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NÚM.: 113 
ÒRGAN: Ple 
SESSIÓ: Ordinària 
DATA: 17 de juliol de 2018 
HORA: 12:10 
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 
 Joaquim Felip i Gayolà 
 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 
Secretari general Jordi Batllori i Nouvilas 
Interventora Núria Josa i Arbonés 
 
ORDRE DEL DIA 
1. Presa de possessió del càrrec de diputat per part del senyor Joaquim Felip i 

Gayolà. 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 

anterior, que va tenir lloc el dia 19 de juny de 2018. 
3. Decrets corresponents al mes de juny de 2018.  
4. Ratificació de les resolucions que ho requereixin 
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5. Informació de la Presidència 
ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA 
6. PLE113/000051/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 

Contractació (008): Aprovació d'un encàrrec de gestió per atendre una 
contractació pública del Consorci de la Costa Brava. (Exp. 2018/1819) 

7. PLE113/000050/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit CVV 
3SC 02/2018 del pressupost de despeses del Consorci de les Vies Verdes de 
Girona de l'exercici 2018. (Exp. 2018/6737) 

8. PLE113/000037/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI Prom. Econ., Admin. i 
Hisenda; Recursos Humans (012): Modificació de la relació de llocs de treball i 
plantilla 2018. (Exp. 2018/6685) 

9. PLE113/000047/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
Secretaria General (005): Ratificació de l'acord de dissolució i liquidació del 
Consorci Local i Comarcal de Comunicació, aprovat per acord del Consell 
General del Consorci de 5 de desembre de 2017. (Exp. 2018/6708) 

10. PLE113/000048/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
XALOC: Acceptació de la delegació acordada per diversos ens de determinats 
ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona. (Exp. 2018/6880) 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
11. PLE113/000014/2018-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Acceptació de l'encàrrec de gestió i aprovació del conveni amb 
l'Ajuntament de Fontanals de Cerdanya, per a la contractació agregada per a la 
millora de l'eficiència energètica. (Exp. 2016/1241) 

12. PLE113/000015/2018-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Xarxa Viària 
(013): Aprovació definitiva del projecte constructiu d'obres del Condicionament 
d'un tram de la carretera GIV-5041, de Molins fins al nou pont de la Muga, entre 
els PK 0+985 i 2+433 i inici de l'expedient expropiatori. (Exp. 2018/2453) 

13. MOCIONS D’URGÈNCIA 
14. PRECS I PREGUNTES 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Presa de possessió del càrrec de diputat per par t del senyor Joaquim Felip 

i Gayolà . 
 

Previ lliurament al secretari de la corporació de la credencial estesa pel president de 
la Junta Electoral Central i després de prometre el càrrec segons la fórmula legalment 
establerta per Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, tot afegint-hi l’acatament a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, pren possessió del càrrec de diputat el senyor JOAQUIM 
FELIP I GAYOLÀ (CiU) pel Partit Judicial de Figueres. 
 
El senyor President en nom de la corporació, dóna la benvinguda al senyor Joaquim 
Felip, i li desitja molt bona feina en aquests mesos que queden fins al final de la 
legislatura. En les properes setmanes, en el ple de cartipàs, ja se li assignaran les 
funcions. Li fem entrega del pin constitucional d’aquesta casa, moltes gràcies i 
benvingut. Abans de començar, fe d’errates. Institucional, el pin... He dit 
constitucional. El pin institucional.  
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2. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de  l’acta de la sessió 
ordinària anterior del dia 19 de juny de 2018. 

 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 19 de juny 
de 2018, prèviament tramesa als senyors diputats i a les senyores diputades. 
 
3. Decrets corresponents al mes de juny de 2018. 
 
S’informa dels decrets corresponents al mes de juny de 2018 numerats del núm. 1125 
al núm. 1346. 
 
El diputat senyor Lluc Salellas intervé per anunciar que, en aquest ple, i de forma 
excepcional, no faré preguntes al voltant de cap decret, perquè aquest matí he estat 
una hora i mitja intentant entrar al Firmadoc per analitzar els decrets, m’ha sigut 
impossible fer-ho i, per tant, per una qüestió tècnica, no puc preguntar sobre els 
decrets de l’últim mes, malgrat m’hagués agradat, com faig en tots els plens, poder 
esclarir dubtes al voltant dels mateixos. 
El president senyor Pere Vila respon que, ho lamento i mirarem quina ha estat la 
circumstància que ho ha impedit, però, en tot cas, podran fer acumulació de preguntes 
en el proper ple, dels decrets d’aquest mes passat. 
 
4. Ratificació de les resolucions que ho requereixi n. 
 
No n’hi ha. 
 
5. Informació de la Presidència. 
 
El senyor president facilita als diputats i diputades la informació següent: 
 
Assistència a actes representatius: 

• A San Francisco, a la presentació del Projecte Flood Preventor. 
• A Barcelona, a l’elecció, nomenament i presa de possessió del nou president 

de la Diputació de Barcelona. 
• A Caldes de Malavella, assistència al Ple extraordinari i bateig de la Plaça de 

l’Ajuntament amb el nom de Plaça U d’octubre.  
• A Pals, a l’acte de protecció del corall vermell al litoral català. 
• A Olot, a la presentació de la compra del Volcà de Santa Margarida.  

Visites: 
• Al despatx de presidència amb les alcaldesses d’Anglès i Vilobí d’Onyar 
• Al despatx de presidència, amb el conseller d’interior, Hble. Sr. Miquel Buch.  
• A Barcelona, reunió amb els presidents de les Diputacions catalanes.  
• Entitats i particulars: 12, entre les que destaquen: la Federació d’Hostaleria de 

Girona i la Fundació La Ciutat Invisible.  
Reunions de treball:  

• Junta de Govern. 
• Junta de Portaveus i Presidents. 
• Rodes de premsa: 

• Presentació del Festival Acústica. 
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• Presentació de la signatura del conveni de cessió temporal gratuïta d’ús de 
107 desfibril·ladors a la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra de la 
Regió Policial de Girona.  

