció 348. 
Dóna fe d’aquest Acord Marc Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general de la Diputació 
de Girona. 
Pere Vila i Fulcarà actua com a president de la Diputació de Girona i en la seva 
representació legal, d'acord amb el que estableix l'apartat b de l’article 34 de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; l’article 87.3 de la Llei 8/87, 
de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i expressament per a 
l'atorgament d'aquest acte, l’apartat 1 de l'article 61 i l’11 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial 
decret 2568/1986. 
Francisco Javier Mayolas Bret, en representació de la societat Fiatc Mutua de 
Seguros y Reaseguros, segons consta acreditat a l'expedient administratiu que 
empara el present contracte. 
Prèvia manifestació expressa de Francisco Javier Mayolas Bret de la subsistència al 
seu favor de les facultats de representació i la capacitat necessàries per a 
l’atorgament d’aquest contracte derivat de l’Acord Marc per a obligar-se en nom de la 
societat Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros, els compareixents es reconeixen 
mútuament la capacitat legal necessària per a atorgar aquest document i manifesten 
la seva voluntat de formalitzar el contracte derivat de l’Acord Marc amb únic 
adjudicatari, del contracte privat d’assegurança col·lectiva d’assistència sanitària dels 
empleats i els seus familiars del grup institucional de la Diputació de Girona (Exp. 
2016/3820) 
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Antecedents 
Primer. El Decret de Presidència de data 18 d’octubre de 2017, va resoldre que es 
tramités, mitjançant procediment obert, l’Acord Marc amb únic adjudicatari, del 
contracte privat d’assegurança col·lectiva d’assistència sanitària dels empleats i els 
seus familiars del grup institucional de la Diputació de Girona. Aquesta Resolució 
també va aprovar les condicions administratives particulars, les quals regeixen 
aquesta contractació derivada de l’Acord Marc, juntament amb el Plec de clàusules 
administratives generals dels contractes de serveis, subministraments, administratius 
especials i privats, el Plec de prescripcions i condicions tècniques i els termes de la 
proposta de l’entitat adjudicatària. 
Segon. El Decret de Presidència de data 25 de gener de 2018, va aprovar 
l’adjudicació en procediment obert, de l’Acord Marc amb únic adjudicatari, del 
contracte privat d’assegurança col·lectiva d’assistència sanitària dels empleats i els 
seus familiars del grup institucional de la Diputació de Girona, a favor de Fiatc Mutua 
de Seguros y Reaseguros, en haver presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa i d’acord amb la classificació proposada per la Mesa de Contractació. 
Tercer. A aquest document s’adjunta la proposta econòmica de la societat 
adjudicatària. 
Quart. La durada de l’Acord Marc s’estableix des de l’endemà de la seva signatura 
per un període de quatre (4) anys. 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest contracte derivat de l’Acord Marc, d’acord amb els següents 
Pactes 
Primer. La Diputació de Girona, per mitjà del seu president, Pere Vila i Fulcarà, 
formalitza amb Francisco Javier Mayolas Bret, en nom de Fiatc Mutua de Seguros y 
Reaseguros, el contracte derivat de l’Acord Marc amb únic adjudicatari, del contracte 
privat d’assegurança col·lectiva d’assistència sanitària dels empleats i els seus 
familiars del grup institucional de la Diputació de Girona, amb estricta subjecció al 
Plec de condicions particulars, al Plec de prescripcions i condicions tècniques, als 
termes de la proposta de l’adjudicatària i al Plec de clàusules administratives generals 
dels contractes de serveis, subministraments, administratius especials i privats, tot el 
qual, com llei fonamental del contracte, declara expressament conèixer i acceptar el 
representant de la societat adjudicatària, i així ho ratifica amb la signatura d’aquest 
document i amb la conformitat de l’annex que s’hi adjunta. 
Segon. L’empresa adjudicatària s’obliga a prestar el servei del contracte derivat en un 
període de dos (2) anys a partir de la data de la seva signatura pels preus unitaris 
següents: 
Quota assegurat/mes: 42,50 € (IVA exempt) 
Quota desvinculat/mes: 80,00 € (IVA exempt) 
I per la resta de criteris puntuables que consten en la seva proposta pel que fa a 
-Amplitud de la xarxa assistencial 
-Amplitud de cobertures i quadre mèdic 
D’acord amb l’article 22 de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte 
d’assegurança, els contractes derivats d’aquest acord marc es prorrogaran per 
períodes successius d’un any, fins a un màxim de 10 anys de durada total (inclosa la 
durada inicial de 2 anys).  
No obstant això, tant el prenedor de l’assegurança (qualsevol entitat del grup 
institucional de la Diputació de Girona) com l’entitat asseguradora, es podran oposar 
a la pròrroga del contracte mitjançant una notificació escrita a l’altra part, efectuada 
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amb una antelació mínima de nou mesos a la conclusió del període de l’assegurança 
en curs 
Tercer. Ambdós contractants se sotmeten expressament als preceptes de jurisdicció 
civil.” 
 
QUART. Nomenar responsable del contracte derivat de l’”Acord Marc amb únic 
adjudicatari, del contracte privat d’assegurança col·lectiva d’assistència sanitària dels 
empleats i els seus familiars del grup institucional de la Diputació de Girona (Exp. 
2016/3820)”, amb l’empresa Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros, al cap del Servei 
de Recursos Humans. 
 
CINQUÈ. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del 
corresponent contracte derivat de l’”Acord Marc amb únic adjudicatari, del contracte 
privat d’assegurança col·lectiva d’assistència sanitària dels empleats i els seus 
familiars del grup institucional de la Diputació de Girona (Exp. 2016/3820)”, entre 
Diputació de Girona i Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros. 
 
SISÈ. Requerir a l’empresa Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros perquè dins del 
termini de cinc (5) dies a partir del dia següent al de la notificació d’aquest acord, 
formalitzi el corresponent contracte derivat. 
 
SETÈ. Publicar la formalització del contracte derivat al Perfil del Contractant de la 
Diputació de Girona i informar al Registre Públic de Contractes.” 
 
El vicepresident primer senyor Miquel Noguer presenta la proposta de la Comissió 
que presideix, i comenta que es tracta de l’adjudicació de la contractació derivada de 
l’Acord Marc amb un únic adjudicatari del contracte privat d’assegurança col·lectiva 
d’assistència sanitària dels empleats i dels seus familiars del grup institucional de la 
Diputació de Girona. Això s’estava portant a terme, en tot cas s’havia de renovar 
aquest contracte, es va obrir el corresponent concurs i es va presentar únicament 
Medifiatc, que era qui també ho estava portant a terme. I en tot cas després de les 
meses corresponents, la mesa va decidir fer aquesta adjudicació de nou al grup 
Medifiatc, i això és el que es proposa avui en aquesta sessió. 
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i manifesta, tal com vaig dir en la 
comissió informativa el nostre grup s’abstindrà. S’abstindrà per dos motius. Un, 
perquè ens continua costant d’entendre que en un mercat com els de les 
asseguradores amb la competència que hi ha un contracte, jo diria bastant 
interessant, com és el de la pròpia Diputació obtingui només una proposta. A 
nosaltres ens sobta i per tant com que això va de que està bé que tinguéssim 
diferents propostes quedar-nos nomes amb aquella que a més és la que sempre hem 
tingut doncs no ho veiem del tot clar. I ja sé que vostè ens dirà que podem anar a la 
mesa de contractació però més enllà de si haguéssim pogut anar allà o no, on només 
hi hagués hagut una proposta igualment, hi fóssim nosaltres o no hi fóssim, nosaltres 
això no ho veiem. I d’altra banda perquè en la proposta mateixa, mirant l’informe de la 
mesa de contractació precisament, un se n’adona que en l’apartat del genèric de la 
proposta resulta que la proposta que ens fa l’empresa que avui es validarà treu un 21 
sobre 50 en la valoració de la pròpia mesa, és a dir que ni tan sols arriba a la meitat 
de la puntuació de la proposta genèrica. No dic de la proposta econòmica, dic de la 
genèrica que entenc que és important. I per tant nosaltres veient que a l’informe se’ns 
diu que només la proposta que se’ns fa arribar és de 21 sobre 50 en la part qualitativa 



 
   
 
 

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

 

12

i que a més, podent havent-hi moltes altres opcions, ens quedem amb una i que ja 
teníem nosaltres farem una abstenció.  
El vicepresident primer senyor Noguer respon, senyor Salellas, li vaig contestar a la 
comissió informativa i li torno a contestar ara: el concurs va ser obert. I quan els 
concursos són oberts precisament són oberts perquè es presenti tothom que ho 
vulgui. En aquest cas si només va fer l’opció de presentar-s’hi Medifiatc, jo no li puc 
dir per què els altres no es varen presentar, perquè no en tinc ni idea. I llavors la 
mesa de contractació la veritat és que si són 21, vostè n’és membre d’aquesta mesa? 
Segurament que aquell dia no podia assistir-hi per algun motiu o altre, però hauria de 
comprovar els informes tècnics jurídics corresponents si s’havia de fer o no. El que 
nosaltres no podem fer és dir: com que només s’ha presentat un, això no ho 
adjudiquem. Doncs miri tenim l’obligació de fer-ho al revés. Si no s’hagués presentat 
ningú, de tornar a treure un concurs o de fer un negociat o el que hagués calgut 
d’acord amb la legislació vigent. Aquí s’ha fet precisament d’acord amb tota la 
legislació vigent que és fer un concurs obert perquè es pugui presentar tothom i, si 
només es presenta un, no sé si es culpa de qui li parla. Segurament que no. És culpa 
de les altres empreses. I llavors diu: «jo m’abstinc perquè només s’ha presentat un, 
perquè no ho entenc». Doncs escolti jo tampoc ho entenc per què només s’ha 
presentat un però en tot cas la nostra obligació és valorar la proposta, com també és 
la seva en tant que membre de la mesa de contractació i en tot cas vostè hi pot 
assistir igual que jo a les meses de contractació, per tant veuria que tècnica i 
jurídicament això és el que toca fer i per tant no podem deixar ni el personal de la 
corporació ni els seus familiars descoberts i per tant si hi ha una proposta i aquesta 
proposta és valida el que hem de fer és aprovar-la . Si n’hi hagués hagut dues o tres 
de propostes, segurament que el barem de cada proposta hauríem escollit el que era 
millor. Però si només en tenim una i passa els talls mínims que ha de passar en tot 
cas hem d’adjudicar-ho per no deixar ningú al descobert. I el fet que es presenti algú 
en tot cas aquesta resposta sí que amb tot l’afecte no li puc contestar. 
 
S’APROVA per 26 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP) 
 
6. PLE108/000010/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de crèdit 
extraordinari DG 3CE 1/2018 (Exp. 2018/515). 

 
“A partir de les despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent i per a les 
quals no existeix crèdit per atendre-les (article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals),  s’ha iniciat l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 1/2018 en el 
pressupost de despeses de la Diputació de Girona d’enguany. 
 
D’acord amb l’article 36.1 del Reial decret 500/1990, el crèdit extraordinari es pot 
finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos 
efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost 
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost 
vigent no compromeses i les dotacions de les quals s’estimin reduïbles. 
 
Una vegada emès l’informe favorable per part de la Intervenció General, la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda hi dictamina 
favorablement i proposa al Ple de la Corporació l’adopció de l’acord següent: 
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PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 1/2018 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2018, que es 
finançarà amb baixa de crèdit d’altres aplicacions pressupostàries, segons el detall 
següent: 
 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT 
Org. Prog Eco. 
210 9200 46600 A l’Associació Catalana de Municipis - Màster contractació 30.000,00 
210 9200 45100 A l’Institut Seguretat Pública Catalunya – Cursos diversos 15.000,00 
500 3340 47926 A Pascual Arts Music SL – Festival Acústica 2018 50.000,00 

500 3340 47928 
A Girona Artelier SCCL –Escola Música Moderna, 
activ.funcion. 

15.000,00 

  TOTAL 110.000,00
 

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT 
APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT 
Org. Prog Eco. 

205 9310 48001 
A la Universitat de Barcelona - Màster Hisenda Auton. I 
Local 

45.000,00 

500 3340 46208 A l’Ajuntament de Figueres -Acústica 50.000,00 

500 3340 48040 
A l’Escola Música Moderna Girona – activitats 
funcionament 

15.000,00 

   TOTAL 110.000,00
 
 
SEGON. Exposar al públic l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 1/2018 aprovat 
inicialment durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el 
tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions, els acords anteriors es 
consideraran definitivament aprovats. En cas contrari, el Ple disposarà del termini 
d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-
les. 
 
QUART. Publicar, quan els acords esdevinguin definitius, el pressupost modificat, 
resumit per capítols, al Butlletí Oficial de la Província de Girona.” 
 
El vicepresident primer senyor Miquel Noguer presenta la proposta de la Comissió 
que presideix i manifesta que, és una modificació d’expedient de crèdit en el qual 
només es modifiquen imports entre partides, no s’hi afegeix res. I bàsicament es dóna 
de baixa un màster d’hisendes autonòmic i local, que es fa a Barcelona, es volia fer a 
Girona però no hi ha hagut prou quòrum per fer-lo, i en tot cas sí que es farà un 
màster de contractació, ara que entra també en vigor aquesta nova llei a partir del 9 
de març i també cursos diversos amb l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per 
a les policies locals dels diferents municipis. Amb aquest import de baixa de 45 i alta 
de 45. També hi ha Pascual Arts Músic al Festival Acústica de 50.000. Els donava 
l’Ajuntament de Figueres però al fer la contractació amb aquesta empresa 
l’Ajuntament de Figueres ens demana que l’ajut vagi directament a l’empresa per tant 
es modifica de l’Ajuntament a Pascual Arts Músic, i en tot cas també a l’Escola de 
Música Moderna de Girona es dóna de baixa 15.000 per a activitats de funcionament, 
per passar-ho a Girona Artelier Escola de Música Moderna activitats de funcionament. 
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Per tant és el mateix que també ens requereix l’Ajuntament de Girona. I aquí recordo 
que hi havia altres associacions que posterior a la comissió informativa es va dir que 
no era possible aquesta constitució, es deixa igual, per tant això es treu i en comptes 
de 150.000 puja a 110.000 aquesta modificació entre partides de la corporació per 
atendre unes necessitats dels cursos i la formació i els altres aquestes dues peticions 
dels respectius ajuntaments.  
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i manifesta que, com això és una 
derivada del pressupost que en el seu moment es va aprovar a nivell d’aquesta 
institució, el grup de la CUP avui el que farem serà abstenir-nos.  
 
S’APROVA per 26 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP)  
 
7. PLE108/000009/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Promoció Econòmica (015): Aprovació de les bases reguladores 
del concurs per a l'obtenció de la marca Girona Excel·lent - Segell de 
Qualitat Agroalimentària 2018-2019 (Exp. 698/2018) 

 
ANTECEDENTS 
La Diputació de Girona a través del Servei de Promoció Econòmica - Diplab convoca 
la tercera edició per optar a la marca Girona Excel·lent - Segell de Qualitat 
Agroalimentària (2018-2019). Aquest segell, creat i desenvolupat per la Diputació de 
Girona amb el suport de la Cambra de Comerç de Girona l’any 2014, té com a 
principal objectiu la distinció de productes agroalimentaris gironins, així com el foment 
de la dinamització econòmica i la potenciació i difusió d’aquests productes.  
 
Una comissió qualificadora o jurat format per experts escollirà els productes entre tots 
els que s’hi presentin. Les empreses responsables dels productes seleccionats 
podran participar de les accions de promoció difusió, comunicació, així com accedir a 
diversos serveis de consolidació empresarial.  
 
Girona Excel·lent - Segell de Qualitat Agroalimentària també es constitueix com un 
nou espai de treball d’empreses que permeti aprofitar les sinergies i 
complementarietats de les entitats amb la voluntat establir un espai de relació estable 
entre la Diputació de Girona i les diferents empreses del sector agroalimentari del 
territori gironí. 
 
Per això, i d’acord amb la comesa del Servei de Promoció Econòmica - Diplab, de 
donar assistència a projectes que contribueixin a millorar les condicions econòmiques 
del territori i la competitivitat del seu teixit productiu, aquest Servei amplia i impulsa 
les polítiques de dinamització de l’activitat econòmica al voltant dels productes 
alimentaris locals i de qualitat. 
 
De conformitat amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de la Llei 38/2003, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 
s’han elaborat aquestes bases reguladores. 
 
Vistos els antecedents i de conformitat amb l'informe de la cap del Servei de 
Promoció Econòmica – Diplab i amb la diligència de Secretaria, la corporació, a 



 
   
 
 

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

 

15

proposta de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda 
per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar les bases del concurs per optar a l’obtenció de la marca Girona 
Excel·lent - Segell de Qualitat Agroalimentària (2018-2019) d’acord amb el que es 
transcriu literalment: 
 
“Bases del concurs per a l’obtenció de la marca Girona Excel·lent - Segell de Qualitat 
Agroalimentària (2018-2019) 
1. Objecte  

1.1 Aquestes bases regulen el procediment d’accés al concurs per a l’obtenció 
de la marca Girona Excel·lent, Segell de Qualitat Agroalimentària (2018-
2019). 

1.2 L’objecte del concurs és seleccionar i distingir productes agroalimentaris de 
la màxima qualitat de les comarques de Girona, per promocionar-los i per 
oferir a les empreses beneficiàries serveis de suport al creixement. 

2. Procediment de concessió 
El procediment del concurs és el de convocatòria pública i concurrència competitiva, 
mitjançant la comparació de les mostres que es presentin i establint-ne una prelació 
d’acord amb els criteris de valoració tècnics que estableixi la comissió qualificadora o 
jurat per a cada categoria. L’obtenció del Segell de Qualitat Girona Excel·lent no 
genera cap dret a obtenir altres reconeixements en anys posteriors i no es pot al·legar 
com a precedent.  
3. Participants 

3.1Poden concórrer a la convocatòria d’aquest concurs les empreses i 
productors legalment constituïts i establerts a la demarcació de Girona, i 
dedicats a l’elaboració, producció o envasament dels productes agroalimentaris 
dels sectors i les categories definits en el punt 5 d’aquestes bases.  
3.2Les empreses participants han de ser les elaboradores, productores o 
envasadores del producte bàsic de la categoria a la qual vulguin concórrer.  
3.3En queden excloses les associacions i les federacions empresarials, els 
gremis professionals i altres modalitats d’agrupacions sense ànim de lucre. 
3.4La participació en aquest concurs és gratuïta i comporta l’acceptació i 
l’acatament de les bases i del veredicte de la comissió qualificadora o jurat. 

4.Productes 
4.1És condició indispensable que el producte presentat s’elabori, es produeixi o 
sigui envasat (en el cas de les aigües) al 100 % a les comarques de Girona. 
4.2En el moment de presentació de la sol·licitud el producte ha d’estar 
disponible al mercat. 
4.3El producte ha d’estar envasat i etiquetat segons la normativa del sector 
agroalimentari corresponent. No s’acceptaran els productes a granel. 
4.4 Les empreses participants poden concórrer al concurs presentant una 
sol·licitud per a cada una de les subcategories (fins a 3 per a aigües, 8 per a 
begudes locals, 10 per a conserves...). 

5.Categories i subcategories 
Les categories i les subcategories corresponents del Girona Excel·lent, Segell 
de Qualitat Agroalimentària del 2018-2019 són:  
a. Aigües minerals 
1. Aigua mineral natural 
2. Aigua mineral amb gas natural 
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3. Aigua mineral amb gas afegit 
b. Anxoves 
1. Salades 
2. Amb oli 
3. Especialitats singulars (d’anxoves) 
c.  Arrossos 
1. Rodó 
2. Semillarg 
3. Integral 
4. Especialitats singulars (d’arròs) 
d. Begudes locals 
1. Aiguardents 
2. Licors 
3. Especialitats singulars (begudes locals amb alcohol) 
4. Especialitats singulars (begudes locals sense alcohol) 
5. Cerveses*  

5.1 Rosses (colors 1 a 7 de l’European Brewery Convention —EBC—)  
5.2 Torrades (colors 8 a 20 de l’EBC) 
5.3 Negres (colors 21 a 30 de l’EBC) 
5.4 Especialitat singular (de cerveses)* 

*Correspondència d’estils admesos segons el Beer Judge Certification 
Program (BJCP): Del número 27 al 34, amb les seves variants de famílies. 

e. Cafès 
1.Torrats per a espresso 
2.Torrats per a cafè de filtre o pour over: sistema V-60 o Chemex 
3.Càpsules 

f. Conserves 
1.Melmelades i confitures «pures» 

1.1Cítric  
1.2Pinyol 
1.3Llavor 
1.4Hortalisses 

2.Melmelades i confitures «condimentades» 
3.Fruites en almívar 
4.Gelees 
5.Chutneys 
6.Conserves vegetals (no dolces) 
7.Especialitats singulars (de conserves dolces i no dolces)  

g. Embotits 
1.Fuets 
2.Llonganisses 
3.Baiones 
4.Botifarres blanques 
5.Botifarres negres 
6.Botifarres de perol 
7.Especialitat singular (d’embotits) 
h. Foie-gras 
1. Crus 
2. Semicuits 
3. A la sal o celler 
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4. Especialitats singulars (de foie-gras) 
i. Galetes (pasta seca) 
1. Ametllats 
2. Carquinyolis 
3. Teules 
4. Neules 
5. Especialitats singulars (de galetes) 
j. Làctics 
1. Recuits 

1.1Olleta 
1.2Drap 

2. Tomes de vaca  (formatges de vaca de quallada predominantment 
enzimàtica) 

3. De vaca tous i àcids (formatges de vaca de quallada mixta o 
predominantment àcida) 

4. Durs de cabra (formatges de cabra de quallada predominantment 
enzimàtica) 

5. De cabra tous i àcids (formatges de cabra de quallada mixta o 
predominantment àcida) 

6. Serrats d’ovella (formatges d’ovella de quallada predominantment 
enzimàtica) 

7. D’ovella tous i àcids (formatges d’ovella de quallada mixta o 
predominantment àcida) 

8. Tupins 
9. Blaus 
10. Especialitats singulars (làctics frescos i madurats) 
k. Oli d’oliva 
1. Oli d’oliva verge extra 100 % monovarietal de varietat autòctona 
2. Oli d’oliva verge extra de cupatge predominantment de varietat autòctona 
3. Oli d’oliva verge extra 100 % monovarietal 
4. Oli d’oliva verge extra de cupatge varietal 
5. Especialitats singulars (d’oli d’oliva) 
l.  Vins i vins dolços 
1. Vi blanc jove 
2. Vi blanc envellit 
3. Vi rosat 
4. Vi negre jove 
5. Vi negre envellit 
6. Vi escumós 
7. Garnatxa (dolça) 
8. Moscatell 
9. Especialitats singulars (de vins i vins dolços) 

«Especialitats singulars» fa referència a productes que destaquin per les seves 
característiques excel·lents, diferenciades i úniques, que no es puguin presentar a 
cap de les categories establertes en el sector corresponent. Aquesta categoria 
especial només s’utilitzarà en els casos en què la comissió qualificadora o jurat 
determini la idoneïtat de la selecció. 

6. Presentació de les sol·licituds i lliurament de les mostres  
Presentació de les sol·licituds:  
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Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica en el termini establert a la 
convocatòria a través de l’aplicatiu de la Diputació de Girona “Tràmit de subvencions 
per a entitats, empresa i ciutadania”, i seguir els passos que figurin en aquest aplicatiu 
de subvencions. Es podran utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats 
per la Diputació de Girona que s’especifiquen a la Seu electrònica. La presentació 
implica la plena acceptació d’aquestes bases. 
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació coincideixi en dissabte o 
festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.  
Cada peticionari pot presentar una sol·licitud per a cada producte, mitjançant el model 
normalitzat disponible al web de la Diputació en el moment de publicació de la 
convocatòria, i s’ha de presentar acompanyada de la fitxa tècnica del producte, 
mitjançant la modalitat telemàtica de la plataforma e-TRAM.  
La documentació que s’annexi a la sol·licitud s’ha d’agrupar en arxius PDF de 10 MB 
com a màxim. S’aplegaran els documents seguint uns criteris de similitud: certificats, 
memòries, fotografies, etc.  
Els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de deu 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 sol·licitud, es dictarà la resolució prèvia, d’acord 
amb els termes previstos a la legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran les 
actuacions sense cap tràmit ulterior. 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o 
document que acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del 
moment en què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en 
conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de 
revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió. 
Lliurament de les mostres:  
La comissió qualificadora o jurat determinarà el lloc, el dia i l’hora en què s’ha 
d’entregar la mostra, i ho comunicarà a tots els participants per mitjà d’un correu 
electrònic a l’adreça indicada en la sol·licitud. Així mateix, podrà demanar en 
qualsevol moment als candidats la documentació i les dades complementàries que 
consideri necessàries. 
En algunes categories se sol·licitarà la presència d’un representant de l’empresa.  
7. Comissió qualificadora o jurat 
La comissió qualificadora o jurat de cada sector estarà format per un jurat tècnic 
compost per especialistes de cada àmbit i un jurat gastronòmic constituït per 
professionals reconeguts de la demarcació de Girona. La metodologia de tast i les 
valoracions seran específiques per a cada sector i categoria. 
La comissió qualificadora o jurat es compondrà de cinc especialistes dels àmbits 
següents:  
— Cuiners d’establiments reconeguts en l’àmbit de l’hostaleria de les comarques 
gironines. 
— Tècnics i especialistes gastronòmics.  
— Periodistes gastronòmics. 
— Professionals del sector del comerç i dels serveis, relacionats amb el sector 
agroalimentari de les comarques gironines. 
— Professors d’escoles d’hostaleria de les comarques gironines. 
— Sommeliers d’establiments reconeguts en l’àmbit de l’hostaleria de les comarques 
gironines. 
— Altres.  
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La comissió qualificadora o jurat estarà presidit per un assessor gastronòmic del 
programa Girona Excel·lent, amb veu i sense vot, i per un tècnic que actuarà com a 
secretari. La condició de membre del jurat serà incompatible amb la de concursant a 
títol personal o amb la pertinença a l’empresa. 
8.Premi 
Les empreses responsables dels productes seleccionats en aquesta convocatòria 
podran beneficiar-se del programa Girona Excel·lent durant 24 mesos.  
El programa Girona Excel·lent inclou els serveis següents: 

Ús de la marca 
- Utilització de la marca Girona Excel·lent - Segell de Qualitat Agroalimentària a 

tots els suports gràfics i comercials dels productes seleccionats.  
Programa de promoció i difusió generals 
- Aparició als materials divulgatius.  
- Campanyes de comunicació i publicitat. 
- Campanyes de comunicació en línia (web i xarxes socials). 
- Participació a fires i a esdeveniments especialitzats.  
- Promocions i reportatges a mitjans de comunicació. 
- Altres serveis. 
Serveis a l’empresa 
- Accions de promoció comercial al mercat nacional i internacional. 
- Formació específica en la iniciació a l’exportació. 
- Servei d’assessorament empresarial. 
- Networking empresarial. 
- Altres serveis. 

Aquest premi no té dotació econòmica. 
9. Obligacions dels beneficiaris 
Les empreses responsables dels productes seleccionats hauran de complir els 
següents requisits de funcionament del programa Girona Excel·lent: 
— Aportar tota la informació i documentació referida a l’empresa o al producte que 
sol·liciti l’organització. 
— Cedir temporalment els drets d’imatge del producte seleccionat sense règim 
d’exclusiva en favor de la Diputació de Girona, amb les finalitats establertes a les 
bases.  
— Comunicar qualsevol alteració respecte a les condicions tècniques i de preu per les 
quals es va accedir al programa. 
— Assistir a les reunions de seguiment. Les persones participants en el programa 
hauran de ser membres de l’equip promotor o directiu de l’empresa. 
-— Participar de manera activa en el procés d’avaluació del programa. 
— Fer ús de la marca Girona Excel·lent - Segell de Qualitat Agroalimentària a la seva 
pàgina web, tal com recull l’article 10 d’aquestes bases. 
Respecte a la promoció i a la difusió del producte 
— Proveir la Diputació de Girona, o qui aquesta delegui, del producte Girona 
Excel·lent a preu de cost per a les accions de demostració, tast i altres 
esdeveniments promocionals inclosos al programa.  
— Subministrar gratuïtament les mostres del producte necessàries per a l’elaboració i 
la creació de tots els suports audiovisuals i fotogràfics. 
— Participar activament i, si escau, presencialment, a les accions específiques 
derivades del programa de promoció i difusió. 
— Acollir gratuïtament les visites de premsa i els grups específics, prèvia cita amb 
l’empresa.  
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L’incompliment de les obligacions establertes a les bases per part de l’empresa 
beneficiària pot comportar l’exclusió del programa Girona Excel·lent. 
10.Publicitat específica i ús de la marca 
— La Diputació de Girona proporcionarà a les empreses guanyadores el logotip 
Girona Excel·lent - Segell de Qualitat Agroalimentària 2018-2019 en format digital, 
perquè els productes mereixedors d’aquest segell el llueixin, de manera que sigui 
clarament identificable, juntament amb l’etiqueta habitual. 
— L’empresa només podrà fer ús de la marca Girona Excel·lent sobre el producte 
seleccionat durant els anys 2018 i 2019, o fins a exhaurir-ne les existències. 
— Les empreses beneficiàries hauran de fer constar expressament el suport de la 
Diputació de Girona i de Girona Excel·lent en qualsevol acte, publicitat o difusió de les 
actuacions que siguin objecte del premi.  
— Girona Excel·lent - Segell de Qualitat Agroalimentària és una marca registrada a 
l’Oficina d’Harmonització del Mercat Interior (marques, dibuixos i models) amb el 
número identificatiu de marca comunitària 12936084. L’ús de la marca Girona 
Excel·lent - Segell de Qualitat Agroalimentària en un producte no premiat en el 
concurs serà sancionat d’acord amb la normativa que hi sigui aplicable. 
11. Instrucció de l’expedient  
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions previstes en 
aquestes bases corresponen al Servei de Promoció Econòmica - Diplab de la 
Diputació de Girona. 
Les actuacions d’instrucció comprenen dues fases: 
Fase 1. Comprovació dels requisits administratius 

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

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

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

Fase 2. Tastos 
Una vegada analitzades les sol·licituds, es determinaran les dates dels tastos, es 
convocarà la comissió qualificadora o jurat i es demanarà als participants (en funció 
de la data de tast de cada categoria) l’aportació de les mostres per avaluar el 
producte. Aquesta comunicació es farà per correu electrònic. 
La comissió qualificadora o jurat que estableix l’article 7 d’aquestes bases farà 
l’avaluació de les mostres i emetrà un informe en el qual es concretarà el resultat de 
l’avaluació efectuada. 
El Servei de Promoció Econòmica, en vista de l’expedient i de l’informe de la comissió 
avaluadora o jurat, ha de formular la proposta de resolució, motivada degudament, la 
qual ha d’expressar la llista de productes proposats per a l’atorgament del Segell de 
Qualitat Girona Excel·lent 2018-2019. 
12. Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració del president de la Diputació de 
Girona, el qual resoldrà definitivament (si escau, en diversos actes) l’aprovació de 
l’atorgament del Segell de Qualitat Girona Excel·lent. 
La notificació es farà mitjançant la publicació de la resolució al tauler electrònic de la 
Diputació de Girona. 
Els productes seleccionats s’anunciaran i es presentaran en un acte públic, amb la 
presència dels mitjans de comunicació. La Diputació de Girona garanteix l’absoluta 
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confidencialitat de les empreses que es presentin al concurs, i només farà públics els 
productes guanyadors. 
13. Acceptació de la distinció 
Una vegada comunicada la concessió de la distinció, si en el termini de 15 dies el 
beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà que l’accepta, així com les condicions 
generals i específiques fixades que hi siguin d’aplicació.  
14. Revocació o renúncia 
La Diputació de Girona té la facultat de revisar les distincions concedides i de 
modificar-ne la resolució en el cas que s’alterin les condicions que s’han tingut en 
compte per a la concessió.  
La Diputació de Girona podrà revocar la concessió del guardó en els casos 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. 

Per deixar de ser beneficiària de la distinció Girona Excel·lent - Segell de Qualitat 
Agroalimentària, l’empresa haurà de presentar una sol·licitud de renúncia per mitjà de 
l’e-TRAM o una plataforma habilitada. 
15. Compatibilitat amb altres premis i subvencions 
Aquesta distinció és compatible amb qualsevol premi o ajut destinat a la mateixa 
actuació, atorgat per altres administracions públiques diferents de la Diputació de 
Girona i dels seus organismes autònoms. 
16. Protecció de dades 
En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter 
personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir amb la 
normativa, i han d’adoptar i implementar les mesures de seguretat que estableix la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
17. Verificació i control 
La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi 
convenients, fins i tot amb l’aplicació de tècniques de mostratge, l’acompliment de 
l’activitat o la inversió, la qual des de l’inici té la consideració de finalista. 
Així mateix, el control financer d’aquesta subvenció es regirà pel que estableix el títol 
III de la Llei 38/2003, general de subvencions, en correspondència amb la disposició 
addicional 14a del mateix text legal. 
18. Règim jurídic 
En tot el que no prevegin aquestes bases és aplicable l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la Llei general de subvencions, i la resta de normativa concordant. 
19. Interpretació de les bases del concurs 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la 
Diputació de Girona, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens la resolució de les 
incidències que es produeixin en la gestió i execució de les bases, llevat de 
l’aprovació dels actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en 
aquestes mateixes bases. 
20. 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 
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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 o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut 
públic. 

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

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

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

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

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

d) Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment 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 els 
supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència. 

En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta seran d’aplicació el 
règim sancionador que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que 
estableix l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’altres 
possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions. 
21. Vigència 
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi 
la modificació o la derogació.  
Disposició addicional primera 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin 
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan 
competent per emetre una resolució, així com per resoldre sobre els recursos que 
s’interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de 
la Diputació. D’aquestes resolucions del president, se’n donarà compte en la primera 
sessió que tingui lloc del Ple de la Diputació. 
Disposició addicional segona 
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, 
previst a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el 
BOPG.” 
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SEGON. Sotmetre les bases a informació pública pel termini de vint dies hàbils, 
mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i 
en el tauler electrònic de la Diputació de Girona, i se’n publicarà una referència en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l'article 
124 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals. En el supòsit que durant el termini d'informació 
pública no s’hi formulin al·legacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 
En el supòsit que es formulin al·legacions contra les bases durant el termini 
d’informació pública, se suspendrà la tramitació de la convocatòria si com a 
conseqüència de la resolució de les al·legacions es modifiquessin les bases. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest 
acord, i perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada 
aprovades definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les 
omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
8. PLE108/000006/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; Secretaria General (005): Aprovació del Pla Anual Normatiu de la 
Diputació de Girona per a l'exercici 2018. (Exp. 2018/872) 

 
“Atès que la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, recull els principis als quals s’ha d’ajustar l’exercici de les 
iniciatives normatives, i estableix, en l’article 129, els principis de necessitat, eficàcia, 
proporcionalitat, seguretat jurídica, eficiència i transparència. 
 
Atès que per tal de dotar els ciutadans de major seguretat jurídica, l’article 132 de la 
norma esmentada en el paràgraf precedent disposa que anualment les 
administracions públiques donaran publicitat a un pla normatiu que contindrà les 
iniciatives reglamentàries que hagin de ser elevades per a la seva aprovació l’any 
següent. 
 
Atès que amb la finalitat de donar compliment al referit pla, d’acord amb les 
determinacions del Reglament orgànic, s’ha sol·licitat a les diferents àrees de la 
Diputació de Girona la previsió normativa per a l’exercici del 2018. 
 
Atès que la referida Llei 39/2015, en nom d’una major seguretat jurídica, reforça la 
valoració normativa ex post, per la qual cosa l’article 130 imposa l’obligació d’avaluar 
periòdicament l’aplicació de les normes en vigor i comprovar si s’han complert els 
objectius pretesos i si els seus costos i les càrregues estan justificats i adequadament 
valorats. 
 
Vista la planificació continguda en la informació remesa per les diferents àrees de la 
Diputació de Girona, s’ha articulat una proposta de pla normatiu anual per a l’exercici 
2018. 
 
D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, 
Administració i Hisenda hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la Diputació 
l’adopció de l’acord següent: 
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Primer. Aprovar el Pla Anual Normatiu per aquesta Diputació, per a l’exercici 2018, 
següent: 
 

Secretaria: 
— Reglament del Butlletí Oficial de la Província (BOP) 
— Nova ordenança d’Administració electrònica adaptada a les lleis 39/2015 i 40/2015, 
i derogació de l’anterior ordenança d’Administració electrònica redactada d’acord amb 
la Llei 11/2007 (LAE) 
 

Servei d'Arxius i Gestió de Documents: 
— Reglament del sistema d’arxius i gestió documental adaptat a les lleis 39/2015 i 
40/2015 i a la llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern 
 

Intervenció: 
— Reglament de control intern de la Diputació de Girona 
— Bases d’execució del pressupost 
 
Segon. El Pla Anual Normatiu podrà ser modificat quan les àrees de la Diputació de 
Girona elevin una proposta justificada de la necessitat inajornable d’una incorporació 
normativa al Pla. 
 
Tercer. Publicar el Pla Anual Normatiu per a l’exercici 2018 en el Portal de la 
Transparència i en el BOP. 
 
Quart. Notificar aquest acord a tots els centres gestors de la Diputació de Girona.” 
 
El vicepresident primer senyor Miquel Noguer presenta la proposta de la Comissió 
que presideix i manifesta, aprovem el Pla Anual Normatiu de la Diputació de Girona 
per a l’exercici del 2018, quedant clar que són aquelles normatives que sabem segur 
que s’aplicaran, tot i que n’hi pot haver d’altres que es puguin publicar. En aquest cas 
de Secretaria és el reglament del BOP, la nova ordenança d’administració electrònica 
que s’ha aprovat, el servei d’arxius i gestió de documents, el reglament del sistema 
d’arxius i gestió documental adaptat a les noves lleis, la 39/2015 i 40/2015 i la 
19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i quant a la 
intervenció del reglament de control intern que la Diputació de Girona i les bases 
d’execució del pressupost. Això no queda dit, tal com vaig contestar a la comissió 
informativa, que si hi ha nous reglaments de la Corporació o algun organisme, es 
puguin aprovar en el seu degut moment. 
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i manifesta, com ja vaig expressar en la 
comissió informativa en el seu moment, el grup de la CUP el que avui farem serà una 
abstenció, no perquè aquestes en concret ens semblin malament sinó perquè 
nosaltres entenem que avui ja hauríem d’aprofitar que, si aprovem aquest pla anual 
normatiu ja hi hagués una previsió també més enllà de les que són, diguéssim, 
obligatòries en el sentit del que es demana des de Secretaria, que s’haurà de fer. Ens 
agradaria que avui també hi hagués hagut una tasca més política, que se’ns 
plantegés si n’hi havia alguna altra que es volgués fer des del Govern o des de la 
pròpia Diputació en general i, per tant, el que farem serà una abstenció, perquè el que 
no ens agradaria és que a partir d’ara ens anéssim trobant que a cada ple en van 
afegint, quan avui hem tingut l’oportunitat de poder-les debatre totes. 
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S’APROVA per 26 a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP) 
 
9. PLE108/000011/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i 

Hisenda; XALOC: Acceptació de la delegació acordada de diversos ens de 
determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona. 
(Exp. 2018/1278) 

 
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 corporació, a proposta de la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. ACCEPTAR la delegació acordada pel plenari dels ajuntaments que es 
relacionen a continuació, a favor de la Diputació de Girona, de gestió, liquidació 
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals que 
s’especifiquen: 
 
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro 
Gestió i recaptació en període voluntari i executiu de:  

Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de trànsit 
Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de sorolls 
Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de gossos 

considerats potencialment perillosos i en matèria de protecció d’animals 
Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de convivència i 

seguretat ciutadana 
Data del Plenari: 27/12/2017 
 
Ajuntament de Cassà de la Selva 
Gestió i recaptació en període voluntari i executiu de:  

Infraccions en matèria de medi ambient 
Infraccions en matèria de control, protecció i tinença d’animals 
Infraccions en matèria de gossos perillosos 
Multes coercitives 
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Data del Plenari:28/09/2017 
L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 
18 de març de 2008 i formalitzada en conveni subscrit en data 24 de març de 2008. 
 
Ajuntament de Campllong 
Gestió i recaptació en període voluntari i executiu de:  

Impost de l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) 
L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 
23 de gener de 2007 i formalitzada en conveni subscrit en data 9 de febrer de 2007. 
 
SEGON. Deixar sense efecte la delegació dels tributs i ingressos de dret públic de la 
Comissió Gestora Municipal de Medinyà com a conseqüència de la seva dissolució, 
segons acord d’aquella corporació en sessió ordinària de 29 de novembre de 2017 i 
amb efectes a 31 de gener de 2018.  
 
TERCER. 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. 
 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
10. PLE108/000001/2018-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Aprovació de les bases específiques reguladores de 
subvencions per a actuacions, per part d'organitzacions no lucratives, de 
conservació del patrimoni natural i per a custòdia del territori. (Exp. 
2018/617) 

 
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona preveu com l’eix estratègic 
«Conservació del patrimoni natural i la biodiversitat» que té com a objectiu aturar la 
pèrdua de biodiversitat i la degradació dels hàbitats naturals de les comarques 
gironines amb especial atenció als espais de la Xarxa Natura 2000 (ZEC i ZEPA) i 
altres espais de la demarcació inclosos al PEIN. Donar suport als municipis en la 
restauració, conservació i millora del patrimoni natural. 
Tot i que aquest eix es materialitza mitjançant la línia de col·laboració amb la 
Fundació Bancària «La Caixa», la col·laboració amb els consorcis gestors d’espais 
naturals i el pla de serveis per als ajuntaments, atès que el Ple de la Diputació de 
Girona va aprovar una moció que demanava que el Servei de Medi Ambient obrís una 
campanya de subvencions a ONL en matèria de conservació i custòdia del medi 
natural, s’han elaborat les bases de forma que les actuacions fetes per ONL puguin 
sumar-se a les fetes des de l’administració en favor de la conservació del patrimoni 
natural de les comarques gironines. 
 
La Diputació té com a competència, entre altres, la cooperació en el foment del 
desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, d’acord 
amb les competències de les demés Administracions Públiques en aquest àmbit. 
 
De conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de l’esmentada Llei 38/2003, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, s’han elaborat les bases reguladores de subvencions per a actuacions, per 
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part d’organitzacions no lucratives, de conservació del patrimoni natural i per a 
custòdia del territori. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la corporació, a proposta de la Comissió 
Informativa de Territori i Sostenibilitat per unanimitat ACORDA: 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per a 
actuacions, per part d’organitzacions no lucratives, de conservació del patrimoni 
natural i per a custòdia del territori, que es transcriuen literalment a continuació: 
 
“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ 
DE GIRONA PER A ACTUACIONS, PER PART D’ORGANITZACIONS NO 
LUCRATIVES, DE CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL I PER A CUSTÒDIA 
DEL TERRITORI 
1. Definició de l’objecte 
Aquestes bases tenen com a finalitat donar suport a projectes de conservació, millora 
i restauració del patrimoni natural de la província de Girona promoguts per 
organitzacions no lucratives. 
Les propostes han de tenir per objecte la conservació i/o millora del patrimoni natural 
(hàbitats, tàxons d’interès de conservació i processos ecològics), ja sigui en 
actuacions de restauració d’espais o en actuacions destinades a regular l’ús públic 
preexistent amb la finalitat de protegir els valors naturals presents i compatibilitzar 
aquesta protecció amb el gaudi social dels espais naturals. Les accions previstes 
s’han d’ubicar en sòl no urbanitzable, i se n’han de justificar els valors naturals que 
s’han de protegir, millorar o restaurar.  
2. Procediment de concessió 
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència 
competitiva i convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en 
el període fixat en la convocatòria (que ha d’aprovar la Junta de Govern) i s’establirà 
una relació d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases. 
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir 
altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 
3. Despeses subvencionables i període d’execució 
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la 
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es faci en el 
termini i en les condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o 
serveis subvencionats en cap cas no pot superar el seu valor de mercat. Es podran 
justificar despeses fetes amb mitjans propis, per un màxim del 20 % de les despeses 
totals subvencionables. 
Conceptes subvencionables:  
3.1. Accions de conservació d’hàbitats, tàxons i processos ecològics 
Actuacions destinades a la restauració, conservació o millora de l’estat de 
conservació o la diversitat biològica dels hàbitats, dels processos ecològics que hi 
tenen lloc i de les espècies silvestres d’interès de conservació, amenaçades o en 
perill d’extinció. Caldrà justificar l’interès de cadascuna de les accions sol·licitades i 
exposar el context en què es volen desenvolupar, per tal que puguin avaluar-se 
degudament.  
Es consideren subvencionables les actuacions següents: 
Actuacions destinades a la creació, millora o recuperació d’hàbitats d’interès 

comunitari (HIC), segons l’annex I de la Directiva 97/62/CE, o bé altres hàbitats 
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d’interès de conservació, l’interès dels quals estigui degudament acreditat en 
llistes o catàlegs d’espècies o hàbitats protegits o amenaçats o la protecció dels 
quals estigui ben motivada en la memòria presentada. S’hi inclouen accions com 
ara el manteniment d’hàbitats oberts per afavorir les espècies d’aquests ambients 
(pastures, prats de dall, mulladius, closes, etc.); la millora dels espais fluvials, 
formacions de ribera i zones inundables; la millora de zones litorals; l’erradicació o 
control d’espècies exòtiques invasores que presentin oportunitats reals de gestió i 
de les quals es coneguin metodologies de control d’eficàcia contrastada, entre 
altres possibles accions. 