• Mitjans de comunicació: entrevista amb el president de Lead to Change.  
 
Personal Eventual:  
En compliment del que disposa l’article 104 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de règim local, s’informa al Ple que el nombre de llocs de 
treball reservats a personal eventual de la Diputació de Girona a 30 de juny de 2018 
és de 25 places, de les quals no n’hi ha cap de vacant. 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HIS ENDA 
 
6. PLE113/000051/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Ec on., Admin. i 

Hisenda ; Contractació (008): Aprovació d'un encàrrec de ges tió per 
atendre una contractació pública del Consorci de la  Costa Brava. (Exp. 
2018/1819) 

 
“El Consorci de la Costa Brava té naturalesa local i ostenta la condició d’entitat local 
de l’aigua (ELA), que comporta ser ens territorial d’acord amb l’art. 14 del Decret 
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya. 
 
Segons acord del Ple del Consorci de la Costa Brava (ELA), amb data 2 de febrer de 
2018, ha expressat de seva voluntat de “encarregar al Centre Gestor de Contractació 
de la Diputació de Girona la gestió de la tramitació de l’expedient del contracte de 
servei de l’explotació dels sistemes de sanejament del Consorci Costa Brava – Entitat 
Local de l’aigua, excepte l’adjudicació i la formalització. (exp. 23/2018)”. 

 
L'encàrrec de gestió és un mecanisme previst en l'article 11 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic que permet a l'administració la realització 
d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans 
administratius o de les entitats de dret públic siguin encarregades a altres òrgans. 
 
Aquest mecanisme es preveu quan l'administració considera que no té suficients 
mitjans tècnics per dur-la a terme. L'encàrrec de gestió, a diferència de la delegació o 
l'avocació no comporta una cessió de titularitat de la competència ni dels elements 
substantius del seu exercici, i, per tant, és responsabilitat de l'òrgan que fa l'encàrrec. 
 
A efectes de realització dels objectius exposats, i atenent la manca de mitjans tècnics 
i administratius adequats per a la realització dels procediments pertinents, es veu 
necessari encarregar a la Diputació de Girona, l’àmbit de les funcions d’assistència 
tècnica i jurídica que li corresponen, la gestió de la contractació de servei de 
l’explotació dels sistemes de sanejament del Consorci Costa Brava – Entitat Local de 
l’aigua, excepte l’adjudicació i la formalització. 
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Atès que la Diputació de Girona forma part, com a membre, del Consorci de la Costa 
Brava, i correspon al seu President ocupar directament, o mitjançant delegació a favor 
d’un diputat o diputada, la presidència del Consorci i dels seus òrgans col·legiats. 
 
Considerant que la Diputació de Girona, disposa d'un servei de contractació amb tota 
la infraestructura personal i tècnica necessària per procedir a qualsevol tipus de 
tramitació de contractes. 
 
D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Promoció Econòmica 
Administració i Hisenda hi dictamina favorablement i eleva al Ple de la corporació la 
proposta d’acord següent: 
 
Primer. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió al Centre Gestor de Contractació de la 
Diputació de Girona de la tramitació de l’expedient del contracte de servei de 
l’explotació dels sistemes de sanejament del Consorci de la Costa Brava – Entitat 
Local de l’Aigua, excepte l’adjudicació i la formalització, amb el detall següent:  
 
“Conveni d’encàrrec de gestió al Centre Gestor de Contractació de la Diputació de 
Girona de la tramitació de l’expedient del contracte de servei de l’explotació dels 
sistemes de sanejament del Consorci de la Costa Brava – Entitat Local de l’Aigua, 
excepte l’adjudicació i la formalització 
REUNITS 
Per part de la Diputació de Girona, amb domicili a la Pujada de Sant Martí, 4-5, Codi 
postal 17004 i amb NIF P1700000A: 
El senyor Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona, en virtut de les 
facultats conferides per acord del Ple del dia 1 de juliol de 2015, assistit pel secretari 
general de la Diputació de Girona, el senyor Jordi Batllori i Nouvilas. 
 
Per part del Consorci de la Costa Brava – Entitat Local de l’Aigua, amb domicili a la 
ciutat de Girona, plaça Josep Pla, 4, 3r, 1a, Codi postal 17001 i NIF número 
P1700010J: 
El senyor Jordi Soler Casals, president del Consorci de la Costa Brava – Entitat Local 
de l’Aigua, en virtut de les competències delegades pel president de la Diputació de 
Girona mitjançant el Decret de Presidència número 2293, de data 28 de novembre de 
2017, assistit pel secretari del Consorci de la Costa Brava – Entitat Local de l’Aigua, 
per delegació, el senyor Jordi Turón i Serra. 
Ambdues parts es reconeixen, en la representació en què actuen, la capacitat legal 
necessària per a la formalització del present Conveni, i 
EXPOSEN 
1.El Consorci té naturalesa local i transitòriament, per raons de legalitat 
pressupostària, està adscrit a la Diputació de Girona per imperatiu del criteri de major 
extensió territorial regulat en l’apartat 2.h) de la disposició addicional vintena de la ja 
derogada Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, incorporada per la disposició final 
segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, i pels articles 118 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic.  
2.El Consorci ostenta la condició d’entitat local de l’aigua (ELA), que comporta ser ens 
territorial d’acord amb l’art. 14 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 
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3.El Consorci té la necessitat de tramitar la licitació d’un nou contracte de servei d’ 
Explotació dels sistemes de sanejament del Consorci de la Costa Brava – Entitat 
Local de l’Aigua, i no disposa de suficient personal propi per fer-ho; i la Diputació de 
Girona disposa d’un Departament de Contractació especialitzat en aquests tipus 
d’expedients. 
4.Ambdues parts han convingut en efectuar un encàrrec de gestió per dur a terme la 
tramitació de l’expedient indicat, i per tal de deixar constància dels acords presos 
formalitzen el present Conveni, que prèviament ha estat aprovat per l’acord del Ple del 
Consorci de la Costa Brava – Entitat Local de l’Aigua de data 2 de febrer de 2018 i el 
del Ple de la Diputació de Girona de data __ ___de 2018 respectivament, i que es 
regirà per les següents 
CLÀUSULES 
I.Objecte del Conveni 
Realitzar un encàrrec de gestió del Consorci de la Costa Brava – Entitat Local de 
l’Aigua (en endavant, CCB – ELA) a la Diputació de Girona per la tramitació de 
l’expedient de licitació del contracte de servei d’ Explotació dels sistemes de 
sanejament del CCB - ELA, excepte l’adjudicació i posterior formalització del 
contracte. 
II.Obligacions del Consorci de la Costa Brava – Entitat Local de l’Aigua 
El CCB - ELA facilitarà a la Diputació de Girona tota la documentació administrativa i 
tècnica que sigui necessària per a dur a terme l’objecte del present Conveni. 
Tanmateix, posarà a la seva disposició el personal tècnic i d’administració general que 
es requereixin per aclarir, modificar o completar la documentació entregada. 
III.Obligacions de la Diputació de Girona 
La Diputació de Girona destinarà tots els recursos humans i tècnics necessaris per a 
la tramitació de l’expedient del contracte que motiva aquest Conveni, fins als actes 
d’adjudicació i de la formalització del mateix, que realitzarà el CCB-ELA. 
IV.Vigència i publicitat del Conveni 
Aquest Conveni entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona i finalitzarà quan s’hagi realitzat, per part de la 
Diputació de Girona, la tramitació de l’expedient del contracte de servei d’Explotació 
dels sistemes de sanejament del CCB – ELA, i aquest estigui a disposició del CCB - 
ELA per a procedir a la seva adjudicació i formalització. La data límit per a aquesta 
entrega serà el dia 30 d’octubre de 2019. 
V.Extinció 
Són causes d’extinció d’aquest Conveni: 
El compliment de l’objecte del Conveni. 
El transcurs del termini de vigència sense haver-se acordat la pròrroga del mateix. 
Per mutu acord entre les parts que el subscriuen. 
L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels 
signants. 
La denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit a l’altra part, amb una antelació 
mínima de 6 mesos. 
La possibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del Conveni. 
Qualsevol altre causa prevista a la normativa vigent. 
VI.Règim jurídic i naturalesa del Conveni 
El present Conveni té naturalesa administrativa, sotmetent-se les parts als òrgans de 
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en cas de controvèrsia sobre la seva 
aplicació. 
Els compareixents troben conforme el present Conveni i el signen electrònicament”. 
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Segon. Facultar el president per signar els documents que siguin necessaris per a 
l’execució d’aquest acord i, en especial, per a la signatura del conveni. 
 
Tercer. Traslladar el present acord al Consorci de la Costa Brava.” 
 
El vicepresident primer senyor Miquel Noguer presenta la proposta de la comissió que 
presideix i comenta que és l’aprovació d’un encàrrec de gestió per atendre una 
contractació pública del Consorci de la Costa Brava. Com saben, el Consorci de la 
Costa Brava és una entitat en la qual hi participen els vint-i-set ajuntaments de la 
Costa Brava més la Diputació de Girona i el qual, en el perímetre econòmic seria, o hi 
intervé la Diputació de Girona o s’acumula en la Diputació de Girona i, per tant, aquí, 
en aquest cas, ens demanen que poguéssim fer unes bases de contractació, i seria el 
conveni per fer les esmentades bases. 
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i comenta que, sobre aquest punt el 
grup de la CUP hi votarem a favor, perquè de fet, aquest tipus d’implicació per part de 
la Diputació en el que és el dia a dia, la gestió i el control del Consorci de la Costa 
Brava, ens sembla que és una praxis que nosaltres hem vingut reivindicant en els 
últims anys. De fet, quan hem parlat del Consorci de la Costa Brava en aquest ple, 
sovint se’ns ha presentat la Diputació com un ens més dels vint-i-set que formen el 
Consorci, com si fóssim iguals que, per entendre’ns, un ajuntament qualsevol del 
municipi de la costa que estigui dins el Consorci. A l’hora de la veritat, per això, avui 
veiem que no és ben bé així, perquè ja ens hi dediquem també, perquè el Consorci no 
té recursos per fer-ho, per ajudar a fer aquestes bases. Bé, nosaltres, el que sempre 
hem dit és que creiem que la Diputació tenia unes obligacions com a soci, jo diria, 
encara que no sigui el terme legal correcte, prioritari o que lidera el Consorci, tindria 
unes obligacions que per nosaltres no ha estat exercint tal com ens hauria agradat en 
la història d’aquest Consorci, que és de més control i més transparència, més 
explicació als municipis i als ciutadans sobre què està fent exactament aquest 
Consorci, de com es gasten els diners i, sobre tot, que algun dia poguéssim tenir, en 
aquest plenari, el debat polític que convindria sobre si creiem que el Consorci ha 
d’estar permanentment gestionat a través de concursos públics, que van a parar 
normalment a les mateixes empreses, empreses que han estat relacionades amb la 
màfia de l’aigua arrel del país durant molts anys o, al contrari, si hauríem de tendir a 
un model de gestió directa de l’aigua, també a través del Consorci, i de la implicació 
que pogués tenir la Diputació i els municipis. Aquest és un debat que a nosaltres ens 
agradaria tenir, que l’hem reclamat, que de moment no s’ha tingut, que, com que 
sabem que hi hauran canvis en la Presidència, hi haurà oportunitats per canviar 
polítiques, esperem, a partir d’ara, i que es pugui tenir en compte la opinió d’aquest 
grup en aquest àmbit.  
El vicepresident primer senyor Noguer respon que, en tot cas, aquesta pregunta jo 
crec que li vaig contestar també a la comissió informativa i no li contestaré diferent, en 
el sentit que la Diputació de Girona és un més dels vint-i-set. És veritat que hi ha un 
element diferenciador, que és que ostenta la presidència, en aquest cas presidència 
delegada, i les secretaries i les intervencions del Consorci són les secretaries i les 
intervencions de la Diputació de Girona. Si aquest és un fet diferencial, com a fet 
diferencial es podria entrar en la valoració. No en quant a ser soci o no, si no que 
aquest seria el fet diferenciador. És veritat que hi ha un altre element que ha canviat, 
que és l’adscripció a la Diputació de Girona en entrar. És a dir que els comptes del 
Consorci sí que consoliden amb el nostre pressupost a efectes de donar-ne compte i 
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a efectes de perímetre; res més que això. En tot cas, el que aprovem avui, i ja sé que 
la pregunta que fa vostè no es diferencia d’això d’avui en el sentit que diu: és bo, com 
fem a tots els ajuntaments i tots els organismes dependents, també, en part, de la 
Diputació, el fet que se’ls pugui ajudar a l’hora de redactar unes bases. Això, crec que 
tots hi estem d’acord, i vostè també, però més enllà d’això, és a dir, el que es fa en el 
Consorci, hi ha un plenari que són precisament tots els que integren el Consorci, tots 
els ajuntaments. Per tant, el que s’està fent en el Consorci ho saben precisament. No 
és un tema de transparència, és que ho saben els que estan en el plenari, que són els 
vint-i-set membres del Consorci. I el que es gasta o no es gasta en el Consorci, 
precisament també són els vint-i-set membres, tots els que en formen part, del que hi 
ha en el Consorci, econòmicament, i del que es produeix de despesa. Per tant, a 
partir d’aquí, jo crec que aquest problema no hi seria. Per tant, la Diputació té la 
responsabilitat que té, no en té més. I aquest tema econòmic no hi seria si no hagués 
entrat en vigor l’LRSAL. I és això, jo crec que és el que li vaig contestar la setmana 
passada i el que li puc contestar avui.  
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
7. PLE113/000050/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Ec on., Admin. i 