Actuacions destinades a una millora de l’estat de conservació dels tàxons que 
compleixin algun dels requisits següents:  
a) Per a espais dins del PEIN, els tàxons inclosos en els annexos 3 i 4 del 
Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais 
d’Interès Natural.  
b) Espècies que figuren en el Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del 
«Catàleg de flora amenaçada de Catalunya». 
c) Espècies que figuren en l’annex II i l’annex IV de la directiva sobre hàbitats 
(Directiva 92/43/CE), o en la directiva sobre aus (Directiva 2009/147/CE).  
d) Espècies incloses en la «Llista d’espècies silvestres en règim de protecció 
especial» i el «Catàleg espanyol d’espècies amenaçades» (Reial decret 139/2011, 
de 4 de febrer). 
e) Tàxons que tinguin plans de recuperació o conservació aprovats per la 
Generalitat de Catalunya.  
f) Altres espècies que es considerin d’especial interès per a l’espai protegit, que no 
figurin en les relacions anteriors, sempre que el seu interès estigui degudament 
acreditat en llistes o catàlegs d’espècies o hàbitats protegits o amenaçats. 

 Aplicació de mesures agroambientals en finques en custòdia, com són l’aplicació de 
sistemes alternatius a l’ús de biocides químics com ara trampes, segues manuals, 
conservació de marges vegetats o bé actuacions per incrementar la biodiversitat 
silvestre i la fauna útil. 

3.2. Actuacions per regular l’ús públic preexistent en finques en custòdia  
 La instal·lació de nous elements interpretatius o l’arranjament d’elements 

preexistents com plafons interpretatius, observatoris de fauna, pantalles, torres de 
guaita, miradors i altres estructures d’observació del patrimoni natural i de 
divulgació sobre els valors naturals de l’espai. 

 Actuacions per disminuir la pressió antròpica en espais d’elevat interès de 
conservació: la millora o creació d’itineraris pedestres, la instal·lació o reposició de 
banderoles direccionals i punts d’aparcament, la regulació del trànsit, la 
delimitació de punts sensibles a les pertorbacions humanes o altres elements 
equivalents que tinguin com a finalitat única evitar la pertorbació humana sobre 
hàbitats, tàxons i processos ecològics d’interès de conservació.  

3.3. Actuacions de millora de la connectivitat ecològica 
Accions que permetin augmentar la connectivitat territorial i ecològica a escala de 
tàxon, d’hàbitat i de processos ecològics. En concret, actuacions en el territori que 
garanteixin un augment en els moviments de dispersió, migració o colonització 
d’espècies cap a nous espais i que estiguin degudament justificades. Es consideren 
accions subvencionables les que compleixen els criteris següents: 
La millora d’espais naturals que actuïn com a connectors ecològics i que suposin un 

augment de la permeabilitat entre espais naturals (actuacions de naturalització de 
corredors ecològics).  
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La instal·lació d’elements que augmentin la permeabilitat i la mobilitat entre espais 
(passos de fauna, pantalles per reduir pertorbacions acústiques, etc.). 

La millora de nous hàbitats receptors, que garanteixin un augment de l’hàbitat per a 
determinats tàxons (actuacions de naturalització de nous hàbitats receptors). 

L’eliminació d’obstacles i de barreres que redueixen la connectivitat entre espais 
(eliminació d’elements antròpics obsolets i en desús que obstaculitzen la dispersió 
i el lliure moviment de les espècies, etc.). 

3.4. Accions complementàries de formació i/o d’edició de materials interpretatius o de 
sensibilització vinculades a actuacions sobre el territori respecte a qualsevol dels 
conceptes anteriors 
Accions formatives, així com l’edició de material educatiu i formatiu de reforç de les 
actuacions de conservació d’hàbitats, tàxons i processos, de regulació de l’ús públic 
en espais sensibles i de millora de la connectivitat ecològica. Aquestes accions són 
subvencionables sempre que acompanyin i complementin alguna de les actuacions 
esmentades anteriorment. Concretament, es consideren subvencionables les accions 
següents: 
 L’edició i/o la divulgació de materials informatius sobre el patrimoni natural que 

tinguin com a finalitat informar, interpretar o sensibilitzar sobre els valors naturals 
de l’espai o l’acció que els acompanyen (tríptics, fullets, aplicacions mòbils, etc.).  

 L’organització de jornades formatives i de sensibilització per la conservació del 
patrimoni natural i en relació amb alguna acció que s’estigui duent a terme. 

Despeses no subvencionables: 
La pavimentació de camins. 
Les que derivin del compliment obligatori de la normativa. 
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. 

En cas que se subvencioni l’adquisició, la construcció, la rehabilitació o la millora de 
béns inventariables, el període durant el qual el beneficiari ha de destinar els béns al 
fi concret per al qual es concedeix la subvenció no pot ser inferior a 5 anys en cas de 
béns inscriptibles en un registre públic, ni a 2 anys per a la resta de béns (art. 31.4 de 
l’LGS). 
El període d’execució és de l’1 de gener de l’any de la convocatòria corresponent fins 
a la data que la convocatòria determini com a límit per executar els treballs i justificar 
les despeses. La convocatòria pot establir un període d’execució plurianual. 
4. Destinataris 
Poden concórrer a aquesta convocatòria les associacions i fundacions privades sense 
ànim de lucre que, d’acord amb els seus estatuts, tinguin com a objectiu exclusiu o 
preferent la protecció o conservació del patrimoni natural o del medi ambient, i 
cooperatives de treball que tinguin per objecte la inserció laboral de persones en risc 
d’exclusió social i que facin treballs de restauració o manteniment del patrimoni 
natural. 
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions 
L’import de les subvencions que es distribuirà 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.  
S’avaluarà cada sol·licitud d’acord amb els criteris de valoració establerts. Sobre la 
base de la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació 
pressupostària establerta en la convocatòria, es concretarà l’import de la subvenció 
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que es concedeix, en proporció als percentatges i els màxims que s’exposen a 
continuació: 
–L’import màxim que es pot atorgar per sol·licitud és de 10.000 €. 
–L’import màxim subvencionable serà del 80 % del total de la despesa prevista. 
–Cada entitat pot presentar, com a màxim, una sola sol·licitud. 
Les subvencions s’atorgaran per ordre de puntuació fins a exhaurir la dotació prevista 
en la convocatòria. 
A fi d’atendre el màxim nombre de sol·licituds possible, segons la disponibilitat 
pressupostària, es pot reduir el nombre de conceptes subvencionats per sol·licitant 
sobre la base dels criteris de valoració establerts en aquestes bases. Un cop fet això, 
si l’import total sol·licitat encara supera el crèdit disponible, els imports atorgats es 
poden reduir proporcionalment respecte als imports sol·licitats o màxims atorgables 
per tal d’atendre més sol·licituds. La Diputació de Girona pot atorgar un import menor 
del que s’ha sol·licitat o del màxim atorgable, segons sigui el cas, amb l’objectiu de 
repartir proporcionalment el pressupost disponible entre accions que tinguin la 
mateixa puntuació. Si el repartiment del pressupost disponible entre accions amb la 
mateixa puntuació representa una disminució de l’import per atorgar que dona com a 
resultat menys del 50 % del màxim atorgable o demanat, segons sigui el cas, es 
poden no atendre les accions que es considerin tècnicament menys rellevants en 
analitzar la conveniència i urgència de les propostes, en funció del grau de protecció i 
l’estat de conservació de les espècies o hàbitats beneficiats per les accions. 
6. Criteris de valoració  
Es valoraran les accions presentades seguint els criteris de valoració que es detallen 
a continuació. 
Les sol·licituds se seleccionaran seguint l’ordre de més a menys puntuació, de 
manera que les que tinguin menys puntuació poden no atendre’s en cas de manca de 
disponibilitat pressupostària. En cap cas no seran subvencionables les sol·licituds que 
no assoleixin la puntuació mínima que s’especifica en aquesta base. 

VALORACIÓ GENERAL   

La transcendència del projecte per a l’espai natural de què es tracti 
quant a la conservació o millora de la biodiversitat i del patrimoni 
natural: 
 Alta: l’actuació té una incidència directa en relació amb els 

valors més destacats dins d’un espai natural protegit (ENP). 
 Mitjana: l’actuació té una incidència indirecta en relació amb els 

valors més destacats dins d’un espai natural protegit (ENP). 
 Baixa: l’actuació té una incidència directa en relació amb els 

valors més destacats en espais sense protecció. 
 

(màxim 3 punts)
 
 

3 
 

2 
 

1 

La definició de la proposta: 
 La qualitat tècnica del projecte.  
 La claredat en el projecte: objectius, metodologia.  

(màxim 4 punts)
2 
2 
 

L’actuació està integrada dins d’una iniciativa de custòdia de l’entitat. 1 

ACCIONS DE CONSERVACIÓ D’HÀBITATS, TÀXONS I PROCESSOS  

Recuperació i millora d’hàbitats naturals.  (màxim 2 punts)
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Hàbitat d’interès comunitari o hàbitat d’interès comunitari prioritari. 
La resta d’hàbitats. 

 
2 
1 

Recuperació, millora i protecció de tàxons en els casos següents: 
 

Casos inclosos en els annexos 3 i 4 del Decret 328/1992, en el 
Decret 172/2008 del «Catàleg de flora amenaçada de 
Catalunya», en l’annex II o IV de la directiva sobre hàbitats, o en 
el Reial decret 139/2011. 

Altres tàxons d’especial interès de conservació per a l’espai 
degudament justificats. 

(màxim 2 punts)
 

2 
 
 
 

1 

Serveis ecosistèmics prestats per l’objecte de conservació, com ara 
espècies reguladores de plagues, foment d’espècies mutualistes 
contrastades (pol·linitzadors, dispersadors de llavors, etc.), espècies 
amb potencial de depuració d’aigües o d’altres que siguin justificats 
adequadament. 

1 

Aplicació de mesures agroambientals en finques en 
custòdia. 

1 

Accions formatives i material interpretatiu o de sensibilització 
complementari a les accions de conservació d’hàbitats, tàxons i 
processos.  
 

Edició i/o divulgació de material. 
Organització de jornades.  

(màxim 2 punts)
 
 
 

1 
1 

REGULACIÓ DE L’ÚS PÚBLIC  

Elements interpretatius: 
 

Arranjament o substitució d’elements preexistents envellits o 
obsolets.  

Elements de nova instal·lació. 

(màxim 2 punts)
 

2 
 

1 

Actuacions per disminuir la pressió antròpica en espais d’elevat interès 
de conservació: 
 

Actuacions d’arranjament o millora d’elements preexistents.  
Elements de nova instal·lació. 

(màxim 2 punts)
 
 

2 
1 

Accions formatives i material interpretatiu o de sensibilització 
complementari a les accions de regulació de l’accés públic.  
 

Edició i/o divulgació de material. 
Organització de jornades.  

(màxim 2 punts)
 
 

1 
1 

MILLORA DE LA CONNECTIVITAT ECOLÒGICA  

Millora d’espais naturals com a corredor ecològic o instal·lació 2 
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d’elements que augmentin la permeabilitat i mobilitat entre espais. 

Eliminació d’obstacles o barreres que redueixin la connectivitat entre 
espais. 

3 

Accions formatives i material interpretatiu o de sensibilització 
complementari a les accions per millorar la connectivitat dels hàbitats, 
tàxons i processos de què es tracti.  
 

Edició i/o divulgació de material. 
Organització de jornades. 

(màxim 2 punts)
 
 
 

1 
1 

Per a la valoració de projectes que continguin accions de més d’un dels conceptes, es 
triarà el concepte de major pes pressupostari i s’establirà la puntuació sobre la base 
d’aquell. 
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 electrònicament per la persona que representi 
legalment l’entitat, mitjançant el certificat de representant de persona jurídica. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible en la web de la 
Diputació de Girona [URL que enllaci directament amb el lloc web de la subvenció], 
acompanyat de la documentació annexa següent: 
En tots els casos:  
Memòria valorada, que ha d’incloure com a mínim els apartats següents:  
1) Justificació dels treballs proposats;  
2) Actuacions proposades i descripció de com es duran a terme;  
3) Amidaments;  
4) Pressupost detallat amb costos directes i indirectes;  
5) Cartografia de l’estat inicial i de les actuacions que es desenvoluparan;  
6) Estudi bàsic de seguretat i salut, si escau. 
7) Compromís segons el qual, abans d’iniciar els treballs, es disposarà de tots els 
permisos i autoritzacions de les administracions públiques competents, en cas que 
siguin necessaris. 
En particular, també cal aportar la documentació següent: 
 Per a les accions de conservació d’hàbitats, tàxons i processos ecològics i per a 

les de millora de la connectivitat ecològica que impliquin una intervenció directa en 
el territori, cal aportar un acord de custòdia amb vigència mínima de cinc anys a 
partir de la data de la sol·licitud o un acord amb la propietat que permeti realitzar 
els treballs i es comprometi a mantenir-ne la naturalesa durant un mínim de cinc 
anys a partir de la data de la sol·licitud. Si es tracta de terrenys públics, caldrà 
l’autorització de l’autoritat competent.  

 Per a les accions de regulació de l’ús públic i aplicació de mesures agroambientals 
en finques en custòdia, caldrà aportar un acord de custòdia amb vigència mínima 
de cinc anys a partir de la data de la sol·licitud. 

La documentació complementària s’ha d’adjuntar en format PDF a la sol·licitud. 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades 
electrònicament mitjançant un certificat del representant de la persona jurídica.  
En cas que es presenti més d’una sol·licitud, es tindrà en compte la darrera entrada 
dins del termini i es consideraran desistides les anteriors. 
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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 
corresponent, d’acord amb els termes previstos en 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 Medi Ambient de la Diputació de Girona. 
Les actuacions d’instrucció comprenen: 

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

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

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

Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un 
informe en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada. 
El Servei de Medi Ambient, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió 
Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada degudament, la qual 
ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i 
la seva quantia, així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb la indicació de la 
causa de l’exclusió. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres 
següents: 
President:  
– el president de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat 
Vocals:  
– el diputat de Medi Ambient 
– el cap del Servei de Medi Ambient o el tècnic en qui delegui 
– un tècnic del Servei de Medi Ambient 
– un tècnic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
– interventor: la interventora general de la Diputació o el funcionari en qui delegui 
– secretari: el secretari general de la Diputació o el funcionari en qui delegui. 
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la 
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot. 
La Comissió Avaluadora s’entendrà vàlidament constituïda amb la presència mínima 
del president i de dos membres més, un dels quals actuarà com a secretari. 
9. Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució se sotmetrà a consideració de la Junta de Govern, la qual 
resoldrà definitivament (si escau, en diversos actes) l’atorgament de les subvencions.  
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el 
termini màxim de sis mesos, a comptar des de l’acabament del període de 
presentació de les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi 
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adoptat la resolució, els sol·licitants han d’entendre desestimades les seves 
sol·licituds per silenci administratiu. 
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als 
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
La resolució ha de contenir, si s’escau, la relació ordenada de tots els peticionaris que 
no hagin obtingut la subvenció perquè s’hagi exhaurit la quantia màxima del crèdit 
fixat en la convocatòria, en què caldrà indicar la puntuació aconseguida. Si algun 
beneficiari renuncia a la subvenció, el president de la Diputació de Girona podrà 
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. 
D’acord amb l’article 63 de l’RLGS, el president de la Comissió Avaluadora ha de 
comunicar aquesta opció a l’interessat per tal que accedeixi a la proposta de 
subvenció en el termini improrrogable de 15 dies. Una vegada l’interessat hagi 
acceptat la proposta, el president de la Diputació de Girona dictarà l’acte de 
concessió i el notificarà.  
10. Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, en el termini d’un mes el beneficiari 
ha d’acceptar expressament la subvenció, així com les condicions generals i 
específiques fixades que hi siguin aplicables.  
11. Justificació 
11.1. Forma de justificació 
Els beneficiaris han de presentar la justificació mitjançant el model de compte 
justificatiu simplificat normalitzat. 
A l’efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a 
l’actuació subvencionada que s’hagin produït, de conformitat amb el dret, abans 
d’acabar el període d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als 
creditors corresponents. 
El compte justificatiu ha de contenir, com a mínim, la informació següent: 
 La relació classificada de les despeses de l’activitat o del projecte, amb la 

identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el concepte i la data 
d’emissió de la factura.  

A més del model de compte justificatiu normalitzat degudament omplert, la justificació 
ha d’incloure la documentació següent: 

1. La memòria explicativa amb imatges dels treballs i explicació dels resultats.  
2. Una còpia dels justificants de despesa. 
3. Un document que demostri que s'ha fet constar el suport de la Diputació de 

Girona en qualsevol acte de publicitat o difusió (còpia de pantalla de pàgina 
web, còpia de publicacions, fotografia de rètols o altres). 

Quan sigui el cas, la documentació complementària següent:  
Acord de custòdia signat. 

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 15 dies hàbils. 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que calgui justificar, 
segons el que estableixi l’acord de resolució, es farà el pagament de forma 
proporcional a la despesa justificada, sempre que s'hagi acomplert l'objectiu de la 
subvenció. La presentació del compte justificatiu per un import inferior al que s'ha de 
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justificar comporta la renúncia del beneficiari a percebre l'import no justificat. En 
ambdós casos es modificarà l'import de la subvenció, per ajustar-lo al que hagi estat 
justificat correctament. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base 13 (Compatibilitat de subvencions), superin la despesa efectiva. 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que 
calguin, la Diputació de Girona pot reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els 
elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de 
la despesa subvencionable. 
11.2Termini 
El termini per executar els treballs i justificar les despeses subvencionades és el que 
defineix la convocatòria corresponent.  
La convocatòria pot determinar un període d’execució de les actuacions que sigui 
plurianual. 
El beneficiari pot demanar, abans que acabi el termini fixat, una pròrroga per un 
termini màxim igual a la meitat del que tingui establert. La Diputació ha d’atorgar l 
desestimar la proposta, d’acord amb el que preveu l’Ordenança general de 
subvencions. 
12.Pagament  
La convocatòria pot establir el pagament de bestretes de les subvencions; en cas que 
no ho faci, el pagament s’efectuarà un cop s’hagi presentat la documentació 
justificativa. 
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe tècnic favorable 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. 
14.Subcontractació  
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de 
l’entitat respectiva. 
15.Reformulació de la sol·licitud  
Quan l’import de la subvenció expressada en la proposta de resolució sigui inferior al 
que figura en alguna de les sol·licituds presentades, es podrà instar el beneficiari a 
reformular la sol·licitud per ajustar els compromisos i condicions de la subvenció 
atorgable. La reformulació de les sol·licituds ha de respectar l’objecte, les condicions i 
la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts respecte de les 
sol·licituds. 
16.Modificació de les subvencions 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris podran sol·licitar 
un únic canvi de l’objecte o del destí de la subvenció atorgada per causes justificades 
i sempre que el nou objecte tingui una puntuació igual o superior que l’original, o 
sol·licitar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament per causes 
justificades. Els canvis de destinació es podran sol·licitar fins a un mes abans del 
termini de justificació de la subvenció. 
La subvenció es modificarà d'ofici en els casos previstos en l'Ordenança general de 
subvencions i en tot cas: 
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 Quan el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de justificar, 
segons el que estableixi l’acord de resolució. 

 Quan el beneficiari presenti un compte justificatiu per un import inferior al que 
s'ha de justificar. 

En ambdós casos es modificarà l'import de la subvenció, per ajustar-lo al que hagi 
estat justificat correctament. 
El president és l’òrgan competent per resoldre les modificacions, així com per resoldre 
els recursos que s’hi interposin. 
17.Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona pot revocar totalment o parcialment les subvencions. En 
aquest cas, el beneficiari té 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) En altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

El Servei de Medi Ambient ha de tramitar, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la 
Diputació és l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents. 
18.Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització 
prèvia 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. 
19.Protecció de dades 
En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter 
personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir amb la 
normativa, i han d’adoptar i implementar les mesures de seguretat que estableix la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
20.Verificació i control 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació de 
Girona s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció 
concedida.  
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de 
comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control 
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que 
se’ls requereixi en l’exercici de les actuacions anteriors. 
21.Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que 
siguin objecte de subvenció, encara que l’actuació ja s’hagi realitzat. Com a mínim 
caldrà que es faci constar la subvenció obtinguda mitjançant una notícia inserida a la 
pàgina web del beneficiari. També caldrà haver senyalitzat les actuacions sobre el 
territori amb un rètol en què ha de constar la col·laboració de la Diputació de Girona. 
En cas d’edició de material divulgatiu o informatiu, caldrà que també hi consti la 
col·laboració de la Diputació de Girona. 
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Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 

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

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

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

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

normativa de contractes públics per a la contractació menor, s’han de sol·licitar 
com a mínim tres ofertes a diferents proveïdors, prèviament a la contracció del 
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 un 
nombre suficient d’entitats que puguin portar a terme l’execució, prestació o 
lliurament requerits, o tret que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la 
concessió de la subvenció. 

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. 

23.Principis ètics i de conducta 
Els beneficiaris d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, 
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 
corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació 
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. 
Particularment s’han d’abstenir de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els 
principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 
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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 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 l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les 
bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que se’ls sol·liciti 
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 són 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. 
24.Règim jurídic 
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és: 

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

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

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

subjecte.  
25.Interpretació 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la 
Diputació de Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les 
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels 
actes atribuïts expressament a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes 
bases. 
26.Vigència 
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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, el 
president de la Diputació és l’òrgan competent per resoldre’ls, així com per resoldre 
els recursos que s’interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent. 
D’aquestes resolucions del president se n’ha de donar 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 en l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en 
el BOPG.” 
 
Segon. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb 
el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar 
un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la 
Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el 
supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
i perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades 
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hi puguin advertir. 
 
11. PLE108/000002/2018-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Aprovació d'un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament 
de Ventalló i el senyor J.L.B per instal·lar un dipòsit d'aigua destinat a la 
intervenció en cas d'incendi forestal i servitud de pas. (Exp. 2018/639) 

 
El Sr. J.L.B és propietari de la finca que comprèn la parcel·la -- del polígon -- del 
cadastre de finques rústiques del municipi de Ventalló, segons el plànol que 
acompanya aquest document, i expressa la seva voluntat de col·laborar en les 
tasques de prevenció d’incendis, com a propietari d’una finca rústega. 
 
L’Ajuntament de Ventalló, en el marc de les competències atribuïdes per l’article 25.2 
f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb el suport 
de la Diputació de Girona, i d’acord amb les prioritats definides pels bombers de la 
Generalitat de Catalunya, necessita instal·lar un dipòsit d’aigua, destinat a la 
intervenció en cas d’incendi forestal. 
 
Vist l’informe del Servei de Medi Ambient que es transcriu íntegrament, d’acord amb 
el següent tenor literal: 
““INFORME del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona en relació al 
conveni amb l'Ajuntament de Ventalló i el Sr. J.L.B, per instal·lar un dipòsit d’aigua 
destinat a la intervenció en cas d’incendi forestal i servitud de pas. 
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EL SERVEI DE MEDI AMBIENT INFORMA  
Que té un conveni amb el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, 
signat en data 10 de gener de 2012, per a la instal·lació, manteniment, reparació i 
millora d'infraestructures per a la intervenció en cas d'incendis forestals. 
Que a partir d'aquest, la Diputació de Girona es compromet, entre altres coses, a 
responsabilitzar-se de la instal·lació d'infraestructures necessàries per a la lluita 
contra incendis, a partir de necessitats detectades conjuntament amb la Direcció 
General de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS). 
Que la DGPEIS ha expressat la necessitat prioritària de reconstrucció d'un punt 
d'aigua per a intervenció en cas d'incendi forestal en la zona de la Serra de Ventalló, 
al municipi de Ventalló (Alt Empordà), ja que es tracta d'un dipòsit necessari per la 
seva situació en zona estratègica.  
Que la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del 
Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya ha expressat el seu interès en 
la reconstrucció d’aquest punt d’aigua en formigó per la importància que té com a 
punt estratègic per a la cobertura de la zona.  
Que, vistes les competències que l'article 25.2 f de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, atribueix als municipis en matèria de 
prevenció d'incendis, i vist que el dipòsit a construir es situa en propietat privada, es 
formalitza un conveni a tres bandes en què la Diputació de Girona, arrel del seu 
conveni amb el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya es compromet a 
la reconstrucció i el manteniment del dipòsit, la propietat de la finca concedeix un dret 
de superfície per a la construcció de la infraestructura i una servitud de pas a fi 
d'accedir al punt i realitzar els treballs de construcció i de manteniment. Finalment, 
l'Ajuntament es compromet a recepcionar la obra com a propietari i a cedir a la 
Diputació de Girona el dret de superfície i de pas concedit per la propietat a fi de 
permetre'n la construcció i el manteniment.  
Que el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona INFORMA 
FAVORABLEMENT l'aprovació del conveni per instal·lar un dipòsit d’aigua destinat a 
la intervenció en cas d’incendi forestal i servitud de pas de la Serra de Ventalló, al 
Municipi de Ventalló. 
Que l'òrgan competent per aprovar el conveni amb l'Ajuntament de Ventalló i el Sr. 
J.L.B per a instal·lar un dipòsit d'aigua per a la intervenció en cas d'incendi forestal i 
servitud de pas és el Ple.” 
 
D'acord amb els antecedents, la corporació, a proposta de la Comissió Informativa de 
Territori i Sostenibilitat per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de 
Ventalló i el senyor J.L.B., del següent tenor literal: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, 
L'AJUNTAMENT DE VENTALLÓ I EL SENYOR J.L.B PER INSTAL·LAR UN DIPÒSIT 
D’AIGUA DESTINAT A LA INTERVENCIÓ EN CAS D’INCENDI FORESTAL I 
SERVITUD DE PAS 
CN/3712 
D'una part, el Sr. Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona, facultat per 
aquest acte per acord del Ple del dia ..........................., assistit pel Sr. Jordi Batllori i 
Nouvilas, secretari general de la corporació. 
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De l'altra, el Sr. Joan Albert Teixidor, alcalde president de l’Ajuntament de Ventalló, 
assistit per la secretària accidental de la corporació la Sra. Montse Mitjanas Costal. 
I de l’altra, el Sr. J.L.B., amb NIF---092V, domiciliat al Carrer --- de Ventalló, en 
representació pròpia.  

MANIFESTEN: 
Que J.L.B. és propietari de la finca que comprèn la parcel·la 212 del polígon 8 del 
cadastre de finques rústiques del municipi de Ventalló, segons el plànol que 
acompanya aquest document, i expressa la seva voluntat de col·laborar en les 
tasques de prevenció d’incendis, com a propietari d’una finca rústega. 
L’Ajuntament de Ventalló, en el marc de les competències atribuïdes per l’article 25.2 
f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb el suport 
de la Diputació de Girona, i d’acord amb les prioritats definides pels bombers de la 
Generalitat de Catalunya, necessita instal·lar un dipòsit d’aigua, destinat a la 
intervenció en cas d’incendi forestal. 
Per tot el que s’ha dit, les persones compareixents, en virtut de la representació en la 
qual actuen, 

PACTEN 
1. El propietari, a l’empara dels articles 564.1 i següents i 566.1 i següents de la Llei 
5/2006, de 10 de maig, del Codi civil de Catalunya, autoritza la constitució d’un dret 
de superfície per a la instal·lació del dipòsit d’aigua a la seva finca i una servitud de 
pas a través de la mateixa, per accedir al dipòsit, per tal de realitzar els treballs de 
vigilància, manteniment i reparació que calgui efectuar, a favor de l’Ajuntament de 
Ventalló. 
2. El propietari s’obliga a permetre els treballs de tractament de la vegetació a l’entorn 
del punt de càrrega que figuren a l’annex II d’aquest document, per a un radi de 25 
metres al voltant del dipòsit, i a deixar lliure d’instal·lació d’objectes o construccions la 
superfície de 100 m de radi a l’entorn d'aquest. 
En cas de venda o transmissió de la finca, el propietari farà coneixedor el comprador 
o adquirent de l’existència d'aquesta càrrega. 
3. El propietari autoritza a l’Ajuntament de Ventalló per tal que aquest últim posi a 
disposició de la Diputació de Girona l’ús del dret de superfície i servitud per poder 
executar les obres de construcció del dipòsit.  
4. La Diputació de Girona assumirà, en la seva totalitat, els costos d’instal·lació del 
dipòsit i el seu posterior manteniment i ompliment d’aigua mentre duri la vigència 
d'aquest conveni. 
La Diputació de Girona o, si s'escau, el seu contractista podrà accedir al terreny 
indicat per executar les obres del dipòsit i per realitzar les tasques de manteniment, 
neteja i les que siguin convenients. Un cop instal·lat, el dipòsit passarà a formar part 
de la infraestructura municipal de lluita contra incendis, i serà recepcionat per 
l’Ajuntament. Aquest dret de pas també podrà ser utilitzat pels Bombers de la 
Generalitat o l'entitat en qui ells deleguin a fi de realitzar la neteja de la vegetació 
circumdant del dipòsit.  
5. La constitució d’aquests drets a favor de l’Ajuntament es fa a títol gratuït, i en cap 
cas no donarà lloc a contraprestació econòmica ni de cap altra mena a la propietat. 
6. Aquest conveni serà vigent per un termini de 20 anys; un cop transcorregut aquest 
termini, es prorrogarà tàcitament per períodes de 5 anys si la propietat o l’Ajuntament 
no comuniquen el contrari per escrit 6 mesos abans de finalitzar cada període. 
Una vegada finalitzi la vigència del conveni quedarà sense efectes la cessió 
efectuada, quedant el dipòsit existent incorporat a la propietat. 
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7. Els litigis que es derivin dels efectes del conveni seran competència de la 
jurisdicció civil, atès que es tracta d’un conveni amb un contingut propi de dret civil, 
del qual resulten competents els tribunals d’aquesta jurisdicció. 
Així ho atorguen, fetes les advertències de llei, en especial les que es refereixen al 
compliment del que disposen les normes que regeixen el procediment administratiu, 
la legislació de règim local, els drets urbanístics i l’expropiació forçosa. 
I, un cop llegit aquest conveni, que s’estén per triplicat, els atorgants el ratifiquen i el 
signen. 
Girona, .................. Per la Diputació de Girona El president Pere Vila i Fulcarà El 
secretari general Jordi Batllori i Nouvilas Ventalló, .................. Per l'Ajuntament de 
Ventalló L'alcalde Joan Albert Teixidor La secretària accidental Montse Mitjanas 
Costal El propietari J.L.B.” 
 
SEGON. Aquest conveni queda subjecte a l'existència de crèdit suficient i adequat en 
els pressupostos corresponents. 
 
TERCER. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del 
conveni i dels documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
QUART. Traslladar el present acord a l'Ajuntament de Ventalló i al senyor J.L.B. 
 

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ LOCAL 
 
12. PLE108/000004/2018-DCICL; Dictamen CI Cooperació Local; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Aprovació del conveni entre la Diputació 
de Girona i la demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de 
Catalunya d'encàrrec de gestió a la supervisió de projectes. (Exp. 
2018/788) 

 
El Ple, en sessió de 18 de juliol de 2017, va aprovar el Pla de Serveis de supervisió 
de projectes que recull els serveis que s’ofereixen, els ens locals beneficiaris, la forma 
de realització del servei i el procediment de sol·licitud i concessió del mateix. 
 
L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic preveu 
l’encàrrec de gestió a altres òrgans o entitats de dret públic d’altres administracions 
per a la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la seva competència, 
per raons d’eficàcia o quan no es disposi dels mitjans tècnics idonis per exercir-les. 
 
Tant la Diputació de Girona com la demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya estan interessades en continuar col·laborant en els àmbits d’interès mutu i 
de suport als municipis. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 10.5 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, l’encàrrec de 
gestió s’ha de formalitzar mitjançant un conveni. 
 
D’acord amb els antecedents, la corporació, a proposta de la Comissió Informativa de 
Cooperació Local per unanimitat ACORDA: 
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PRIMER. Aprovar el conveni entre la Diputació de Girona i la demarcació de Girona 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya d’encàrrec de gestió d’assessorament tècnic 
per a la supervisió de projectes, el literal del qual diu: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I LA DEMARCACIÓ DE GIRONA 
DEL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA 
Expedient 788/2018 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, Sr. Pere Vila i Fulcarà, 
assistit pel Secretari General, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats 
conferides per acord de Ple de ... 
COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA, Demarcació de Girona, (a partir d’ara 
COAC), representada pel seu president Sr. NARCÍS REVERENDO i HOSPITAL, en 
virtut de les facultats conferides pels Estatuts del propi COAC. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
Primer.- Les dues institucions estan interessades en augmentar els nivells de 
col·laboració en els àmbits d’interès mutu i de suport als municipis iniciats amb els 
convenis signats entre el COAC i la Diputació de Girona en data 4 de setembre de 
2009, en l’àmbit de l’ habitatge, i 8 de juny de 2010 , en supervisió de projectes. 
Segon.- L’article 235 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic per la que 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, recull que en determinats 
casos els òrgans de contractació hauran de sol·licitar un informe de les corresponents 
oficines o unitats de supervisió de projectes encarregades de verificar que s’han tingut 
en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la 
normativa tècnica que resulti d’aplicació per a cada tipus de projecte. Al seu temps, 
l’apartat 6 de la disposició addicional tercera determina que aquesta supervisió podrà 
efectuar-se per les oficines o unitats competents de la pròpia entitat contractant o, en 
el seu cas, de municipis que no en disposin, per les de la corresponent Diputació 
provincial o Administració autonòmica uniprovincial. 
Tercer.- L’art 10 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, preveu els encàrrecs de gestió de funcions 
públiques als col·legis professionals competents per raó de la matèria, especialment 
les  que es refereixen a funcions de comprovació documental i tècnica dels treballs. El 
COAC manifesta que  disposa dels mitjans tècnics i materials per realitzar l’emissió 
dels informes de supervisió dels projectes municipals que li pugui encomanar la 
Diputació. 
Quart.- La Diputació de Girona té interès en encomanar la gestió al COAC de les 
funcions d’emissió dels citats informes de supervisió de projectes que li siguin 
requerits per part dels Ajuntaments de la província, i que no pugui atendre amb els 
seus mitjans propis. Mitjançant el present conveni, d’acord amb el previst a l’article 
10.8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, es regula l’encomana de gestió esmentada. 
En virtut de tot això, formalitzen el present Conveni amb subjecció als següents, 
PACTES 
PRIMER.- OBJECTE 
1.1La Diputació de Girona encomana a la Demarcació de Girona del COAC 
l’assessorament tècnic per a la supervisió preceptiva dels projectes d'obra, prevista a 
l'article 210 i la Disposició Addicional 3a de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector 
Públic, segons es recull a la part expositiva del present conveni. Aquest encàrrec no 
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comporta que la Demarcació de Girona del COAC adquireixi la titularitat de la 
competència ni dels elements substantius del seu exercici, essent responsabilitat de 
la Diputació dictar els actes o resolucions que donin suport a la gestió tècnica 
prestada per la Demarcació. 
1.2La Demarcació de Girona del COAC desenvoluparà les següents funcions, 
d’acord amb allò establert a l’article 136 del Real Decret 1098/2001 que aprova el 
Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques: 
a)Verificar que s’han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o 

reglamentari, així com la normativa tècnica, que resultin d’aplicació per a cada 
tipus de projecte 

b)Proposar a la Diputació de Girona, perquè els adreci a l’òrgan de contractació 
corresponent, els criteris i orientacions de caràcter tècnic per a la seva 
incorporació si s’estima convenient 

c)Examinar que els preus dels materials i de les unitats d’obra són els adequats de 
mercat 

d)Verificar que el projecte conté l’estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, l’estudi 
bàsic de seguretat i salut 

e)Concloure que el projecte i les obres compleixen la normativa vigent, i que es 
tracta d’una obra completa, susceptible d’ésser lliurada a l’ús general o al servei 
corresponent. 

f)Les demés funcions que encomanin a les oficines de supervisió de projectes la 
normativa que desenvolupi les previsions de l’article 235 de la Llei 9/2017 de 
Contractes del Sector Públic i que tinguin caràcter tècnic. 

No s’examinarà en cap cas el compliment de la normativa urbanística del treball. 
SEGON.- ÀMBIT 
La Demarcació de Girona del COAC emetrà informe de supervisió de projectes en 
aplicació del present conveni quan així li sol·liciti la Diputació de Girona i en els 
següents casos: 
a.Projectes o contractes quin objecte sigui legalment competència d’arquitectes 
superiors 
b.Projectes degudament visats pel corresponent col·legi professional quan així es 
requereixi d’acord amb el Decret 1000/2010 de visat obligatori 
TERCER.- PROCEDIMENT 
Quan la Diputació de Girona rebi la sol·licitud d’un ajuntament a fi i efecte que es 
supervisi un projecte d’acord amb el previst a la Llei de Contractes del Sector Públic, 
i consideri que els seus serveis tècnics propis no poden realitzar la supervisió 
sol·licitada, la remetrà a la Demarcació de Girona del COAC, per tal que en el termini 
de 7 dies naturals es pronunciï per escrit sobre la possibilitat de realitzar aquella 
supervisió i informi amb caràcter provisional del preu previst per l’encàrrec. La manca 
de resposta per part del COAC en el termini esmentat tindrà la consideració 
d’acceptació de l’encàrrec. 
Un cop la Diputació hagi acceptat la proposta provisional del preu, comunicarà 
formalment  cadascun dels encàrrecs al COAC, i aquest disposarà d’un termini de 21 
dies naturals per tal d’emetre l’informe tècnic signat per arquitecte competent a 
l’efecte relatiu als extrems contemplats al pacte primer. Aquest informe s’enviarà a la 
Diputació de Girona que podrà requerir, si s’escau, aclariments o altres 
consideracions. 
La notificació de l’informe del COAC a l’Ajuntament sol·licitant s’efectuarà per part de 
a Diputació de Girona. 
Els terminis establerts en l’apartat anterior es podran prorrogar, d’acord amb el 
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previst a l’article 32 de Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú, en els 
casos que per les característiques del projecte es requereixi un termini superior. 
QUART.- RESPONSABILITAT 
La responsabilitat enfront les Administracions sol·licitants dels serveis convinguts 
amb el COAC en el present conveni és de la pròpia Diputació, si bé la Demarcació 
de Girona del COAC respon enfront aquella de la bondat tècnica dels informes de 
supervisió de projectes d’acord amb les funcions convingudes, i els arquitectes 
designats, responen civilment de l’assessorament professional que realitzen. 
CINQUÈ.- PREU 
El cost de cada informe tècnic que la Demarcació de Girona del COAC tramiti a 
petició de la Diputació de Girona ascendirà a un 1,5 per mil del pressupost 
d’execució material del projecte a supervisar més l’import equivalent als drets 
d’intervenció del visat col·legial, amb un topall mínim de 1.000,00.-€ a facturar en 
cada encàrrec efectuat. 
L’import equivalent als drets d’intervenció col·legial es descomptarà del preu en els 
casos que el projecte a informar es trobi prèviament visat. 
El servei es facturarà per cada informe emès, un cop informades les modificacions i 
subsanacions requerides en el seu cas. 
SISÈ.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
Es crea una Comissió de seguiment d’aquest conveni, que es constitueix com a 
òrgan col·legiat per exercir les funcions de coordinació, execució i avaluació del seu 
funcionament.  
Aquest òrgan es composarà de 4 persones, 2 en representació de cadascuna de les 
parts signatàries del conveni i que seran designades pels seus òrgans competents.  
La Comissió de seguiment es reunirà a proposta de qualsevol de les parts 
signatàries i, com a mínim, una vegada a l’any.  
SETÈ.- TERMINI 
La vigència d’aquest conveni s’estendrà des de la data de la seva signatura fins al 
31 de desembre del 2019, i es podrà prorrogar per un període addicional de 2 anys, 
mitjançant els acords que expressament adoptin les parts. En cas de pròrroga, les 
parts podran introduir les modificacions no substancials que considerin escaients 
VUITÈ. CAUSES DE RESOLUCIÓ 
Aquest conveni es podrà extingir per alguna de les causes següents: 
- Expiració del termini de vigència acordat en el pacte precedent. 
- Denúncia anticipada per qualsevol de les parts, que haurà de ser comunicada a 
l’altra parts amb una antelació mínima de tres mesos a la finalització del termini de 
vigència pactat o de qualsevol de les seves pròrrogues. 
- Mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
- Incompliment de les obligacions assumides per les parts en aquest conveni i/o les 
disposicions legalment aplicables.. 
- La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del conveni. 
- Les generals establertes per la legislació vigent. 
NOVÈ.- RÈGIM JURÍDIC 
Al present conveni li és d’aplicació els articles 48 i següents de la Llei 40/2015 de 2 
d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic i articles 108 i següents de la Llei 
26/2010 de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
DESÈ.- JURISDICCIÓ COMPETENT 
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Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de l’aplicació i/o interpretació del 
present conveni que no pugui ser resolt per les parts, serà competent la Jurisdicció 
contenciosa administrativa, donada la naturalesa administrativa del present conveni. 
ONZÈ- PUBLICACIÓ 
De conformitat amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost de Règim Jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, el present conveni caldrà publicar-lo 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la web del Registre de convenis 
de col·laboració i de cooperació de la Generalitat. 

I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el 
lloc i la data que s’assenyalen. 
< Per la Diputació de Girona, El President, Per la Demarcació de Girona del COAC 
El President,>” 
 
SEGON. Facultar el Sr. President de la Diputació per a la signatura del conveni i per 
l’adopció dels acords necessaris per a la seva execució. 
 
TERCER. Publicar el conveni al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
13. PLE108/000005/2018-DCICL; Dictamen CI Cooperació Local; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Aprovació de les bases específiques 
reguladores de subvencions per a polítiques de foment de la participació 
ciutadana. (2018/688) 

 
“La Diputació, en l’exercici de les seves competències pròpies definides a l’article 36 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, pretén 
col·laborar amb el finançament de les despeses municipals derivades d’actuacions 
dels ajuntaments per planificar i executar les polítiques de foment de la Participació 
Ciutadana. 
 
El Pla Estratègic de Subvencions (2017-2019) aprovat pel Ple de la Diputació de 
Girona en sessió de 24 de gener de 2017, preveu una línia de subvencions en l’àmbit 
de la Participació Ciutadana i la forma d’atorgament és la concurrència i convocatòria 
anual. 
 
De conformitat amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de l’esmentada Llei 38/2003, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, s’han elaborat unes bases reguladores de subvencions per a polítiques de 
foment de la Participació Ciutadana. 
  