Hisenda ; Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedien t de suplement 
de crèdit CVV 3SC 02/2018 del pressupost de despese s del Consorci de les 
Vies Verdes de Girona de l'exercici 2018. (Exp. 201 8/6737) 

 
L’Assemblea General del Consorci de les Vies Verdes de Girona, reunida en sessió 
ordinària el dia 26 de juny de 2018, ha proposat la incoació de l’expedient de 
suplement de crèdit CVV 3SC 02/2018 del pressupost de despeses del consorci per a 
l’exercici 2018, per atendre despeses que no poden demorar-se a l’exercici següent i 
per a les quals el crèdit per atendre-les és insuficient (de conformitat amb l’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). 
 
D’acord amb la base d’execució 7a del pressupost de despeses de la Diputació de 
Girona per a l’exercici 2018, el suplement de crèdit és aquella modificació del 
pressupost de despeses mitjançant la qual s’assigna crèdit a la realització d’una 
despesa específica i determinada que no es pot demorar fins a l’exercici següent i per 
la qual el crèdit previst és insuficient i no pot ser objecte d’ampliació. 
 
D’acord amb l’article 36.1 del Reial decret 500/1990, el suplement de crèdit 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. 
 
Vist l’expedient tramitat a l’efecte, la corporació, a proposta de la Comissió Informativa 
de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit CVV 3SC 02/2018 
del pressupost de despeses del Consorci de les Vies Verdes de Girona de l’exercici 
2018, segons el detall següent: 
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SUPLEMENT DE CRÈDIT 

APLICACIÓ 
DESCRIPCIÓ IMPORT 

Org. Prog. Econ. 

 4591 21000 Manteniment infraestructures 22.500,00 
 4591 22602 Difusió i publicitat de les Vies Verdes  60.000,00 
 4591 62500 Adquisició mobiliari vies i senyals 80.500,00 
 4591 65001 Inversions gestionades per altres ens públics 91.000,00 
   TOTAL 254.000,00 

 
FINANÇAMENT  

APLICACIÓ 
DESCRIPCIÓ IMPORT 

Org. Prog. Econ. 

 4591 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 254.000,00 

   TOTAL 254.000,00 
 
SEGON. Exposar al públic l’expedient de suplement de crèdit aprovat inicialment en 
l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona. 
 
TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial 
de l’expedient de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament aprovat. 
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 l’acord esdevingui definitiu, el pressupost modificat, resumit 
per capítols, al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
8. PLE113/000037/2018-PPCIPEAH; Proposta Pres. CI P rom. Econ., Admin. i 

Hisenda ; Recursos Humans (012): Modificació de la relació d e llocs de 
treball i plantilla 2018. (Exp. 2018/6685) 

 
“El Ple de la Corporació ha d’aprovar anualment la plantilla de personal en la mateixa 
sessió en què aprova el pressupost. L’article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local, estableix que les plantilles han de respondre 
als principis de racionalitat, economia i eficiència, i sense que les despeses de 
personal puguin superar els límits que es fixen amb caràcter general i bàsic per part 
de l’Estat.  
 
Amb data 21 de novembre de 2017 es va aprovar la plantilla i la relació de llocs de 
treball del personal de la Diputació i els seus organismes autònoms, i es va publicar, 
un cop definitivament aprovades, al BOP núm. 17 de 24 de gener de 2018 i al DOGC 
núm. 7549 de 1 de febrer de 2018. 
 