D'acord amb aquests antecedents, la Comissió Informativa de Cooperació Local hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per 
a polítiques de foment de la Participació Ciutadana, que es transcriuen literalment a 
continuació:  
 
“Bases específiques reguladores de subvencions per a polítiques de foment de la 
participació ciutadana 
1.Definició de l’objecte 
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Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a 
la concessió de subvencions de l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona 
per al finançament de programes dels ajuntaments per planificar i executar les 
polítiques de foment de la participació ciutadana. 
2.Procediment de concessió  
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència 
competitiva i convocatòria pública, mitjançant la comparació de les sol·licituds que es 
presentin en el període fixat en la convocatòria, que haurà d’aprovar la Junta de 
Govern, i establir-ne una prelació d’acord amb els criteris de valoració que disposen 
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.  
3.Despeses subvencionables i període d’execució 
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la 
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària, es realitzi en 
el termini i en les condicions que determinen aquestes bases i estigui relacionada 
directament amb: 
–Els processos participatius destinats a involucrar la ciutadania en la presa de 
decisions municipals. Qualsevol tipus de consulta popular només es considerarà 
subvencionable si està inclosa dins d’un procés participatiu. 
–La creació o redefinició d’espais i òrgans de participació, estables o puntuals, que 
facilitin la participació de la ciutadania en les polítiques municipals (consells, fòrums, 
taules...). 
–El disseny i la implementació de polítiques públiques que comptin amb la participació 
ciutadana. 
Qualsevol de les activitats subvencionades s’ha d’iniciar durant l’any en el qual es 
demani la subvenció. Seran despeses subvencionables les que siguin objecte de 
facturació fins a la data límit per justificar-les. 
No es consideraran subvencionables les despeses següents: 
–Les d’adquisició de béns immobles i d’obres de construcció i reparació. 
–Les de funcionament i manteniment d’espais i òrgans de participació que no siguin 
d’ús exclusiu per a aquesta finalitat. 
–Les de funcionament o manteniment d’òrgans de participació ja existents. 
–Les d’activitats merament ludicofestives sense un component pedagògic participatiu 
explícit. 
–Les d’accions d’informació o de comunicació no vinculades a un procés participatiu. 
El cost dels béns o serveis subvencionats en cap cas pot superar el seu valor de 
mercat. 
No seran subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan aquests 
tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de 
l’ens sol·licitant de la subvenció. 
4.Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els 
ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades, inclosos en l’àmbit territorial 
de la Diputació de Girona, que compleixin els requisits establerts a l’article 13 de la 
Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions. 
5.Forma de determinar la quantia de les subvencions 
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no podrà superar l’import 
del crèdit assignat en cadascuna de les convocatòries i, si s’escau, en les ampliacions 
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que s’acordin. Les condicions de les ampliacions seran les que s’hagin determinat 
específicament en cada convocatòria.  
L’import màxim que es podrà concedir per a cada subvenció serà de 5.000,00 €. La 
quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es realitzi. S’avaluarà cada 
sol·licitud d’acord amb els criteris establerts a la base 7a i, atesa la puntuació 
aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en la 
convocatòria, es prorratejarà entre els beneficiaris l’import d’aquesta, i es 
determinaran les subvencions individuals així com el percentatge que representen 
sobre el pressupost de l’activitat o projecte. 
En quedaran excloses les sol·licituds que obtinguin un resultat inferior a 500,00 €. 
6.Criteris de gradació dels possibles incompliments 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si 
escau, s’efectuïn, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en els casos 
següents: 

a)Quan no s’acreditin els elements que s’han tingut en compte en la concessió, 
especialment el de l’import de la despesa subvencionable. 

b)En cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a 
justificar en la resolució de concessió, la subvenció es reduirà de manera que 
es mantingui el mateix percentatge de subvenció sobre la quantitat fixada com 
a despesa a justificar. Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que 
es preveu en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia atorgada 
inicialment. 

c)Quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a la base 14a, superin la 
despesa efectiva. 

7.Criteris de valoració 
Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades i les puntuacions 
màximes que s’atorgaran són els següents: 
Grau de qualitat tècnica del projecte (concepte i claredat 
expositiva) 

fins a 10 punts

Metodologia: fases del procés i calendari fins a 4 punts 
Originalitat o innovació en el procés participatiu: que contingui 
fórmules innovadores d’implicació de la ciutadania 

fins a 8 punts 

Diversitat de mecanismes, mètodes i eines participatives que 
preveu el procés (tallers, suport d’eines TIC en el procés, etc.) 

fins a 4 punts 

Ajuntaments que tinguin àrees de participació estable  2 punts 
Ajuntaments que tinguin personal específic en àrees de 
participació estable 

2 punts 

Ajuntaments amb espais permanents de participació fins a 2 punts 
Nombre d’àrees de l’ajuntament implicades en el procés fins a 3 punts 
Pla de comunicació vinculat al procés participatiu fins a 4 punts 
Processos participatius realitzats durant els dos anys anteriors fins a 3 punts 
Seguiment i avaluació fins a 4 punts 
Nombre i qualitat de les actuacions de retorn dels resultats del 
projecte a la ciutadania 

fins a 4 punts 

Si en la valoració dels criteris anteriors no s’obté una puntuació mínima de 25 punts, 
les sol·licituds seran desestimades. 
Si el resultat obtingut supera els 25 punts, s’hi sumaran els punts següents en funció 
del tram de població del municipi. 
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Fins a 1.000 habitants 20 punts 

De 1.001 a 2.000 habitants 15 punts 
De 2.001 a 5.000 habitants 10 punts 
De 5.001 a 10.000 habitants 8 punts 
De 10.001 a 20.000 habitants 6 punts 
Més de 20.000 habitants 4 punts 

Cada sol·licitud podrà obtenir una puntuació màxima de 70 punts. 
8.Procediment de presentació de les sol·licituds 
Es podrà presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament dins del termini 
que estableixi la convocatòria corresponent, mitjançant el model normalitzat 
disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). 
La sol·licitud haurà d’estar signada per l’alcalde/essa, mitjançant signatura 
electrònica, amb un certificat vàlid, emès per una entitat certificadora reconeguda pel 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. Les sol·licituds s’hauran de presentar 
per via telemàtica a través de la plataforma EACAT. 
La sol·licitud específica per a aquesta línia de subvencions contindrà obligatòriament 
la informació dels camps necessaris per valorar-la. Es puntuaran amb zero punts els 
apartats que estiguin buits o incomplets, els que tinguin les URL incorrectes i els que 
únicament remetin al projecte. 
Per tant, cal presentar:  

–La sol·licitud específica degudament omplerta. 
–El projecte per al qual es demani la subvenció, en format PDF i de 5 Mb com a 

màxim. 
No es podran presentar projectes que s’hagin elaborat per a finalitats diferents de les 
exposades a la base 3a, encara que continguin una part de participació ciutadana. En 
cas que es vulguin presentar aquests projectes, s’hauran de reelaborar i adaptar-los a 
les previsions d’aquestes bases.  
L’esmena de defectes en la sol·licitud s’ha de realitzar, després del requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si 
transcorregut aquest termini no s’han esmenat els defectes, s’entén que l’interessat 
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 a 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 centre gestor de Bon Govern, Transparència i Participació de l’Àrea de Cooperació 
Local de la Diputació de Girona realitzarà la instrucció i ordenació de l’expedient per a 
l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases. 
Les activitats d’instrucció comprendran: 

La comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari 
establerts en aquestes bases. 

L’avaluació de les sol·licituds, efectuada conforme als criteris establerts en 
aquestes bases. 
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La petició dels informes, la informació o l’assessorament que 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 emetrà un informe en 
què es concretarà el resultat de l’avaluació efectuada. 
El centre gestor, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió Avaluadora, 
formularà la proposta de resolució, degudament motivada, que 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 estarà integrada pels membres 
següents:  
President: El diputat president de l’Àrea de Cooperació Local 
Vocals:  El cap del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis 

Els tècnics del centre gestor de Bon Govern, Transparència i Participació 
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la 
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu, però sense vot. 
10.Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, òrgan 
que resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes, l’atorgament de les 
subvencions.  
Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als 
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el 
termini màxim de sis mesos, a comptar des de l’acabament del període de 
presentació de les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi 
adoptat la resolució, els sol·licitants han d’entendre desestimades les seves 
sol·licituds per silenci administratiu. 
11.Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes a comptar 
des de l’endemà de la notificació de la resolució el beneficiari no manifesta el contrari, 
s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques 
fixades que hi siguin aplicables. 
12.Justificació 
12.1. Forma de justificar 
Els beneficiaris hauran de presentar la justificació per via telemàtica a través de la 
plataforma EACAT, mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat.  
Cal acompanyar el compte justificatiu de: 

–La memòria d’execució del projecte, que ha de tenir com a màxim 5 pàgines 
(resum de les fases executades i el calendari d’execució, mecanismes 
emprats en el procés, seguiment i valoració del procés des de l’inici fins al 
final). 

–L’enllaç d’un vídeo que acrediti que s’han dut a terme les diferents fases del 
procés del projecte subvencionat. Aquest vídeo que es pot elaborar a partir 
d’un recull d’imatges (fotografies en formats habituals d’imatge .avi, .mpeg) o 
de gravacions (format .mov), ha d’estar publicat a la plataforma Youtube, i es 
publicarà a l’espai web de la Diputació. 

–L’acreditació del compliment de l’obligació de difusió i publicitat previst a la base 
21a a la pàgina web municipal, en cartells, en plafons informatius o en fullets, 
ja sigui fent esment del suport econòmic de la Diputació de Girona en el 
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projecte subvencionat, ja sigui amb la inserció del logotip de la Diputació de 
Girona. 

A l’efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a 
l’actuació subvencionada que, d’acord amb el dret, s’hagin meritat 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 15 dies hàbils. 
12.2. Termini 
El termini per justificar les accions subvencionades finalitza el 31 d’octubre de l’any 
següent al de la convocatòria i no es concediran ampliacions del termini de 
justificació. 
12.3. Requeriment de la justificació 
Si un cop finalitzat el termini no s’ha presentat la documentació justificativa, es 
requerirà el beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de 15 dies hàbils, a 
comptar des de l’endemà de la notificació formal, i se l’advertirà que en cas que no ho 
faci es revocarà la subvenció. 
13.Pagament  
La Diputació podrà efectuar, mitjançant transferència bancària, els pagaments totals o 
parcials de l’import atorgat en proporció als justificants de la despesa presentats  que 
hagi comprovat de forma favorable el centre gestor de Bon Govern, Transparència i 
Participació. 
14.Compatibilitat de subvencions  
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus 
d’ajuda sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa 
subvencionada, siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no 
sobrepassi al cost total de l’actuació subvencionada. 
15.Subcontractació  
Es permet que els ens locals beneficiaris subcontractin totes les actuacions objecte 
de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin hauran d’anar a 
càrrec de l’ens local respectiu. 
16.Modificació de les subvencions 
Els beneficiaris no podran demanar un canvi de l’objecte o destí de la subvenció 
atorgada, ni sol·licitar la modificació del percentatge de finançament, una vegada 
s’hagi aprovat la resolució corresponent. 
17.Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions, amb 
l'obligació del beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l’interès de demora 
corresponent, en els supòsits següents: 

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

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

El centre gestor de Bon Govern, Transparència i Participació tramitarà, si escau, els 
expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la 
Junta de Govern de la Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords 
corresponents. 
18.Prohibició de contractació amb persones vinculades 
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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 la Diputació de Girona.  
Tampoc no es podrà 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. 
19.Protecció de dades 
En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter 
personal, els beneficiaris i entitats col·laboradores han de complir amb la normativa, 
adoptant i implementant les mesures de seguretat, d’acord amb la legislació vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal.  
20.Verificació i control 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per aquesta Diputació 
s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció 
concedida.  
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de 
comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control 
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que 
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
21.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, mitjançant la seva publicació a la pàgina web municipal, en 
l’edició de material gràfic com ara cartells, plafons informatius, tríptics i fullets o bé en 
el vídeo resum del projecte subvencionat, encara que l’actuació ja s’hagi realitzat. 
La difusió de la subvenció s’ha d’acreditar juntament amb el compte justificatiu, tal 
com estableix la base 12a. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’apliquen les regles següents: 

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

b)Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures 
no n’és possible el compliment en els termes establerts, l’òrgan concedent pot 
establir mesures alternatives sempre que 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 adoptar-lo, amb 
l’advertència que aquest incompliment pot comportar la revocació de la 
subvenció. 

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

que fonamenta la concessió de les subvencions. 
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.  
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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. 
23.Principis ètics i de conducta 
Els beneficiaris d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, 
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 
corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació 
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. 
Particularment s’han d’abstenir 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 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 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 de 
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència 
que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits establerts 
en l'apartat 4t de l'article 3 de la Llei de transparència. 

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

a)La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
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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 per Decret 

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

subjecte. 
25.Interpretació 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la 
Diputació de Girona, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens la resolució de les 
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels 
actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes 
bases. 
26.Vigència 
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o 
derogació.  
Disposició addicional primera 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin 
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan 
competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la 
resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. 
D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió que 
tingui lloc del Ple de la Diputació. 
Disposició addicional segona 
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, 
previst a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona.” 
 
SEGON. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions descrites al punt anterior, pel termini de vint dies hàbils, 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, mitjançant un anunci que es 
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d’anuncis de la 
Diputació; també se’n publicarà una referència al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin 
al·legacions i/o reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
TERCER. Facultar 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 
persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut 
advertir.” 
 
El vicepresident segon senyor Fermí Santamaria presenta la proposta de la Comissió 
que presideix i comenta, aquestes bases són les mateixes que hi havia l’any passat. 
S’hi han introduït uns punts que la tècnica ha considerat que eren necessaris i també 
tal com vam parlar en la comissió informativa i en la prèvia, sapigueu que el que es fa 
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és incorporar aquests articles. Sapigueu que el 2017 vàrem tenir un pressupost de 
75.000 euros i aquest any tenim un pressupost previst de 93.000 euros. Però avui del 
que es tracta és només d’aprovar el que són les bases. 
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i manifesta, en aquest tema, ja ho sap 
el senyor Santamaria, que n’hem parlat mes d’una vegada, que a nosaltres les bases 
ens semblen bé, ens semblen correctes però si que hi ha hagut un tema que malgrat 
s’ha anat ampliant a la partida, sabem que com que la partida ha sigut encara fins ara 
massa poc, ens hem trobat en molts casos en què els ajuntaments s’han hagut de fer 
enrere, i per tant el que nosaltres veiem és que cal que tota aquesta feina que s’està 
fent tingui una aportació econòmica bastant més important de la que hi està havent 
ara mateix, i per tant, no ens cansarem cada vegada que porteu aquest tema al ple, 
de reivindicar-ho i de demanar-ho perquè entenem que és la nostra feina entre altres 
coses perquè els municipis on nosaltres hem governat són bastant pioners amb els 
temes de la participació normalment, també en d’altres municipis d’altres grups (en 
això no reclamem l’exclusivitat, ni molt menys) però sí que entenem que per a 
nosaltres és una política imprescindible en qualsevol municipi de les comarques 
gironines i del país, i per tant com que així ho entenem reclamem també que la 
Diputació, que ha de donar suport als municipis en les seves polítiques publiques, 
jugui un paper més actiu del que està jugant ara mateix.  
El vicepresident segon senyor Santamaria respon, ja sabeu que en la línia en què 
anem, sobretot amb aquest tipus de subvenció que són àrees en les que estem 
potenciant durant aquesta legislatura una llei que ja ens obliga a complir amb la Llei 
de Transparència, us he comentat que de l’any 2016 teníem 75.000 euros, ara en 
comptarem 93.000 però que sí que si hi ha previsió, si hi ha demanda, d’ampliar la 
partida. El que sí que volem és que no hi hagi cap ajuntament que per qüestions de 
que la partida sigui curta o perquè necessitin més diners puguin quedar apartats. El 
que passa és que sí que s’ha d’estudiar cada cas. El que sí que no és ben cert, que 
és una petició que fan ja els micromunicipis, que moltes vegades deixen de demanar 
sol·licituds per lo embullada que és tota la tramitació que han de fer i després no 
tenen mitjans suficients per fer-ho. Però que per suposat el que sí que no quedarem 
per fer o arribar a qualsevol municipi, aquesta és la intenció del Govern i la obligació 
de la Diputació, que deixin de fer qualsevol pla que sigui de transparència perquè no 
hi hagi diners, ja hi ha el compromís amb l’àrea, concretament amb el diputat 
d’Hisenda, de que si hem d’incrementar la partida, ja en parlarem. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 

JUNTA DE PORTAVEUS 
 

La corporació ratifica, per unanimitat, la inclusió a l’ordre del dia de les cinc propostes 
provinents de la Junta de Portaveus següents: 
 
14. PLE108/000002/2018-JP; Proposta Junta de Portaveus; Moció del Grup 

Independents de la Selva sol·licitant l'adhesió de la Diputació de Girona com a 
soci numerari del Clúster de la biomassa de Catalunya. (Exp. 2018/1278) 

15. PLE108/000003/2018-JP; Proposta Junta de Portaveus; Moció del Grup Socialista 
de la Diputació de Girona sobre el cofinançament de les escoles bressol 
municipals. (Exp. 2018/1278) 
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16. PLE108/000004/2018-JP; Proposta Junta de Portaveus; Proposta de moció del 
grup de la CUP per instar a la Generalitat de Catalunya a fer front a la situació 
d'emergència social. (Exp. 2018/1278) 

17. PLE108/000005/2018-JP; Proposta Junta de Portaveus; Proposta de moció del 
grup de la CUP per resoldre la problemàtica dels joves desemparats. (Exp. 
2018/1278) 

18. PLE108/000006/2018-JP; Proposta Junta de Portaveus; Moció del Grup d'ERC 
per a l'impuls del vehicle elèctric i híbrid a la Diputació de Girona. (Exp. 
2018/1278) 

 
14. PLE108/000002/2018-JP; Proposta Junta de Portaveus; Moció del Grup 

Independents de la Selva sol·licitant l'adhesió de la Diputació de Girona 
com a soci numerari del Clúster de la biomassa de Catalunya. (Exp. 
2018/1278) 

 
La portaveu del grup IdS senyora Gisela Saladich llegeix la moció que presenta el seu 
grup, del tenor literal següent: 
 
“El grup d’IdSelva vol proposar al Ple l’adhesió de la Diputació de Girona com a 
membre de l’associació “Clúster de la Biomassa de Catalunya”, en qualitat de soci 
numerari, així com sol·licitar l’aprovació i acceptació dels seus estatuts reguladors. 
Alhora demanar sigui designat, també, un representant de la Diputació de Girona a la 
referida associació.  
 
El Clúster de la Biomassa de Catalunya és una associació sense afany de lucre, que 
mitjançant la col·laboració d’empreses i entitats associades procedents dels àmbits 
tecnològics, d’investigació, institucional, regulador, industrial, informatiu i de negoci, té 
com a finalitat aconseguir l’objectiu del foment d’un ús sostenible de l’energia de la 
biomassa catalana. 
 
L’Associació Clúster de la Biomassa de Catalunya es va constituir en data 30 
d’octubre de 2015 per temps indefinit, amb personalitat jurídica i plena capacitat 
d’obra, subjecte als seus Estatuts aprovats en el mateix acte fundacional emparats 
per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques i a la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret 
d’Associació i normes complementàries.  
 
El nostre grup considera que els objectius fonamentals de l’Associació Clúster de la 
Biomassa de Catalunya son plenament coincidents amb els de la nostra Institució, i la 
nostra presència podria reforçar-los en gran mesura com a promotora de la 
competitivitat en la cadena de valor del sector de la biomassa, fent de la biomassa un 
dels pilars fonamentals per assolir nivells acceptables de producció d’energia 
procedent de fonts renovables i contribuir així a la reducció d’emissions de CO2 a 
Catalunya.  
 
Atès que la Diputació ja ha posat en marxa programes d’ajuda als municipis en el 
foment de la biomassa amb l’objectiu de millorar la seguretat d’abastiment energètic i 
reduir la dependència energètica dels combustibles fòssils i ajudar a la sostenibilitat 
mediambiental i energètica de Catalunya.  
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Atès que la Diputació de Girona a través del Servei de Medi Ambient, de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, té entre els seus objectius promoure l’ús eficient de l’energia i 
la promoció de les energies renovables.  
 
Atès que la Diputació de Girona té voluntat d’impulsar la realització d’accions de 
millora en l’ús d’energies renovable, i en concret, en el sector de la biomassa, en 
l’àmbit municipal, i l’associació Clúster de la Biomassa de Catalunya pretén fomentar 
l’ús sostenible de l’energia de la biomassa i aconseguir una major participació de les 
entitats associades.  
 
Atès que segons l’article 25 dels Estatuts de l’Associació, podran pertànyer a aquesta 
les persones, físiques (majors de divuit anys) o jurídiques, amb capacitat d’obrar que 
tinguin el seu domicili social a Catalunya i que la seva activitat estigui relacionada 
amb el sector de la Biomassa dins l’àmbit territorial de Catalunya, així com també 
institucions i Universitats interessades en la promoció i desenvolupament de la 
finalitat associada. En el cas, de persones jurídiques aquestes hauran de designar a 
les persones físiques que les representin davant l’Associació.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el grup 
d’Independents de la Selva de la Diputació de Girona, proposa al Ple l’adopció de 
l’ACORD següent:  
 
Primer. Aprovar l’adhesió de la Diputació de Girona, com a membre de l’associació 
Clúster de la Biomassa de Catalunya, en qualitat de soci numerari.  
 
Segon. Aprovar l’acceptació dels Estatuts de l’associació Clúster de la Biomassa de 
Catalunya, i que es transcriuen en l’annex adjunt.  
 
Tercer. Sol·licitar sigui designat a representant de la Diputació de Girona en els 
òrgans de govern de l’Associació i el/la suplent corresponent.  
 
Quart. Donar trasllat dels precedents acords als òrgans de govern i de representació 
del Clúster de la Biomassa de Catalunya, per al seu coneixement i efectes escaients.” 
 
El portaveu del grup de la CUP senyor Lluc Salellas pren la paraula i manifesta que el 
grup de la CUP ens abstindrem en aquest punt, no perquè no estiguem d’acord amb 
tot el que és l’àmbit de la biomassa i la necessitat de que es treballi i que es potenciï. 
I, de fet, sempre que s’han portat propostes a nivell d’institució, ho hem fet així, sinó 
perquè la fórmula concreta d’aquest Clúster, en què hi ha una trobada mixta entre 
totes les empreses i algunes institucions públiques no l’acabem de veure com la 
fórmula més clara per promoure des de la Diputació de Girona tot l’àmbit de la 
biomassa. Nosaltres potser preferiríem altres maneres que ja estan executant o 
d’altres que es poguessin trobar i a aquesta en concret no li acabem de veure tot el 
potencial o no ens acaba d’agradar com a fórmula de col·laboració de la Diputació en 
aquest àmbit. Per tant com que sí que volem impulsar tot el sector de la biomassa 
però no acabem de veure la fórmula en concret que ens proposeu, el que farem avui 
serà abstenir-nos.  
El portaveu del grup d’ERC senyor Pau Presas pren la paraula i manifesta, des del 
grup d’Esquerra votarem a favor d’aquesta proposta perquè entenem que va en la 
línia de les diverses polítiques engegades des de l’àrea de Medi Ambient i des de la 
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mateixa Diputació pel que fa a la posada en marxa de calderes de biomassa i 
aprofitament de les energies renovables. Tanmateix, votarem a favor però sí que 
volem fer alguns matisos. D’entrada perquè entenem que la Diputació, també tal com 
apuntava el company Lluc Salellas, entenem que el seu paper ha de ser l’impuls de 
polítiques públiques als municipis de la demarcació de Girona i el Clúster pel que 
entenem del qual se’ns proposa formar-ne part i que també ens consta que esta fent 
una bona feina dins del seu àmbit, entenem que d’entrada malgrat sigui una entitat 
sense ànim de lucre no deixa de ser una entitat privada. I d’acord amb les 
experiències i fets que han ocorregut a la Diputació i que ha patit fruit de la 
participació amb diverses entitats de caràcter privat, demanem que encara que votem 
a favor i encara que finalment s’entri a formar part d’aquesta entitat, la participació de 
la Diputació en aquest organisme s’avaluï periòdicament i més entenem que 
d’entrada l’aportació de recursos que requerirà serà relativament petita però a més 
intentar-ho fer periòdicament per tal de valorar tant la utilitat pública i necessitat 
pública de les actuacions que es facin en aquesta entitat com també les implicacions 
que puguin tenir de cares a la Diputació. 
El portaveu del grup del PDeCAT senyor Albert Piñeira pren la paraula per anunciar 
que el Govern hi votarà favorablement i també a la vegada per anunciar que és un sí 
amb reserves. Nosaltres com a Govern evidentment estem d’acord amb els models 
de col·laboració público-privada. El Clúster el que fa és això, és un model de 
col·laboració público-privada però, quan mirem bàsicament quines són les seves 
finalitats principals, entre elles hi ha l’acreditació d’empreses del sector, cosa que a 
nosaltres evidentment no ens correspon, la defensa dels interessos del sector davant 
de les diferents administracions públiques. En aquest cas nosaltres estaríem una 
mica a missa i repicant, que es diu, perquè no es pot estar de vegades a la vida als 
dos costats del taulell. L’assessorament en el finançament de projectes d’inversió, 
models de negocis, això bàsicament és un àmbit que va principalment adreçat a les 
empreses del sector de la biomassa que bé per a desenvolupar els seus projectes 
d’inversió, els seus models de negoci, etc., etc. busquin finançament i aquest 
finançament se’ls assessori des del Clúster. Per contra, sí que és veritat que hi ha 
algunes coses que desenvolupa el Clúster que amb les quals nosaltres hi estem 
d’acord i sobra recordar que des de la Diputació i particularment des de l’àrea de Medi 
Ambient probablement l’administració pública de la demarcació de Girona que ha fet 
més en favor del sector de la biomassa segurament tots coincidirem que ha estat la 
pròpia Diputació de Girona en tot el que són la instal·lació de calderes i xarxes de 
calor, en tot el que és les línies de subvencions per a la producció d’energies 
procedents de fonts renovables i l’ús eficient de l’energia, per totes les subvencions 
que es donen cada any des del punt de vista de millorar els criteris mediambientals i 
particularment la reducció de les emissions de CO2, etc. Per tant aquí, per això li deia 
que farem un sí amb reserves, és veritat també que d’aquest Clúster en aquests 
moments, a banda que hi hagi empreses privades del sector que en formin part, hi 
formen part també administracions públiques, hi ha algun ajuntament, hi ha la 
Diputació de Barcelona, hi ha la Generalitat de Catalunya a través de l’ICAEN, de 
l’Institut Català de l’Energia, hi ha l’ELFOCAT, que és bàsicament l’Associació 
d’Entitats Locals Propietàries Forestals de Catalunya, que recull tots els ens locals 
que són propietaris forestals en un país com el nostre on una gran part de la massa 
forestal és bosc públic; particularment en el cas de la demarcació de Girona hi ha 
comarques on hi ha un predomini de bosc públic, principalment concentrat a la 
Cerdanya i al Ripollès. A la resta de comarques, no, on majoritàriament el bosc és 
privat, però és veritat que encara tenim territoris on predomina el bosc públic per 
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sobre del bosc privat. Per tant, en síntesi, compartim una part dels objectius de 
l’associació però també en la línia que s’ha apuntat per part d’altres grups cal veure la 
utilitat de pertànyer a aquest Clúster i per tant en aquest sentit nosaltres fem un sí 
amb reserves, a l’espera que el que avui estem fent és un pronunciament polític, 
caldrà que els tècnics de l’àrea es manifestin en aquest sentit sobre la utilitat i facin un 
informe tècnic sobre la conveniència, i en base a això aleshores caldria actuar i 
acabar de tirar endavant o no aquesta adhesió i després veure la utilitat futura. Per 
tant, repeteixo, votarem a favor però és un sí condicional.  
 
S’APROVA per 26 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP) 
 
15. PLE108/000003/2018-JP; Proposta Junta de Portaveus; Moció del Grup 

Socialista de la Diputació de Girona sobre el cofinançament de les escoles 
bressol municipals. (Exp. 2018/1278) 

 
La portaveu del grup del PSC senyora Consol Cantenys llegeix la moció que presenta 
el seu grup, del tenor literal següent: 
 
“El Parlament de Catalunya va aprovar la llei 5/2004 que a través d’una iniciativa 
legislativa popular creava 30.000 noves places d’Escola Bressol de titularitat pública. 
Aquesta llei tenia la intenció de fer un primer pas cap a una oferta pública ajustada a 
la demanda real i reforçar la idea que l’educació en la petita infància, entre el 
naixement i els 3 anys, era clau pel bon desenvolupament de les persones.  
 
A la pròpia Llei d’Educació es reconeixia les escoles bressol o llars d’infants com a 
part de l’educació infantil amb un objectiu molt clar: 
 
“...L’educació infantil té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats 
dels infants durant els primers anys de vida, a l’ inici del procés d’aprenentatge, i ha 
de prevenir i compensar els efectes discriminadors de les desigualtats d’origen social, 
econòmic o cultural...L’etapa d’educació infantil consta de dos cicles: el primer, 
primera infància, comprèn entre els zero i els tres anys d’edat; el segon, primer 
ensenyament, comprèn entre els tres i els sis anys d’edat...Durant l’educació infantil 
s’ha d’assegurar la detecció precoç de les necessitats educatives específiques i de 
les manifestacions evolutives que puguin indicar un risc de trastorn dels alumnes, que 
han de rebre una atenció ajustada a llurs característiques singulars....” (Article 56). 
 
El Departament  d’Educació va elaborar el Mapa de 0-3, tenint en compte la 
complexitat i les característiques de cada municipi, i va establir les fórmules de 
finançament per als ajuntaments per tal de facilitar la creació i el manteniment de les 
places previstes a la Llei.  En aquest sentit el 19 de novembre de 2010 es va signar 
un Acord Marc entre la Generalitat de Catalunya, la FMC i l’ ACM referent al 
finançament sostenible de les places públiques de les llars d’infants de titularitat 
municipal i s’establia una aportació de la Generalitat de 1800€ per alumne per al curs 
2010-11. L’acord preveia que el cost de les Escoles Bressol Municipals es cobriria de 
manera similar entre les famílies, els ajuntaments i el Departament d’Educació. Per la 
qual cosa 1/3 del cost havia d’estar finançat per la Generalitat: 1800€. Segons 
aquests acords la Generalitat havia de finançar amb 1800€ el curs 2011-12. No ho va 
fer i es va plantejar anar passant de 1800€ a 1600€ fins a 1300€, i el  2012 es va 
amenaçar amb 1000€ per acabar en els 875€/alumne. 
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A partir del curs 2012-13 el sosteniment de les Escoles Bressol Municipals passa a 
ser una suplència espontània de les Diputacions. De 2012 fins a 2017 la Diputació de 
Girona aporta aproximadament uns 5,4 milions anuals per la finançament de les Llars 
d’Infants de la demarcació de Girona. Cal no oblidar que aquests ja eren recursos 
adreçats als municipis, perquè surten de projectes i programes de suport al món local 
que es deixen de fer.  
 
En aquest context els ajuntaments van optar per internalitzar el cost que va  deixar de 
cobrir la Generalitat, traspassar-ne una part a les famílies en forma d’increment de 
quotes i, en alguns casos, compensar-ho amb la introducció de sistemes de tarifació 
social o bonificacions en funció de la renda familiar. 
 
El setembre de 2014, 36 municipis van iniciar un recurs Contenciós Administratiu 
contra la Generalitat pel finançament de les Escoles Bressol per recuperar els 
recursos pactats el 2005 i el 2010 i percebre els imports corresponents als cursos 
2012-13, 2013-14 i  2014-15. 
 
Els darrers Governs de la Generalitat no han estat prou sensibles a les necessitats 
educatives del nostre país, essent l’anul·lació de l’aportació econòmica del Govern al 
sosteniment de les escoles bressol del les accions més perjudicials per a la 
preservació del dret a l’educació. 
Fruit del procés de prova d’aquesta demanda col·lectiva, la Generalitat de Catalunya  
va fer arribar, mitjançant el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda, un certificat sobre el destí de la partida del pressupost de la Generalitat de 
Catalunya adreçada al pagament dels convenis d’escoles bressol municipals de 2012, 
2013 i 2014. L’argument del Departament va ser: “ la necessitat de transferir l’ import 
de la partida (D/4600007/421A) de funcionament de llars d’infants municipals a altres 
partides del pressupost per al pagament d’actuacions prioritàries del departament”.  
L’any 2012 es van transferir 42.759.435,99€ pel pagament de la nòmina delegada 
dels Concerts Educatius i 39.000.000€ l’any 2014. 
 
Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó tant als 
ajuntaments que van practicar una actuació judicial individualitzada,  com els que van 
formular la demanda col·lectiva en el contenciós plantejat contra la Generalitat de 
Catalunya per al finançament de les escoles bressol, i que obliga a la Generalitat a 
abonar als ajuntaments les quantitats deixades de percebre per al sosteniment de les 
llars d’infants municipals. 
 
El Grup Socialista de la Diputació de Girona, proposa al Ple l’adopció de l’ ACORD 
següent: 
 
1. Instar al nou govern de la Generalitat, quan es constitueixi, a resoldre amb caràcter 
general els compromisos adquirits per al cofinançament de les escoles bressol 
municipals i que s’incorpori al proper pressupost de 2018 les consignacions concretes 
amb habilitació de fons suficients per a la regularització del finançament no abonat o 
pendent de liquidació a les administracions locals des del curs 2012-2013. 
 
2. Que la Diputació de Girona faci el càlcul de la totalitat de l’ import que hauria 
d’abonar el Departament d’Ensenyament, en concepte de retorn, de l’avançament de 
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les quantitats provisionades en els programes de suport a les llars d’infants 
municipals i exigeixi la seva transferència. 
 
3. Demanar al Govern de la Generalitat, quan es constitueixi, l’elaboració d’una nova 
proposta de corresponsabilització de costos i de sosteniment, i de places per a infants 
de 0 a 3 anys en llars d’infants  de titularitat municipal, per al proper curs, que inclogui 
el compliment de la Llei 5/2004 de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, i 
la llei 12/2009 de 10 de juliol, d’educació i el principi de suficiència financera  
 
4. Instar el Govern de l’Estat a recuperar la línia de subvencions que en el seu 
moment existia per finançar l’escolarització de 0 a 3 anys.  
 
5. Comunicar els presents acords al Govern de la Generalitat, quan es constitueixi, 
als grups polítics del Parlament de Catalunya, als ens locals de la demarcació de 
Girona i a les entitats municipalistes de Catalunya.” 
 
La portaveu senyora Cantenys afegeix que aquesta moció el que pretén és, com s’ha 
dit, reclamar aquest cofinançament però sobretot defensar la importància de l’escola 
bressol de titularitat publica que durant tants anys ha estat mantinguda per aquest 
pacte i per aquest acord marc que estava subscrit per totes les entitats municipalistes 
i pel Govern de la Generalitat. 
La portaveu del grup d’IdS senyora Gisela Saladich pren la paraula i manifesta, és 
una realitat que durant els darrers anys l’aportació de la Generalitat al finançament de 
les llars d’infants ha anat caient fins a desaparèixer, i els municipis petits i mitjans 
hem sobreviscut gràcies a l’aposta decidida de la Diputació. No podem perdre de 
vista l’origen de la situació, que és l’ofegament de Catalunya, que ve de lluny. El grup 
que represento està a favor de l’ensenyament públic de qualitat i que els governs 
apostin pel seu finançament, per tant donarem suport a la proposta. 
El portaveu del grup de la CUP senyor Lluc Salellas pren la paraula i manifesta, 
donarem suport a la proposta perquè evidentment entenem que és una 
responsabilitat de la Generalitat fer-se càrrec d’aquestes despeses que venen a 
defensar, a protegir, a promoure l’educació infantil publica al nostre país i per tant 
reclamem que això sigui tan bon punt hi hagi un nou Govern de la Generalitat, però 
alhora jo m’he acabat de llegir si a última hora havíeu entrat una modificació que 
dijous el meu grup havia demanat a la Junta de Portaveus i que el Grup Socialista 
havia dit que hi estava d’acord que era incorporar una exigència de l’Estat espanyol 
de que també complís amb els seus compromisos que havien existit de suport a les 
escoles bressol del territori de Catalunya. La sorpresa ha sigut que avui quan m’he 
mirat a última hora si això havia estat incorporat, el Grup Socialista no ho ha 
incorporat. I, val, si ho ha incorporat, doncs canvio la meva intervenció. 
El vicesecretari de la corporació reconeix que efectivament no consta a la preacta, ja 
que aquest canvi de darrera hora ha estat comunicat una estona abans de començar 
el Ple, que és una esmena d’addició per urgència que planteja el grup del PSC, i que 
sembla que és acceptada i consensuada entre els diferents grups. Per tant, el que es 
sotmet a votació és la moció amb l’esmena per addició presentada pel grup del PSC 
en darrer terme. 
El portaveu senyor Salellas manifesta que al que hi ha aquí, no, en la documentació, 
no. Com pot entendre, senyor secretari, la documentació que a mi em fan arribar aquí 
me la miro mentre estic al ple, entenc que és vàlida, i jo hi baso la meva 
argumentació. Crec que la meva intervenció l’haig de fer a partir dels papers que tinc 
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aquí, que entenc que són vàlids, si no, no ens els deixin, si no són els vàlids. Dit això, 
retiro la part aquesta. En tot cas lamento la situació creada, que haguem arribat així 
en aquest punt tenint en compte que dijous ja ho havíem acordat i que s’hagi d’acabar 
a les dotze menys cinc, però malgrat s’hagi afegit en el punt amb l’explicació que jo 
he estat escoltant a la Consol, no hi era tota aquesta explicació que per mi de context 
és necessari. Vull dir que tot plegat queda una mica un poti-poti, que ja dic que 
votarem a favor perquè hi estem d’acord però a nosaltres en un moment en el que 
estem d’aplicació del 155 en què el Grup dels Socialistes hi ha donat suport a aquesta 
aplicació que hagi costat tant fer això, a nosaltres si més no, no ens agrada com s’ha 
acabat resolent això perquè creiem que allò just seria que tinguéssim les mateixes 
exigències des d’aquí a la Generalitat que a l’Estat espanyol. I en l’explicació de 
motius i en com s’ha procedit en aquesta moció sembla que la part d’Estat espanyol 
gairebé l’hem hagut d’arrossegar i per tant a nosaltres simplement dir que aquest punt 
no ens ha convençut per part del Grup dels Socialistes. Malgrat això votarem a favor 
de la moció.  
El portaveu del grup d’ERC senyor Pau Presas pren la paraula i manifesta que el 
nostre grup votarà a favor de la moció. Entenem que la situació actual que s’està 
produint no deixa de ser una conseqüència més del que hem parlat moltes vegades 
en aquest ple, que el Govern de l’Estat espanyol en aquest cas cal que abordi el repte 
de dotar el món local d’un sistema de finançament just i adequat a la realitat que 
estem vivint. Bàsicament perquè les entitats municipals són la primera porta a la qual 
recorren els ciutadans i sovint també són les entitats municipals en les quals les 
diverses administracions descarreguen les obligacions sense que això es vegi 
recompensat amb una contrapartida pressupostària. Aquesta situació tal com també 
apuntaven els companys de la CUP crec que és de rebut recordar que també 
s’agreuja en bona mesura quan el govern de l’Estat –en aquest cas encapçalat pel 
president Zapatero– va deixar de finançar l’educació de 0-3 anys. A aquest fet s’hi 
suma el fet que, degut a la situació econòmica i pressupostària de la Generalitat, no 
va poder assumir en el seu moment el finançament d’aquesta etapa de l’educació. 
Amb la darrera sentència judicial, tal com hem estat parlant, que s’ha dictat respecte 
d’aquest conflicte sembla ser que obre la porta perquè la Generalitat hagi d’assumir el 
finançament no dels 875 euros per infant sinó dels 1.300 per infant de cada llar i 
municipi, i que per tant haurà d’abonar com a mínim la diferència. En tot cas i també 
atenent a les informacions facilitades des del departament d’Ensenyament volem 
instar des d’aquí a buscar una situació pactada d’aquest conflicte i que serveixi per a 
tots els ajuntaments, tant els que hagin presentat un recurs com per als que no l’hagin 
presentat, per tal que en la mesura del possible es pugui resoldre un tema tan 
important i que representa un percentatge de despesa important per als pressupostos 
municipals com són les llars d’infants, al mateix temps que això es pugui traduir en 
millors condicions per als usuaris d’aquest servei. 
El portaveu del grup del PDeCAT senyor Albert Piñeira pren la paraula i manifesta, 
em sap greu però amb algunes coses m’hauré de reiterar, il·lustríssima diputada. 
Vostè ha fet una exposició bastant extensa i completa però ha passat una mica allò 
que en diem la doble vara de mesurar. La doble vara de mesurar és que han posat 
només l’accent en la Generalitat i no han explicat en cap moment –algun diputat que 
m’ha precedit també en l’ús de la paraula i sense que serveixi de precedent amb el 
qual coincideixo en aquest punt feia servir l’expressió, «gairebé ho ha dit de manera 
arrossegada», em sembla, si no recordo malament– perquè ha parlat tota l’estona de 
la Generalitat, de la Generalitat. Fem la seqüència una mica ordenada perquè de 
vegades l’ordre amb les coses és important. El Govern del Partit Socialista treu els 
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ajuts per a l’educació no obligatòria de 0 a 3 anys. Aquesta és la primera cosa que 
passa. La Generalitat va reduint les aportacions també de 0 a 3 anys en gran part a 
conseqüència d’aquesta decisió que pren el Govern socialista. I ara finalment per part 
dels ajuntaments s’insten uns recursos que principalment promouen ajuntaments del 
seu grup per dir «Escolti! Que la Generalitat ens pagui!» però en cap moment 
s’esmenta d’on plora la criatura. I la criatura plora de que en el seu dia hi havia un 
Govern que presidia el senyor José Luis Rodríguez Zapatero que treu aquests ajuts. 
En qualsevol cas, si ara el seu grup ho veu positiu, doncs el nostre també, perquè 
diuen que rectificar és de savis i nosaltres que som Govern aquí a la Diputació i que 
érem Govern en aquell moment a la Generalitat no defugim i no ens avergonyim 
d’explicar que la Generalitat va anar reduint les ajudes i les diputacions vam haver de 
fer una línia complementària, però expliquem-ho tot. Perquè si no, al final sembla que 
ho intentem allò, posar petitet i amagadet allà en un costadet, i no és aquesta penso 
la realitat. La realitat va ser que hi va haver un govern que les va suprimir, això va 
condicionar el que va condicionar a la Generalitat i ens podríem estendre en d’altres 
debats més estructurals de si els problemes de finançament i el problema de 
finançament estructural i de la situació que té la Generalitat en aquest cas, però és 
que penso que no cal entrar-hi perquè només parlant de la qüestió concreta ja n’hi ha 
prou. Nosaltres compartim evidentment la importància de l’escola bressol i de l’escola 
bressol de titularitat pública, i per tant en aquest sentit la nostra diputació de la mà del 
diputat d’Hisenda vam treure una convocatòria. D’altra banda també permeti’m que li 
faci una reflexió: vostè ha fet referència a una sentències que probablement la 
Generalitat ha anunciat que recorrerà amb cassació i per tant ja veurem quina 
acabarà sent la sentència definitiva, però les sentències precisament el que diuen és 
que el que van fer les diputacions no era un avançament dels diners de la Generalitat, 
això és el que diuen literalment les sentències, perquè les sentències, com que vostè 
hi ha fet referència entenc que se les haurà llegides perquè, si no, no hi hauria fet 
referència. I què diu la sentència? Que aquests diners que van posar les diputacions 
eren diners que els retrotrèiem del finançament que nosaltres aportaríem, si no els 
hauríem pogut aportar a altres àrees de suport als ajuntaments, sigui Cultura, sigui 
Cooperació Local, sigui Medi Ambient, etc., que les diputacions no actuàvem per 
delegació o per encàrrec de la Generalitat, o per suplència de la Generalitat, que 
vostè ha fet servir aquesta expressió, i per tant diuen: «els diners que s’han de 
retornar als ajuntaments –això és el que diu la sentència, per clarificar les coses– són 
independents dels que ha donat la Generalitat» perquè les sentències el que diuen 
aquesta ajuntaments que van recórrer, principalment de l’òrbita socialista, tenen dret 
a cobrar 1.300 euros i per tant, si el que hagués fet la Diputació hagués estat un 
avançament, i si l’aritmètica no em falla –però aquí encara puc arribar-hi– la Diputació 
n’hi va aportar 875, per tant s’hauria d’haver restat 1.300 menys 875, que és una 
operació aritmètica bastant elemental, i no haurien cobrat 1.300 euros. Per tant, la 
sentència no diu el que vostè diu que diu la sentència, valgui la redundància. I això 
també penso que és bo que des de la Diputació i des del Govern ho clarifiquem. En 
qualsevol cas també, recollint el que deia l’il·lustre portaveu del grup d’Esquerra 
Republicana també informar-los a tots que nosaltres com a corporació també a través 
del el vicepresident econòmic s’ha estat en contacte amb el Departament 
d’Ensenyament perquè la nostra voluntat òbviament és que aquest és un problema 
que afecta a tots els ajuntaments de la demarcació i del conjunt del país, els que han 
recorregut i els que no han recorregut, i s’ha de trobar una solució conjunta de passat 
de present i de futur. Però això sí, també les altres administracions que hi tenen 
alguna responsabilitat hi han de correspondre.  
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La portaveu del grup del PSC senyora Consol Cantenys intervé i respon, moltes 
gràcies, només perquè la pretensió no era crear polèmica, aquest és un tema bastant 
important que afecta tots els ajuntaments, com molt bé ha dit el senyor Piñeira, de 
tota la demarcació i evidentment de tot el país. Aquí és evidentment que si tiréssim 
enrere tots podríem fer-nos retrets. Es tracta que estem en aquest punt, que la 
Diputació va fer l’esforç –evidentment el primer any sí que va haver-hi un acord, la 
resta no–, va fer un esforç per a donar suport als ajuntaments. També ho he dit a la 
moció: aquests diners que s’hi van destinar es podien haver destinat per a altres 
necessitats dels ajuntaments per tant s’han deixat d’invertir en allò que als 
ajuntaments potser els hagués fet també molta falta, però aquí no es tracta de si 
primer som independents, o primer apliquen el 155 o si…, aquí es tracta d’un 
problema de fa uns anys enrere, bastants anys enrere, on evidentment el Govern de 
l’Estat va deixar de transferir una partida a la Generalitat de Catalunya però que la 
Generalitat de Catalunya també va triar en què invertia els pocs recursos de què 
disposava i jo m’he saltat volgudament aquesta part perquè crec que això no ens 
aporta res. La Generalitat de Catalunya en el seu moment va decidir no finançar les 
escoles bressol i sí finançar l’escola concertada però això no ens aporta absolutament 
res per a resoldre el problema. Per tant, tots els governs, entenc el de Madrid en el 
seu moment no va fer el que havia de fer, el de la Generalitat segons el nostre 
entendre tampoc va fer el que havia de fer el que havia de fer i estem en un moment 
en què els ajuntaments que han hagut de fer un esforç suplementari, on les 
diputacions que han hagut de fer un esforç suplementari per ajudar als ajuntaments 
doncs aquesta situació s’ha de revertir i s’ha de tornar a la normalitat. Simplement 
aquesta moció i per això crec que tots els grups polítics hi estan d’acord, qui tenia la 
competència de finançament era la Generalitat per això evidentment es fa referència 
a la Generalitat, sense obviar i sense deixar evidentment i menystenir que el Govern 
de l’Estat tampoc va fer el que havia de fer en el seu moment. Per tant, la nostra 
intenció era resoldre aquest problema i no veure qui és el més culpable de tots. En tot 
cas si tots som culpables, demanem disculpes i rectifiquem.  
El portaveu senyor Piñeira respon, il·lustríssima diputada, només un matis: aquests 
diners no eren uns diners genèrics per a una bossa genèrica d’Ensenyament, era una 
subvenció de l’Estat finalista per a les guarderies. Per tant, aquí el marge de decisió 
d’on anaven aquests diners no hi era perquè com vostè coneix bé les subvencions 
finalistes només es poden aplicar a allò per al qual s’han concedit.  
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
16. PLE108/000004/2018-JP; Proposta Junta de Portaveus; Proposta de moció 

del grup de la CUP per instar a la Generalitat de Catalunya a fer front a la 
situació d'emergència social. (Exp. 2018/1278) 