El servei d’Organització i Recursos Humans Corporatiu ha emès informe relatiu al 
marc jurídic normatiu aplicable a les propostes de modificació presentades.  
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Segons l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, la plantilla es pot modificar 
amb posterioritat a l'aprovació del pressupost, durant l'any de la seva vigència, per 
respondre a l'establiment de nous serveis, per a l'ampliació, supressió o millora dels 
existents que no admetin demora per a l'exercici següent, així com també si respon a 
criteris d'organització administrativa interna. 
 
La cap del Servei de Biblioteques ha presentat un informe sol·licitant i justificant la 
necessitat de crear una plaça i un lloc de treball a la seva unitat administrativa, degut 
al nombre creixent i major complexitat dels 80 equipaments que gestionen, entre 
biblioteques i punts d’informació i lectura. Aquesta complexitat també repercuteix en 
les tasques de caràcter administratiu que cal realitzar per gestionar més d’un milió i 
mig d’euros de pressupost de despeses, mitjançant factures, informes, documents 
comptables, contractes administratius, etc. Aquesta situació de dèficit de personal es 
veurà agreujada amb la propera jubilació de l’administrativa que dóna suport a temps 
parcial al Servei de Biblioteques, des del servei de Cooperació Cultural. 
 
La descripció del lloc de treball que es requereix serà el següent: 
 
1. Realitzar les tasques de gestió administrativa i de creació i tramitació dels 
expedients del servei. 
1.1. Dissenyar i implementar processos (procediments, indicadors, documents) 
d’acord amb les directrius rebudes. 
1.2. Proposar, analitzar i implementar millores en circuits administratius de treball. 
1.3. Donar suport tècnic al superior jeràrquic i a l’equip del Servei. 
1.4. Proporcionar i obtenir informació puntual i actualitzada a proveïdores i a l’equip 
del Servei. 
1.5. Tramitació de factures. 
1.6. Control del pressupost i partides pressupostàries. 
1.5. Qualsevol altra feina que se li encomani. 
 
2. Classificar i gestionar la informació i els documents administratius del seu àmbit, i 
elaborar les bases de dades i els documents necessaris: 
2.1. Dissenyar i impulsar l’execució i la supervisió de les bases de dades dependents 
del servei d’àmbit administratiu. 
2.2. Confeccionar i actualitzar llistats, informes de dades i indicadors de gestió de 
l’àmbit de la seva responsabilitat. 
2.3. Recollir i proporcionar informació sobre l’estat d’execució del pressupost i 
estadístiques de contractes i inventaris pels superiors jeràrquics. 
2.4. Coordinar i participar en la confecció de la memòria periòdica del servei i en la 
redacció de la documentació sol·licitada per l’anuari estadístic. 
2.5. Organitzar i coordinar la gestió de l’arxiu administratiu del servei. 
2.6. Organitzar i digitalitzar l’arxiu històric administratiu existent. 
2.6. Redacció de documentació diversa, com documents “Faig constar”, informes, 
notificacions, requeriments, encàrrecs, etc. 
2.7. Redacció formal de: 
a) propostes (a la Comissió, la Junta de Govern o el Ple) 
b) convenis i acords amb associacions, administracions i entitats, etc. 
c) bases i convocatòries de subvencions (i dels documents que se’n desprenen: 
requeriments, decrets, trasllats, controls, informes...)  
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d) altes d’inventari i assegurances d’exposicions amb Gestió del Patrimoni–Secretaria 
 
3. Potenciar i coordinar la informació externa i interna relacionada amb les activitats 
del seu servei: 
3.1. Atendre i aclarir consultes externes i internes, personalment, de forma telefònica 
o telemàtica. 
3.2. Impulsar i vetllar per la tramitació correcta de les comunicacions i respostes que 
cal donar a les biblioteques, ajuntaments , al Servei de Biblioteques GenCat, als 
proveïdors o a d’altres departaments. 
3.3. Promoure i controlar l’actualització periòdica dels continguts de la intranet i del 
web del seu àmbit d’actuació. 
3.4. Assistir i participar en reunions on sigui requerida la seva presència. 
 
4. Coordinació del grup CLER (Club de Lectures Recomanables):  direcció del grup 
de treball, el calendari de reunions anual, l’edició de tres guies de literatura infantil i 
juvenil, el control de la partida d’aquest grup i la formació anual dels professionals del 
grup. En concret:  

-Elaborar i proposar el calendari de les sessions de treball (mínim de sis trobades 
a l’any, mínim de quatre guies: Sant Jordi, Estiu, Nadal i temàtica) 

-Recollir totes les propostes treballar-les i crear els diferents grups de treball de 
cada sessió. 

-Determinar el termini per a l’entrada de comentaris bibliogràfics a l’extranet i 
controlar que es respectin. 

-Revisió i muntatge de la guia, i treball en comú amb la impremta cara a la 
maquetació 

-Redacció de les ordres del dia, actes i certificats d’assistència 
-Repartiment i Gestió del pressupost per a la compra d’adquisicions de cadascuna 

de les biblioteques amb personal integrant del CLER 
-Proposta anual de formació especialitzada infantil i juvenil per als membres del 

grup i realització (contractació, preinscripció, inscripció, organització, 
certificats) 

-Coordinar tasques de col·laboració amb altres àmbits (escoles, universitats, 
instituts, altres administracions, editorials, escriptors, il·lustradors, etc.). 

-Coordinar el concurs de literatura infantil i juvenil CLER (Contes esbojarrats) i el 
concurs per a la il·lustració de les portades de les guies (difusió, compra de 
lots, diplomes, obsequis, etc.). 

-Altres projectes relacionats amb el foment de la literatura infantil i juvenil. 
-Coordinar el projecte LECXIT de la Fundació Jaume Bofill d’acompanyament 

lector: reunions d’informació, planificació de cursos, seguiment i avaluació 
final. 

-Coordinar el projecte d’assessorament a les biblioteques escolars: seguiment 
dels informes d’avaluació que ens fan arribar els bibliotecaris assessors, així 
com del pressupost per a adquisicions.  

-Crear, dissenyar i construir recursos educatius itinerants. 
-Assistència i suport a l’estand del Servei de Biblioteques a Fires. 
-Adquisició de lots pels clubs de lectura infantils i juvenils, i en particular, tria, 

adquisició, i preparació: catalogació, folrat, magnetització, etiquetatge i 
localització. 
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5. En determinats moments amb puntes de feina amb data de finalització: expurgues, 
trasllats, inauguracions, informatitzacions de nous PIL, catalogacions i/o 
localitzacions, etc.  
 
Els coneixements i habilitats requerides per ocupar el lloc de treball són el domini dels 
programes informàtics que utilitza habitualment la Diputació en la seva gestió 
administrativa, a més dels programes de treball específics del servei de biblioteques: 
Millennium, eCatalunya, Extranet, SAP, Micro-Bi i Síntesi.  
 
En definitiva, el perfil adequat del lloc de treball que cal crear, que requereix 
coneixements i expertesa en biblioteconomia, es correspon amb un/a tècnic/a auxiliar 
de biblioteques, nivell de destí 20 i complement específic equivalent als caps de 
negociat de suport administratiu. En quant a la plantilla de personal, caldria crear una 
plaça de grup C1 del cos d’administratius de l’Escala d’Administració General de 
funcionaris de carrera.  
 
Per altra banda, el sistema de provisió d’aquest lloc de treball hauria de ser, amb 
caràcter preferent, el sistema de mobilitat interadministrativa per concurs de mèrits, 
atès que són les administracions públiques que tradicionalment han gestionat 
directament equipaments bibliotecaris els que compten amb personal expert en la 
matèria, tant des del punt de vista de la gestió bibliotecària, com des del punt de vista 
de la gestió administrativa.  
 
Aquesta ampliació de la plantilla, amb el corresponent increment de retribucions, es 
pot compensar per la disponibilitat de consignacions destinades a llocs vacants que 
no es pretenen proveir en aquest exercici, com és el cas del lloc vacant de cap del 
servei de Cooperació Cultural, que està ocupat en règim d’acumulació de funcions per 
un funcionari de la Corporació, i que es va pressupostar en 65.178,49 euros per a 
l’any 2018.  
 
El cost previst per l’increment d’aquesta plaça de la plantilla, calculat entre els mesos 
de setembre i desembre de 2018, és d’11.782,21 euros. Per tant, podem concloure 
que aquest cost pot ser assumit amb el crèdit disponible a nivell de vinculació jurídica 
en el capítol 1 del pressupost de despeses. Les aplicacions pressupostàries a les 
quals s’imputarà la despesa són les següents: 501 3321 12003 Retribucions bàsiques 
funcionaris C1 Biblioteques; 501 3321 12100 Retribucions complementàries destí 
funcionaris Biblioteques, 201 3321 12101 Retribucions complementàries específic 
funcionaris Biblioteques i 501 3321 16000 Quotes patronals a la Seguretat Social 
Biblioteques.  
 
Per altra banda, durant l’any 2018 ha quedat vacant el lloc de treball de “tècnic/a A2 
d’administració general” adscrit al servei d’Assistència i Cooperació als Municipis, de 
forma que aquesta vacant es considera necessari proveir-la de forma urgent 
mitjançant el sistema de concurs interadministratiu de funcionaris de carrera, atès que 
durant els darrers anys ha estat ocupada temporalment pel sistema de comissió de 
serveis de forma satisfactòria. Aquesta modificació comporta actualitzar l’apartat 
d’observacions d’aquest lloc de treball per afegir com a forma de provisió el concurs 
interadministratiu. També s’ha d’homogeneïtzar el nivell de destí d’aquest lloc, que 
hauria de ser un nivell 22, com tots els llocs equivalents de la corporació.  
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Finalment, al mes de juliol de 2018 quedarà vacant el lloc de treball de “cap de secció 
de control financer” del servei d’Intervenció, i d’acord amb la proposta de 
reorganització d’aquest departament, s’ha proposat reclassificar-lo com un lloc de 
nivell de destí 25, i complement específic de 16.335,96 EUR, en igualtat de 
condicions retributives que la resta de tècnics superiors de la corporació que no tenen 
funcions de comandament.  
 
Per altra banda, al servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació s’han fet 
redistribucions de tasques, derivades de la mobilitat interadministrativa del seu 
personal, que fa necessari designar el factor de localització, que retribueix la 
obligatorietat de determinats llocs de treball d’estar localitzable les vint-i-quatre hores 
del dia per poder resoldre incidències tècniques que posin en perill els serveis 
informàtics de la Corporació. En concret, es fa necessari assignar aquest factor de 
localització a un dels llocs de treball d’enginyer tècnic informàtic que està ocupat 
interinament (consta com a vacant a la Relació de Llocs de Treball). Aquesta despesa 
de 3.034,89 EUR bruts anuals, anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 510 9200 
153000 i el seu cost pot ser assumit amb el crèdit disponible a nivell de vinculació 
jurídica en el capítol 1 del pressupost de despeses. 
 