 
“En la darrera legislatura el Parlament de Catalunya va aprovar un conjunt de noves 
lleis per tal d'intentar fer front a la situació d'emergència social, amb els instruments 
que permetia el règim autonòmic vigent 
 
La gran majoria d'aquestes lleis, com el Decret-llei d'impostos als bancs, el Decret-llei 
contra la pobresa energètica o la Llei d'emergència habitacional (o contra els 
desnonaments), han estat suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional, 
avantposant aquest una interpretació rígida de la Constitució de 1978 front la voluntat 



 
   
 
 

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

 

65

majoritària de la ciutadania de Catalunya expressada al Parlament, on aquestes lleis 
es van aprovar per una àmplia majoria. 
 
Durant aquests darrers dos anys, mentre el Tribunal Constitucional – per iniciativa del 
govern espanyol o pròpia- ha suspès o anul·lat fins a quaranta-sis lleis, la situació 
d'emergència social no ha fet més que agreujar-se. 
 
Tots els indicadors socioeconòmics oficials demostren l'augment de la desigualtat 
social; l'alt risc d'exclusió social, que ja no sols afecta a les persones aturades; les 
majors dificultats d'accés a l'habitatge, així com de poder-lo mantenir; l'augment de 
les desigualtats en l'accés al sistema sanitari públic i al sistema educatiu. 
 
És evident, doncs, la necessitat urgent que les institucions catalanes posin fil a l'agulla 
per començar a desenvolupar i fer efectives lleis i reglaments, començant per les 
suspeses pel Tribunal Constitucional, per tal de potenciar i materialitzar polítiques 
públiques que mitiguin els estralls socials que està produint la crisi econòmica que 
patim des de fa anys. Calen solucions d’emergència mentre no s'implementi un 
procés constituent que ens permeti avançar cap a una República que ens doti de 
majors recursos i sobirania per poder desenvolupar una arquitectura institucional, una 
legislació i unes polítiques públiques basades en una major redistribució de la 
riquesa. 
 
Per tots aquests motius el grup de la CUP, proposa al Ple l’adopció de l’ACORD 
següent: 
 
1.- Instar de forma urgent el nou Parlament de Catalunya a defensar la vigència de 
totes les lleis suspeses, i aprovar de nou les anul·lades pel Tribunal Constitucional en 
l’anterior legislatura, per tal de fer front a la situació d’emergència social.  
 
2.- Instar al nou Govern de la Generalitat a disposar dels recursos oportuns per tal de 
fer efectives aquestes lleis aprovades, amb el màxim de brevetat possible un cop 
hagin estat aprovades de nou al Parlament. 
 
3.- Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al nou Govern de la 
Generalitat, així com a tots els grups parlamentaris de la cambra legislativa 
autonòmica.” 
 
El portaveu del grup de la CUP senyor Lluc Salellas pren la paraula i manifesta, 
aquesta és una moció que presentem com a grup, també es una moció tipus, és a dir 
que s’ha presentat en altres indrets per la nostra formació, i que té una clara voluntat 
–per entendre’ns– en dos sentits. D’una banda reivindicar la sobirania del Parlament 
de Catalunya en un moment en què evidentment l’Estat espanyol mitjançant el 155 i 
el tripartit del 155 estan atacant-la fonamentalment dia rere dia. Aquesta setmana 
amb les amenaces a l’escola catalana avalades pel tripartit del 155 i per una banda ve 
a dir que és una moció que el que vol és dir que el Parlament de Catalunya és sobirà 
per legislar i per decidir en temes relacionats en aquest cas –que és el que ens 
importa a nosaltres–, amb temes relacionats amb la possibilitat de resoldre la situació 
d’emergència social que vivim al nostre país. I aquest és el segon punt. Si el primer 
és la sobirania, el segon és la situació d’emergència social que existeix al nostre país, 
amb unes taxes de desigualtat que són molt altes, amb uns índexs de pobresa que 
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son també molt elevats, amb situacions problemàtiques en l’àmbit d’habitatge, en 
l’àmbit de salut, també en l’àmbit de l’educació, en l’àmbit de l’energia. En tots aquest 
àmbits trobem que calen solucions urgents des del Parlament, que per a nosaltres és 
sobirà per fer-les. Per això, el que proposem és instar de forma urgent a que el nou 
Parlament defensi la vigència de totes aquelles lleis que a l’última legislatura han 
estat suspeses i que tenen a veure amb aquesta emergència social, han estat 
suspeses per un Tribunal Constitucional que de fet el que és, és un tribunal 
bàsicament d’oposició a tot allò que es legisla al Parlament de Catalunya sigui el que 
sigui i encara que serveixi per resoldre situacions emergència social. I en segon punt 
el que vol aquest moció és que, més enllà d’instar al Parlament a que defensi la 
vigència de totes les lleis suspeses i aprovi de nou aquelles que han estat anul·lades 
pel Tribunal Constitucional, insti també al futur Govern de la Generalitat a que disposi 
dels màxims recursos per fer que aquestes lleis es desenvolupin al més ràpid 
possible i per tant les classes populars del nostre país tinguin solucions al mes aviat 
possible per a fer front a aquesta emergència social que vivim. 
La portaveu del grup d’IdS senyora Gisela Saladich intervé i manifesta que ja fa anys 
que els tribunals de Madrid es dediquen a suspendre les lleis que aprova el Parlament 
de Catalunya. Totes les hem de recuperar al més aviat possible, especialment 
aquelles que lluitaven contra la desigualtat social. L’alt risc d’exclusió social que ja no 
sols afecta les persones aturades, i amb grans dificultats d’accés a l’habitatge així 
com de poder-lo mantenir, l’augment de les desigualtats als sistema sanitari i al 
sistema educatiu. Totes elles s’han de recuperar i el nostre grup com és lògic dóna 
suport a la proposta. 
El president del grup del PSC senyor Juli Fernández intervé per manifestar que, el 
nostre grup també, com ja vaig dir a la Junta de Portaveus, donem suport a la moció. 
Entenem que és una pràctica errònia del Govern de Madrid, aquest i els que hi ha 
hagut abans, també, però segurament no en tanta mesura, que sempre que arriba 
una llei que pot ser una llei que s’avança a molts problemes, intentin portar-la al 
Tribunal Constitucional, i no només passa a Catalunya, sinó també a altres territoris. 
Penso que això va en contra del benestar de la pròpia ciutadania, per tant nosaltres 
tot allò que sigui recuperar aquestes lleis que implicaven avenços importants pel que 
és garantia a la Constitució per al poble de Catalunya, estem d’acord en què el futur 
Govern –i el que sí que demanem és que sigui al més aviat possible– es posi a 
treballar per intentar recuperar aquests espais però jo crec que el que el nostre grup 
no pot acceptar és que el que ha dit abans el senyor Lluc amb aquesta teoria de la 
política dels eslògans i de l’aparador és «parada al 155» quan aquí aquest 155, que 
nosaltres en aquest ple hem votat en contra de què s’apliqui, no té res a veure amb 
les lleis que estem parlant suspeses. El 155, d’aquestes que n’hem parlat aquí no 
n’ha suspès cap, via 155. I a més a mes que col·loqui el 155 en relació i que ens 
acusi a nosaltres, al nostre grup, amb el tema de la immersió lingüística no li tolero. 
EL PSC ha fet molt en aquest país per al tema de la immersió lingüística, moltíssim. 
Igual que molts grups que estem aquí, per tant, que aprofitin qualsevol missatge, 
qualsevol eslògan que llancen des de Madrid, que jo crec que està molt equivocat, 
per col·locar el PSC en aquest mateix paquet jo li asseguro que això no li penso pas 
acceptar, perquè crec que no és just. El PSC en aquest país ha fet molt pel model 
que tenim que crec que es un model que funciona i en tot cas no entenem per què hi 
ha altres partits polítics que d’aquells temes que no hi ha problemes volen buscar 
problemes quan aquí en aquest país la llengua no ha sigut mai un problema, al 
contrari ha sigut una gran eina de cohesió social i que ha funcionat, i que el nostre 
grup pensa que ha de seguir funcionant com fins ara. Per tant no li tolerem que ens 
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col·loqui en el paquet de PP-C’s en aquest aspecte del tema de la defensa la llengua 
perquè penso que no respon a la realitat. Dit aquest parèntesi, evidentment el nostre 
grup està d’acord, penso que seria bo que el Govern sortint posi fil a l’agulla per 
intentar recuperar aquestes lleis. Evidentment, fins que la política a Madrid no canviï 
serà complicat, amb el panorama que hi ha de poca cooperació i col·laboració és molt 
i molt difícil, però el nostre grup està d’acord en que aquestes lleis s’han de recuperar 
perquè eren unes lleis molt avançades i que donaven sobretot resposta a unes grans 
necessitats que tenia el nostre país.  
El portaveu del grup d’ERC senyor Pau Presas intervé i manifesta que des de l’any 
2006 més de 45 lleis promogudes i aprovades pel Parlament de Catalunya han estat 
anul·lades o suspeses total o parcialment pel Tribunal Constitucional. Aquest fet, que 
malauradament s’ha convertit en constant, pretén que aquells que avui tenen 4 
diputats i menys del 5% dels vots a les passades eleccions al Parlament de Catalunya 
governin o impedeixin governar el Govern legítim i elegit democràticament pels 
catalans, i governar amb plenitud i servint els ciutadans del nostre país. El Partit 
Popular amb el suport de Ciutadans aquests darrers anys i també amb el silenci i de 
vegades també instigament i complicitat del PSOE i el PSC, ha perseguit judicialment 
de manera sistemàtica moltes de les iniciatives que surten del Parlament de 
Catalunya i fins i tot iniciatives que sorgeixen d’entitats socials i la mateixa societat. 
Des d’Esquerra sempre hem defensat que el progrés social i el progrés nacional són 
dues cares de la mateixa moneda que cusen i alhora integren tota la societat catalana 
i que qualsevol iniciativa política només té sentit si serveix perquè els ciutadans 
puguin viure en un país amb més igualtat d’oportunitats, justícia i millorant el seu 
benestar. Aquesta espiral d’impugnació sistemàtica de les lleis del Parlament de 
Catalunya fetes i aprovades pels diputats i diputades que ha elegit el poble de 
Catalunya en unes eleccions i fins i tot algunes d’elles aprovades per unanimitat de 
tots els partits representats al Parlament de Catalunya, no deixen de ser una pota 
més de la repressió de l’Estat i judicialització que està duent a terme de la política 
catalana. Arribant a l’absurd de fins i tot anul·lar lleis que donen eines per a treballar i 
donar oportunitats al 19% de persones que viuen a Catalunya, que estan per sota del 
llindar del nivell de pobresa. I una d’aquestes lleis al mateix temps que l’Estat 
bloqueja o no fa absolutament res per intentar millorar la situació d’aquestes persones 
i ciutadans que viuen al nostre país, i més aviat normalment fa el contrari: 
habitualment legisla en contra seva i dificulta i empitjora la seva situació. Per aquests 
motius estem totalment d’acord amb aquesta moció i que el Parlament i la majoria 
sorgida de les eleccions del 21 de desembre i esperem que ben aviat també el 
Govern de la Generalitat de Catalunya, tornin a aprovar de nou les lleis anul·lades pel 
Tribunal Constitucional amb temes tan bàsics i fonamentals com la lluita contra la 
pobresa energètica o la llei d’emergència habitacional.  
El portaveu del grup del PDeCAT senyor Albert Piñeira pren la paraula i manifesta, 
una prèvia respecte les paraules que ha comentat l’il·lustre diputat del grup dels 
socialistes. Com a govern li reconeixem que la posició del Partit Socialista de 
Catalunya aquí a la Diputació de Girona no és la mateix que la d’altres companys del 
seu propi partit per a altres latituds. Per tant, és evident i així li reconeixem que vostè 
aquí s’ha pronunciat en el sentit que s’ha pronunciat i evidentment li desitgem que 
tingui més encert del que han tingut fins ara quan per altres latituds han de defensar 
això mateix perquè és veritat que la posició del partit socialista pel que fa a la 
immersió lingüística i el model d’escola catalana és el que és, però per contra també 
s’ha de reconèixer que quan es parla del 155 el partit socialista en va ser un defensor 
entusiasta al Senat. Per tant, evidentment nosaltres com a Govern de la Diputació –
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perquè som Govern de la Diputació– li reconeixem i li reconeixem públicament en 
aquest plenari que la posició que ha defensat el seu grup aquí en aquesta corporació 
no és la mateixa que es defensa en altres latituds i evidentment li desitgem tota la sort 
i encert, que aquesta capacitat de convenciment que ha demostrat en el plenari de la 
corporació la tinguin en els altres llocs on s’acaben prenent les decisions que això 
també és veritat que no hi està. Una cosa i l’altra són a la vegada certes. Segon, i 
entrant en el tema de la moció. Una de les feines del legislador és intentar no actuar 
sempre a reacció, anticipar-se als problemes o també legislar en funció de realitats 
que són canviants i entre aquestes realitats canviants és evident que hi ha hagut una 
situació de crisi i de pobresa que el Parlament de Catalunya hi va saber respondre 
amb tot un seguit de lleis d’emergència habitacional, de pobresa energètica, de renda 
mínima garantida, etc. El senyor Pau Presas abans em sembla que feia referència 
que des de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de l’any 2006 fins al final de la 
legislatura passada han estat un total de 46 les lleis que han estat recorregudes al 
Tribunal Constitucional. Si hi afegíssim les altres normes amb rang de llei, com per 
exemple els decrets legislatius, o hi afegíssim altres resolucions, la xifra de normes 
que l’Estat ha recorregut davant del Tribunal Constitucional arriba a la seixantena: 
exactament seixanta, que no és una xifra menor. Es recorren les lleis en l’àmbit social 
com es recorren també les lleis que han intentat de vegades dotar de més recursos a 
la Generalitat de Catalunya o fins i tot, per posar un exemple recent, una cosa com 
per exemple la creació d’un nou municipi, el municipi de Medinyà, ha acabat essent 
recorreguda al Tribunal Constitucional. Per tant hi ha hagut una praxi generalitzada de 
que qualsevol norma, decret, resolució que sortia del Parlament de Catalunya o del 
Govern de la Generalitat, encara que fos en benefici de tots els ciutadans i ciutadanes 
de Catalunya es recorria al Tribunal Constitucional, que és un tribunal de part –els 
tribunals haurien de ser sempre imparcials però aquí en aquest cas estem davant 
d’un tribunal de part– i s’aprofitava i es feia un abús del mecanisme que té l’Estat que 
qualsevol resolució o llei que impugna l’Estat al Tribunal Constitucional 
automàticament, d’entrada, queda suspesa. Per tant, evidentment aquesta és una 
pràctica absolutament deslleial, que ha anat en contra dels interessos dels ciutadans i 
les ciutadanes de Catalunya que aquí pensem des del Govern que el Parlament de 
Catalunya i el legislador –en aquest cas el legislador català– es va saber respondre 
adequadament a una necessitat que hi havia aquí al nostre país perquè, repeteixo, 
les realitats són canviants i per tant la legislació s’hi ha d’adaptar i per tant el que 
farem des del Govern evidentment és votar a favor d’aquesta moció, que la 
compartim igual que els altres grups. 
El portaveu senyor Salellas intervé per agrair a tots els grups que facin un vot 
favorable a aquesta moció que presenta la CUP i breument dos aspectes. El primer, 
és sobre explicar-me, que el senyor Fernández m’ha demanat explicacions o que no 
acceptava allò que jo havia plantejat. Miri, jo els reconec que el PSC, han sigut un 
dels promotors i defensors més ferms de la immersió lingüística al nostre país, 
reconeixement de principi a final. Per això a mi el que em semblaria més coherent, si 
m’ho permeten, és que avui aquells que heu sigut fundadors del model de la immersió 
lingüística marxéssiu o féssiu algun tipus d’acció realment contundent dins un partit 
que avala l’estructura del 155. El tripartit del 155 és una realitat. Fins que el PSOE no 
digui clarament –el PSOE, que és el seu partit a l’Estat espanyol; el seu partit a l’Estat 
espanyol és el PSOE; els vots del PSC aquí compten dins el grup parlamentari del 
PSOE a l’Estat espanyol, això és així– i fins que aquest grup no surti i digui que s’ha 
d’acabar el 155, a mi em sap greu però el 155 el que permet és que el Govern del PP 
es plantegi canviar la casella de la immersió lingüística. És gràcies a que el PSOE ha 
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donat suport al 155, que el PP es pot plantejar fer i canviar el model d’immersió 
lingüística avui. Per tant, crec que l’argument que he fet servir té un sentit: 
reconeixent-los que vostès que han sigut, i encara ho són avui aquí explicant-ho, 
defensors de la immersió lingüística però el PSOE, que és el seu partit germà, avala 
avui que això canviï i per això he fet la intervenció que he fet. I per acabar, imaginin-
se si és important que el Parlament de Catalunya sigui sobirà i que pugui aplicar les 
lleis que defensa en l’àmbit social que les dades de l’OCDE ho diuen clarament: 
«l’Estat espanyol avui a través de la seva despesa pública destina un 25% a la gent a 
la gent més rica i un 10% a la gent més pobra». És a dir, les ajudes de l’Estat 
espanyol… Sí, sí, no faci aquesta cara senyor Noguer, que ha fet una cara de «vol 
dir?». No, no, jo li dic… ja li he vist la seva cara però li puc ensenyar l’informe… 
Doncs jo li he vista. A mi el que m’ha transmès, senyor Noguer, és que qüestionava 
amb la seva cara la informació que jo… Val, molt bé. Dit això, continuo amb 
l’argument, doncs. Imaginin si és important la sobirania del Parlament de Catalunya 
que avui sabem –no ho diu Catalunya, ho diu l’OCDE– que la despesa pública en 
temes socials de l’Estat espanyol, un 25% va per a la gent més rica i un 10% per a la 
gent més pobra. És a dir, que la despesa pública en temes socials de l’Estat espanyol 
avui en dia no serveix per fer front a l’emergència que tenim com a país a nivell social. 
 
S’APROVA per unanimitat.  
 
17. PLE108/000005/2018-JP; Proposta Junta de Portaveus; Proposta de moció 

del grup de la CUP per resoldre la problemàtica dels joves desemparats. 
(Exp. 2018/1278) 

 
“En els últims anys s’ha produït un augment de l’arribada de menors estrangers no 
acompanyats. Durant l’any 2017, aquesta xifra es va incrementar fins als 1498 
menors, el doble que anys anteriors. 
 
La majoria de persones que fan el procés migratori es situen entre els 15 i els 17 
anys, si bé cada vegada arriben persones més joves. Quan es detecten, aquests 
casos passen a estar sota la protecció i l’atenció de la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència (DGAIA), que, amb l’allau de nous casos, s’ha vist amb la 
necessitat de reorientar el seu procés d’intervenció per adaptar-se a la nova realitat. 
 
Un cop aquests joves arriben a la majoria d’edat legal, per llei estan obligats a sortir 
dels centres d’acollida. Molts d’ells són atesos a l’Àrea de suport als joves tutelats i 
extutelats (ASJTET), un servei públic titularitat de la DGAIA, però altres queden fora 
del circuit completament desemparats. A aquests s’hi sumen nois i noies que 
provenen de centres d’acollida d’altres territoris de Catalunya i de l’Estat i d’altres que 
per la seva edat no han estat mai tutelats. 
 