D’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú, les Administracions Públiques poden fer rectificacions d’errors 
materials o de fet en qualsevol moment. S’ha detectat que cal homogeneïtzar la 
denominació dels llocs de treball de cap de negociat de suport administratiu de la 
Corporació, els quals es corresponen amb unes funcions equivalents, segons les 
fitxes descriptives de llocs de treball de la Corporació. Així mateix, en algun cas, el 
nivell de destí que consta en la Relació de Llocs de Treball és el que correspon com a 
nivell de destí personal del/a funcionari/ària que ocupa el lloc, en virtut de la carrera 
administrativa a la corporació, i no el nivell de destí assignat en el grau d’entrada dels 
caps de negociat, que és sempre un nivell de destí 20. Per altra banda, també s’ha 
detectat que alguns llocs de cap de negociat tenen un complement específic amb una 
diferència de 12 cèntims d’euro en còmput anual respecte dels altres llocs, degut a 
criteris d’arrodoniment matemàtic que no han sigut homogenis. Totes aquestes 
rectificacions d’errors, que no afectaran a les retribucions que perceben els 
treballadors que estan assignats als llocs de treball afectats, són les següents: 
 
Departament 
d’adscripció 

Identificació del 
lloc de treball 

Descri pció que cal 
rectificar 

Descripció que es 
proposa: 

Gabinet de 
Presidència 

Cap de negociat de 
suport administratiu 

Complement 
específic: 11.689,44 

Complement específic:  
11.689,56 

Protocol, premsa i 
comunicació 

Cap de negociat de 
suport administratiu 

Complement 
específic: 11.689,44 

Complement específic:  
11.689,56 

Intervenció Cap de negociat de 
suport administratiu 

Complement 
específic: 11.689,52 

Complement específic: 
11.689,56 

Nivell de destí: 22 Nivell de destí: 20 
Secretaria General Cap de negociat 

afers generals 
Denominació: “afers 
generals” 

Denominació: “de suport 
administratiu” 

Secretaria General Cap de negociat del 
BOP 

Denominació: “del 
BOP” 

Denominació: “de suport 
administratiu” 

Nivell de destí: 22 Nivell de destí: 20 
Arxiu i Gestió 
Documental 

Cap de negociat de 
suport administratiu- 

Denominació: “Arxiu” Suprimir denominació 
“arxiu” 
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Arxiu 
Contractació Cap de negociat de 

suport administratiu 
Nivell de destí: 22 Nivell de destí: 20 

Promoció 
Econòmica 

Cap de negociat de 
suport administratiu 

Complement 
específic: 11.689,44 

Complement específic:  
11.689,56 

Cooperació 
Cultural 

Cap de negociat de 
suport administratiu 

Nivell de destí: 22 Nivell de destí: 20 

Monuments Cap de negociat de 
suport administratiu 

Complement 
específic: 11.689,49 

Complement específic:  
11.689,56 

Comunicació 
cultural 

Cap de negociat de 
suport administratiu 

Complement 
específic: 11.689,49 

Complement específic:  
11.689,56 

Esports Cap de negociat de 
suport administratiu 

Nivell de destí: 22 Nivell de destí: 20 

Assistència i 
Cooperació als 
municipis 

Cap de negociat de 
suport administratiu 

Nivell de destí: 22 Nivell de destí: 20 

Enginyeria Cap de negociat de 
suport administratiu 

Complement 
específic: 11.689,44 

Complement específic:  
11.689,56 

Medi Ambient Cap de negociat de 
suport administratiu 
– Vies Verdes 

Denominació: “vies 
verdes” 

Suprimir denominació 
“vies verdes” 

Programes 
europeus 

Cap de negociat de 
suport administratiu 

Complement 
específic: 11.689,44 

Complement específic:  
11.689,56 

Xarxa Viària Local Cap de negociat de 
suport administratiu 

Nivell de destí: 22 Nivell de destí: 20 

 
Segons l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local, el Ple de la Corporació és competent per aprovar la plantilla i la relació de 
llocs de treball, així com les seves modificacions. 
 
L’article 37 del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors preveu que siguin 
objecte de negociació col·lectiva la determinació i aplicació de les retribucions 
complementàries dels funcionaris públics, amb excepció de les decisions que afectin 
a  les seves facultats d’autoorganització.  
 
Segons l’article 126.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, la 
modificació de les plantilles durant la vigència del pressupost requerirà el compliment 
dels tràmits establerts per a la seva modificació del pressupost, és a dir, que cal 
sotmetre la proposta al tràmit d’audiència.  
 
Segons l’article 283.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, s'ha de trametre còpia 
de la plantilla i de la relació de llocs de treball al Departament de Governació de la 
Generalitat, i s'han de publicar íntegrament al BOP i al DOGC. 
 
D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, 
Administració i Hisenda hi dictamina favorablement i eleva al Ple l’adopció de 
l’ACORD següent: 
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Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de la plantilla del personal de la 
Diputació de Girona, amb la creació de la plaça de personal funcionari que s’indica tot 
seguit: 
 
Plantilla de personal funcionari 
(...) 
II. Places de l’Escala d’Administració General 

 Núm Grup Observacions 

   Places 
ocupades 

Places vacants 
(o cobertes 

interinament) 

Places vacants 
(reservades a 

promoció interna) 

Places per 
funcionaritzar 

Places 
a 

extingir 
Administratius 46 C1 43 3   4 

(...) 
 
Segon. Exposar l'expedient al públic, mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí 
Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler 
d'edictes durant 15 dies. Transcorregut aquest termini sense que es presentin 
al·legacions, quedarà definitivament aprovat. 
 
Tercer. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball del personal de la 
Diputació de Girona, mitjançant la creació del lloc de treball que s’indica tot seguit: 
 
(...) 
Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i BenestarBiblioteques 

Denominació del lloc Dot. CD CE Grup FP RJP Localitat Observacions 

Tècnic/a auxiliar de 
biblioteques 1 20 11.689,56 C1 C F Girona Concurs 

interadministratiu 
(...) 
 