Els serveis de la xarxa d’atenció de la Generalitat i dels municipis s’han mostrat, 
totalment insuficients, especialment durant els últims mesos. La Generalitat ha 
començat a actuar amb la creació de la Taula d’atenció integral dels menors 
estrangers sense referents familiars, que a nivell territorial té la rèplica en una taula de 
treball interadministrativa. Però el sistema segueix col·lapsat i les administracions, 
sobretot els municipis que reben als nois i les noies, es veuen desbordats per donar 
cobertura a les necessitats d’aquests joves. 
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Per fer front a la situació, i assegurar una resposta eficaç que garanteixi els drets 
d’aquest col·lectiu és necessari una implicació de totes les administracions, treballant 
de manera coordinada per donar una atenció integral que asseguri la cobertura de 
necessitats bàsiques dels joves desemparats i l’adquisició de les competències que 
els permetin assolir l’autonomia personal i social. 
 
Per tot l’exposat anteriorment, el grup de la CUP proposa al Ple de la Diputació de 
Girona l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER- Dotar dels recursos necessaris a l’àrea de Serveis Socials de la Diputació i 
Dipsalut per tal d’oferir assessorament tècnic als Ajuntaments i Consells Comarcals 
de la demarcació en matèria d’abordatge del sensellarisme que pateixen molts dels 
joves extutelats i dels desemparats. 
 
SEGON- Elaborar una borsa d’espais i habitatges propietat de la Diputació de Girona 
i dels seus ens dependents per posar-los a disposició dels municipis i/o de la 
Generalitat de Catalunya, per tal de destinar-los a cobrir les necessitats habitacionals 
d’urgència del col·lectiu. 
 
TERCER-. Participar de manera activa en els espais de treball i coordinació habilitats 
per a l’atenció a joves desemparats. 
 
QUART-. Informar d’aquest acord a la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència i a tots els municipis de la Demarcació de Girona.” 
 
El portaveu del grup de la CUP senyor Lluc Salellas pren la paraula per presentar la 
proposta de moció del seu grup i manifesta, com sabran, de fet, als seus municipis –
en alguns més que d’altres– i en especial últimament s’ha conegut el cas de la ciutat 
de Girona, hi ha diverses desenes de joves al nostre país i també a les nostres 
comarques que després d’haver estat tutelats per la Generalitat fins que feien 18 anys 
i per tant havent tingut una empara de l’administració pública, quan aquests fan 18 
anys l’administració pública ja no se’n fa responsable i aquests joves automàticament 
el que es veuen és abocats a la vida de carrer i a la vida sense recursos, amb tota la 
precarietat i tots els riscos que això suposa per als joves que tot just acaben de fer 
18 anys a les nostres viles i a les nostres ciutats. Davant d’aquesta situació, que a 
nosaltres ens preocupa enormement, el que entenem és que les administracions 
públiques ens hi hem de bolcar i hem de posar recursos per fer o per buscar 
solucions perquè aquests joves no visquin desemparats al carrer. Per això presentem 
aquesta moció, que és una moció que del que parla en definitiva és que l’Àrea de 
Serveis Socials de la Diputació que avui en dia forma part de DIPSALUT pugui tenir o 
pugui destinar recursos o oferir assessorament tècnic als ajuntaments i consells 
comarcals de la demarcació per abordar tot aquest fenomen del sensellarisme que 
pateixen els joves ex tutelats i de l’altra que es faci un estudi si de tots els habitatges i 
edificis i propietats que té la Diputació de Girona n’hi ha algun que podria ser posat a 
disposició perquè servís –ja sigui de forma momentània o de forma més permanent– 
a disposició dels municipis per ajudar a que aquesta situació de sensellarisme quedi 
mitigada al més aviat possible. 
La portaveu del grup d’IdS senyora Gisela Saladich intervé i manifesta, nosaltres 
anunciem que votarem a favor a la moció. 
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La portaveu del grup del PSC senyora Consol Cantenys pren la paraula i manifesta, el 
nostre grup també donarà suport a aquesta moció. Entenem que aquest és un 
problema bastant greu i que evidentment a la ciutat de Barcelona i el seu entorn està 
colpint des de fa bastant temps, a Girona també està arribant però és evident que els 
municipis més petits no se’n salvaran i per tant aquest és un tema que la Diputació de 
Girona hauria de veure de quina manera pot donar suport als ajuntaments. 
El portaveu del grup d’ERC senyor Pau Presas intervé i manifesta, votarem a favor 
d’aquesta moció. 
El portaveu del PDeCAT senyor Albert Piñeira pren la paraula i manifesta, per 
anunciar que el Govern hi votarà a favor i per fer dos anuncis més. Evidentment, tal i 
com estableix la moció a la qual nosaltres donem suport es farà aquest estudi dels 
espais de què pugui disposar la Diputació. A dia d’avui, com ja es va explicar a la 
Junta de Portaveus, amb la informació que tenim en aquests moments, la Diputació 
no tindria espais disponibles però en qualsevol cas de totes maneres aquest anàlisi el 
farem. Segona qüestió que volia comentar: estem ja en una fase molt avançada de 
converses amb la Generalitat i concretament amb els Serveis Territorials del 
departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya aquí a 
Girona i també amb algun ajuntament -bàsicament hem començat amb l’Ajuntament 
de Girona, que és el cas on aquesta situació es produeix de manera més flagrant– i 
per tant creiem que més d’hora que tard i en un període de temps breu tindrem ja 
tancat l’acord per poder destinar recursos a aquest àmbit que vostè plantejava i per 
tant ja li anuncio que la Diputació de Girona hi destinarà recursos i que per tant hi 
haurà un acord amb les altres administracions implicades, és a dir, corporacions 
locals –començant per l’Ajuntament de Girona, que és on hi ha aquest problema– i 
Generalitat de Catalunya, que hi haurà un compromís de finançament per part 
d’aquesta corporació, que com a Diputació hi destinarem diners, i que evidentment 
aquest fenomen, en cas que es produeixi en altres ciutats de la demarcació –
bàsicament aquest és un fenomen que es produeix en ciutats grans però que és 
probable que amb el temps, com comentava la il·lustríssima diputada, senyora 
Cantenys, es pugui anar estenent– l’aportació de recursos que es faci aquí a la ciutat 
de Girona també hi serà per als altres municipis, proporcionalment a la situació, que 
es trobin en aquesta mateixa situació però la voluntat de la corporació no és només 
aprovar una moció purament política de pronunciament; hi haurà aportació de 
recursos per part de la Diputació de Girona i serà en breu, i serà amb acord amb les 
altres administracions implicades. I aquesta és una qüestió que es farà també en els 
altres llocs de la demarcació on es produeixi aquesta situació, i em plau anunciar-los 
això, que estem en una fase avançada d’aquest procés. 
El portaveu senyor Salellas intervé i respon, agrair una vegada mes el vot afirmatiu 
dels grups i dir que també ens alegrem de conèixer aquesta informació que acaba de 
comentar el diputat Piñeira al voltant de que hi ha unes negociacions avançades en 
aquest sentit. Per nosaltres, si la nostra moció ha ajudat a que això avanci i que sigui 
una realitat al més aviat possible, d’alguna manera ja ens sentim contents i esperem 
poder llegir aviat les notícies positives que permetin que aquests joves trobin una 
sortida a la situació que viuen ara mateix.  
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
18. PLE108/000006/2018-JP; Proposta Junta de Portaveus; Moció del Grup 

d'ERC per a l'impuls del vehicle elèctric i híbrid a la Diputació de Girona. 
(Exp. 2018/1278) 
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
El trànsit rodat de vehicles motoritzats és la principal causa de contaminació als 
pobles i ciutats. Avançar cap una mobilitat sostenible és un dels reptes per reduir les 
emissions i, per tant, per disminuir els nivells de contaminació i de consum energètic. 
Per això, a banda de les mesures per la promoció de transports no contaminants i la 
utilització del transport públic, són necessàries les mesures que fomentin l’extensió 
dels vehicles que consumeixen energies renovables i de baixa emissió.  
 
El sector del transport és avui el principal consumidor d'energia final a Catalunya. En 
conseqüència, el Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 considera 
que les actuacions al sector del transport són imprescindibles per poder aconseguir 
una transició cap a un model energètic més sostenible. 
 
El vehicle elèctric és una de les opcions més interessants per a substituir els vehicles 
amb motor de combustió interna. Aquest tipus de vehicle suposa una bona alternativa 
per a disminuir la dependència energètica de l’exterior atès que la generació 
d’electricitat depèn menys dels productes petrolífers.  
 
La Generalitat, mitjançant el Pacte Nacional per la Sobirania Energètica, ha iniciat el 
debat sobre la transició energètica cap al 100% de renovables l’any 2050; i la 
substitució dels combustibles fòssils per la mobilitat elèctrica és una peça clau en 
aquesta transició. El vehicle elèctric té un pes cabdal en la transició energètica i per 
això es pretén fer de Catalunya un país atractiu per al desplegament del vehicle 
elèctric i la seva infraestructura de recàrrega. 

 
Atès que els vehicles que utilitzen energies alternatives als combustibles fòssils 
permeten la reducció de la dependència dels productes petrolífers, així com la 
reducció d’emissions contaminants i contribueixen a la millora de la qualitat de l’aire 
dels nostres pobles i ciutats. 
 
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar l’estratègia d’Impuls del 
Vehicle Elèctric a Catalunya 2010-2015 (IVECAT), per tal de permetre que el vehicle 
elèctric esdevingui una oportunitat industrial, ambiental i d’eficiència energètica en 
l’àmbit de la mobilitat i que recentment el Govern ha aprovat el Pla d'Acció per al 
desplegament d’Infraestructura de Recàrrega per als Vehicles Elèctrics 2016-2019 
(PIRVEC), que té per objectiu convertir Catalunya en un país atractiu per al vehicle 
elèctric a través de la garantia de subministrament energètic als usuaris i al parc de 
vehicles que circula per la xarxa viària catalana.  
 
Atès que la Diputació de Girona, a través de l’àrea de Medi Ambient, està duent a 
terme des de fa temps polítiques d’impuls i desenvolupament de les energies 
renovables amb diverses línies de subvenció per facilitar la seva implementació als 
municipis de la demarcació.  
 
Atès el compromís del CILMA de facilitar i posar a disposició dels ajuntaments el 
coneixement i els avantatges dels vehicles elèctrics a través de d’iniciatives com la 
cessió temporal de vehicles.  
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Atesos tots aquests antecedents i amb la voluntat de continuar avançant cap a la 
implementació i incorporació de les energies renovables i en aquest cas en l’impuls 
del vehicle elèctric i tenint en compte que la Diputació de Girona és un organisme que 
disposa d’un ampli parc de vehicles i que la seva experiència ha de ser referència en 
l’àmbit municipal. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a la Diputació de Girona 
proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent: 
 
Primer. Elaborar un pla de substitució del parc de vehicles de la Diputació a partir de 
l’anàlisi de les necessitats i dels models que tenen un equivalent elèctric o híbrid en el 
mercat i l’estudi de la infraestructura necessària per a la recàrrega.  
 
Segon. Elaborar un calendari progressiu de substitució dels vehicles a partir de 
l’elaboració del pla de substitució i de la infraestructura necessària per a la seva 
recàrrega.” 
 
El portaveu del grup d’ERC senyor Pau Presas pren la paraula per presentar la moció 
del seu grup i manifesta, tant la Generalitat de Catalunya com la Diputació de Girona 
estan tirant endavant diverses iniciatives i programes per lluitar contra el canvi 
climàtic, impulsar canvis que facin un model energètic més sostenible i impulsar nous 
sistemes de mobilitat sostenible al territori. I concretament la Diputació de Girona, 
també tal com expliquem a la moció, a través de l’Àrea de Medi Ambient, també està 
duent a terme des de fa temps polítiques d’impuls i desenvolupament de les energies 
renovables amb diverses actuacions i línies d’ajut que van des d’ajudes per a la 
instal·lació de calderes de biomassa, sistemes d’autoconsum, producció d’energia 
solar, la instal·lació punts de recàrrega elèctrica o millores en l’eficiència energètica 
dels equipaments públics, conjuntament també amb d’altres iniciatives dutes a terme 
des del CILMA per tal de facilitar l’ús dels vehicles elèctrics i provar-los als 
ajuntaments. Entrant en el contingut dels acords, portem aquesta proposta al ple de la 
Diputació, perquè segueixi en aquesta línia i com a paper exemplificant per a d’altres 
administracions locals s’elabori un estudi, que es pot fer des dels mateixos serveis 
tècnics de la Diputació, on a partir de l’anàlisi de les necessitats del parc d’automòbils 
de la Diputació es planifiqui aquells que amb la tecnologia actual tinguin un equivalent 
elèctric o híbrid al mercat actualment, i es determini un calendari en el qual, quan 
s’escaigui la seva substitució, es faci per un vehicle d’aquestes característiques. 
La portaveu del grup d’IdS senyora Gisela Saladich intervé i comenta, la proposta ens 
sembla perfecta, a la Junta de Portaveus ja es va recollir que tecnològicament hem de 
tenir en compte els vehicles híbrids perquè de moment les funcionalitats dels vehicles 
elèctrics encara no poden solucionar tots els temes, per tant, votarem a favor de la 
proposta. 
El portaveu del grup de la CUP senyor Lluc Salellas pren la paraula i manifesta, 
anunciar que votarem a favor de la proposta.  
La portaveu del grup del PSC senyora Consol Cantenys pren la paraula i manifesta, el 
nostre grup també donarà suport a la proposta. 
El portaveu del grup del PDeCAT senyor Albert Piñeira pren la paraula i manifesta, 
senyor Presas, ja ho fem, i per tant, com que ja ho fem, ho continuarem fent. Alguns 
exemples: a l’anualitat darrera, el 2007, vam comprar tres cotxes híbrids aquí com a 
corporació. Hi ha hagut un programa de finançament per part de l‘Àrea de Medi 
Ambient de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics perquè, perquè la realitat dels 
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vehicles elèctrics es pugui impulsar, haurem de tenir punts on els puguem carregar. 
Perquè si no, per exemple els que venim d’unes latituds molt llunyanes, haurem de 
sortir el dia abans, fer nit a Ripoll, carregar el vehicle i continuar. Per tant, hem 
d’assegurar –perdonin la ironia– que hi hagi una xarxa de punts on es puguin carregar 
aquests vehicles i aleshores els podrem substituir. Per això subvencionem des de la 
Diputació i financem que es posin punts de recàrrega de vehicles elèctrics, com fem 
nosaltres, com fa l’ICAEN, l’Institut Català de l’Energia. Hem posat a disposició dels 
ajuntaments amb diferents convenis en aquests moments encara ho estem fent –en 
aquest precís moment– i ho hem fet amb anterioritat perquè diferents ajuntaments de 
la demarcació puguin provar vehicles elèctrics, ens hem adherit a la compra agregada 
de vehicles elèctrics de l’ACM, etc. I hi ha tot un programa de substitució de vehicles 
ja en marxa mitjançant el qual es compren vehicles híbrids, se’n van comprar, se’n 
seguiran comprant, s’ha inclòs allò de la reflexió que abans plantejava la il·lustríssima 
senyora Saladich en relació amb els vehicles híbrids que, per tant, aquesta es va 
plantejar en Junta de Portaveus, tots hi estem d’acord, per tant en síntesi ja ho fem, 
ho continuarem fent i per descomptat votarem a favor de la moció. 
El portaveu del grup d’ERC senyor Presas intervé i respon, simplement per agrair el 
suport dels grups i esperem que ben aviat pugui haver-hi un punt de recàrrega a 
Ripoll per tal que no hi hagi de fer nit i arribar fins aquí. 
 
S’APROVA per unanimitat.  
 
19. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
No n’hi ha. 
 
20.    PRECS I PREGUNTES 
 
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i manifesta, en primer lloc, no ho hem 
comentat en el punt 4, en què vostè explica la seva activitat en l’últim mes, que hem 
vist que va estar a Israel, ha parlat de Tel Aviv, fins i tot vam veure que s’havia reunit 
amb un polític parlamentari israelià, i ens agradaria si ens pogués explicar 
exactament amb qui s’havia reunit durant la seva visita a Israel perquè com bé saben 
Israel és un estat clarament autoritari que avui en dia està massacrant i colonitzant un 
poble, que és el poble palestí, i a nosaltres ens preocupa segons quines relacions 
s’estiguin establint entre la Diputació de Girona i institucions de l’Estat d’Israel que 
puguin estar activament o no tan activament col·laborant amb el genocidi del poble 
palestí. En segon lloc, abans del proper ple, i per això ara farem un prec, hi haurà el 8 
de març, i el 8 de març és el dia de la dona treballadora i enguany a més està 
convocada una vaga general feminista per reclamar els drets de les dones 
treballadores del nostre país. Ens agradaria saber si a nivell de la nostra institució 
vostès tenen previst fer algun acte o alguna activitat especial al voltant de la dona i 
també al voltant d’aquesta vaga que està convocada. I en tercer i últim lloc hem pogut 
llegir avui que el Tribunal de Comptes ha qüestionat la compra d’un pis de l’edifici de 
XALOC i que diu que «la Diputació de Girona va donar per bo el valor de taxació per 
comprar un segon pis adquirit per 433.000 euros i no es va negociar per aconseguir 
un millor preu d’acord amb el principi d’economia que ha de regir l’actuació del sector 
públic». Bé, ens preocupa enormement que el Tribunal de Comptes faci una resolució 
d’aquest tipus amb un tema que quan aquest diputat que és la compra de patrimoni 
per part de la Diputació organismes independents quan aquest diputat de vegades ha 
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qüestionat o ha preguntat si realment s’estaven fent o s’havien fet les coses 
correctament, el Govern ens ha dit que sí, que no hi havia cap dubte, que no hi havia 
cap motiu ni tan sols gairebé perquè jo plantegés la pregunta, que semblava fins i tot 
que sobrés de tan confirmats i de tan segurs que estaven vostès de que les coses i 
les compres s’estaven fent de forma correcta. Doncs bé, un organisme com és el 
Tribunal de Comptes avui ens diu això. Ens agradaria saber exactament quin és la 
resposta a aquest tema en concret i sobretot si pensen preveure algun canvi perquè 
això no torni a ocórrer, no estem parlant de pocs diners; estem parlant de més de 
400.000 euros.  
El president senyor Pere Vila pren la paraula i respon, referent als actes del 8 de 
març, com cada any la Diputació –ja li farem arribar els actes que farem 
concretament– estarà participant dels actes conjunts que es fan entre les diferents 
administracions. Referent al viatge a Israel, molt senzill perquè precisament em vaig 
reunir amb un diputat que està a l’oposició, per tant no ens vam reunir en cap moment 
amb el Govern. La reunió es va convocar dins del Parlament i no vam poder fer tota la 
visita que requeria perquè en aquell moment s’estaven fent votacions. Però en tot cas 
no va ser amb el Govern i la veritat que pel que vam extreure de la conversa, aquest 
partit de l’oposició té certes aspiracions el 2019, que és quan hi haurà eleccions 
generals a Israel, de poder tenir uns resultats excel·lents i a partir d’aquí vam 
traslladar nosaltres una mica d’explicació de perquè estàvem a Israel, que bàsicament 
era pel tema de la fira que es feia turística, però van tenir la deferència de convidar-
nos i de poder parlar; en cap cas va ser amb el Govern d’Israel. El senyor diputat es 
diu Haim Halim, és una persona originària d’Argentina, de Buenos Aires, i que ens va 
fer una recepció de més d’una hora. La pregunta sobre el pis de Xaloc li contestarà el 
vicepresident, senyor Noguer. 
El vicepresident primer senyor Miquel Noguer pren la paraula i respon que, quan 
vostè ho diu, ho diu amb un to vehement que penso que tampoc és el que correspon, 
però en tot cas li diré que quan aquest Govern ha pensat que les coses s’han fet bé, 
és precisament perquè tots els informes que hi ha dins aquesta compra i a qualsevol 
compra que es faci sempre igual, són del tot correctes. Per tant, veurem i estudiarem 
el que ha dit el Tribunal de Cuentas però sí que li podria dir que en tot cas el president 
d’aquell moment, el senyor Giraut –i aquí hi havia un oferta de 525.000 euros que al 
final es concreta amb una taxació externa de 433.000 euros, que aquesta taxació 
externa la validen els tècnics de la corporació (el Servei d’Arquitectura de la 
Corporació), 433.000 euros, que és el que nosaltres hem de validar, els informes 
jurídics pertinents tots són correctes i en tot cas hi ha l’autorització perquè ells han 
d’enviar l’expedient al Departament de Governació de la Generalitat i l’informe que fa 
la Direcció General d’Administració Local és com a conclusió –i ho firma el senyor 
Souto com a director general el 28 de març de 2014–: «aquesta Direcció General 
signa favorablement l’adquisició directa per part de la Diputació de l’immoble situat a 
l’avinguda Sant Francesc 29, 2n 1a, etc.». Per tant, aquesta Corporació ha seguit 
tècnicament tots els passos que calien per fer aquesta adquisició. Com ara, no? Ara 
comprarem la planta de baix. S’ha fet el mateix, és a dir, s’ha fet una negociació. 
Evidentment uns en volien més, els altres en volien pagar menys. S’ha fet una taxació 
per part de la Corporació i ara s’ha demanat l’autorització del Departament de 
Governació, que és el pertinent. Si el Departament de Governació l’autoritza 
efectuarem la compra i si per alguna cosa no l’autoritzés no podríem efectuar la 
compra, perquè és pertinent que el Departament de Governació doni el vistiplau o 
informi favorablement aquesta compra. Per tant, en tots els casos, l’expedient està a 
la seva disposició, a la disposició de qualsevol de vostès per parlar-ho, igual que 
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també està a disposició del Tribunal de Cuentas per si és necessari mostrar-lo, això 
és el que hi ha referent a aquest expedient de compra, com tots els expedients de 
compra de la Corporació. Per tant, no hi ha cap informe de la Corporació que digui –ni 
de la Generalitat– que hi ha algun tema que grinyola, no, i el tema de la negociació, 
com signa el president Giraut aquí en el seu moment hi és, com li dic ara en aquesta 
adquisició que també hi ha estat per part –en aquest cas no per l’actual– per part 
d’aquest vicepresident que té a bé de contestar-lo. 
 
 
El senyor president aixeca la sessió a tres quarts menys cinc minuts de dues de la 
tarda, el contingut de la qual, com a vicesecretari, CERTIFICO. 
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