Quart. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball del personal de la 
Diputació de Girona, tot modificant la descripció dels llocs de treball que s’indiquen a 
continuació:  
 
(...) 
Àrea de Cooperació LocalAssistència i Cooperació als Municipis 

Denominació del lloc Dot. CD CE Grup FP RJP Localitat Observacions 

Tècnic/a A2 
d’Administració General 1 22 13.548,12 A2 C F Girona Concurs 

interadministratiu 
(...) 
 
(...) 
Àrea de Promoció Econòmica, Administració i HisendaIntervenció 

Denominació del lloc Dot. CD CE Grup FP RJP Localitat Observacions 

Tècnic/a superior de 
serveis econòmics  1 25 16.335,96 A1 C F Girona Vacant PI  

(...) 
 
(...) 
Àrea de Cultura, Noves Tecnologies,  
Esports i BenestarSistemes i Tec. Informació 
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Denominació del lloc Dot. CD CE Grup FP RJP Factor 
dedicació Observacions 

Enginyer tècnic informàtic 2 22 13.548,12 A2 C F 3.034,89 (L)  
2 vacants (1 
factor 
localització) 

Operador 2 16 11.182,32 C1 C F 3.034,89 (L) 
1 vacant 
(1 factor de 
localitació) 

(...) 
 
En relació als llocs de cap de negociat de suport administratiu que han patit 
rectificació d’errors materials, es relacionen de forma breu a continuació:  
 
Departament 
d’adscripció 

Identificació del lloc 
de treball 

Descripció que cal 
rectificar 

Descripció que es 
proposa: 

Gabinet de 
Presidència 

Cap de negociat de 
suport administratiu 

Complement 
específic: 11.689,44 

Complement específic:  
11.689,56 

Protocol, premsa i 
comunicació 

Cap de negociat de 
suport administratiu 

Complement 
específic: 11.689,44 

Complement específic:  
11.689,56 

Intervenció Cap de negociat de 
suport administratiu 

Complement 
específic: 11.689,52 

Complement específic: 
11.689,56 

Nivell de destí: 22 Nivell de destí: 20 
Secretaria 
General 

Cap de negociat 
afers generals 

Denominació: “afers 
generals” 

Denominació: “de suport 
administratiu” 

Secretaria 
General 

Cap de negociat del 
BOP 

Denominació: “del 
BOP” 

Denominació: “de suport 
administratiu” 

Nivell de destí: 22 Nivell de destí: 20 
Arxiu i Gestió 
Documental 

Cap de negociat de 
suport administratiu- 
Arxiu 

Denominació: “Arxiu” Suprimir denominació 
“arxiu” 

Contractació Cap de negociat de 
suport administratiu 

Nivell de destí: 22 Nivell de destí: 20 

Promoció 
Econòmica 

Cap de negociat de 
suport administratiu 

Complement 
específic: 11.689,44 

Complement específic:  
11.689,56 

Cooperació 
Cultural 

Cap de negociat de 
suport administratiu 

Nivell de destí: 22 Nivell de destí: 20 

Monuments Cap de negociat de 
suport administratiu 

Complement 
específic: 11.689,49 

Complement específic:  
11.689,56 

Comunicació 
cultural 

Cap de negociat de 
suport administratiu 

Complement 
específic: 11.689,49 

Complement específic:  
11.689,56 

Esports Cap de negociat de 
suport administratiu 

Nivell de destí: 22 Nivell de destí: 20 

Assistència i 
Cooperació als 
municipis 

Cap de negociat de 
suport administratiu 

Nivell de destí: 22 Nivell de destí: 20 

Enginyeria Cap de negociat de 
suport administratiu 

Complement 
específic: 11.689,44 

Complement específic:  
11.689,56 

Medi Ambient Cap de negociat de 
suport administratiu 
– Vies Verdes 

Denominació: “vies 
verdes” 

Suprimir denominació 
“vies verdes” 

Programes 
europeus 

Cap de negociat de 
suport administratiu 

Complement 
específic: 11.689,44 

Complement específic:  
11.689,56 

Xarxa Viària Local Cap de negociat de 
suport administratiu 

Nivell de destí: 22 Nivell de destí: 20 
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Cinquè. Un cop elevada a definitiva l'aprovació de la plantilla de personal, es 
publicarà aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, i es notificarà a la Direcció General d'Administració Local i a 
la Subdelegació del Govern.” 
 
El vicepresident primer senyor Miquel Noguer presenta la proposta i comenta que és 
una modificació de la relació de llocs de treball perquè hi haurà una jubilació en el 
tema de Biblioteques i, per tant, la creació d’aquesta plaça amb anterioritat perquè es 
pugui cobrir. Però, a part d’això, hi ha una sèrie de caps de negociat en els quals el 
que es fa és qüestió de cèntims, regularitzar-los en el còmput general de l’anualitat. 
Per tant, és veritat que hi ha molts apunts només de cèntims i, en tot cas, la creació 
d’aquesta plaça que quedarà vacant.  
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i comenta que, en aquest punt, ja ho 
vaig expressar també en la comissió informativa de la setmana passada, que 
nosaltres enteníem que són dos punts substancialment diferents que se’ns posen a 
votació en un mateix punt, de tal manera que se’ns enganya una mica el que estem 
votant, perquè estem votant dues coses molt diferents. Una cosa és, com bé 
explicava el senyor Noguer, el tema de la plaça per les biblioteques, i l’altre, la 
validació de petits canvis d’un model de relació de llocs de treball que s’ha anat 
construint al llarg de la història i que ara vostès han acabat de fer uns canvis concrets 
de complements específics i tot això, i ens demanen que ho validem al mateix temps. 
Per nosaltres, són dos elements diferenciats. Estem d’acord en el tema de 
Biblioteques. En allò altre, per la història i per tot plegat, doncs no compartim com 
s’ha desenvolupat i, per tant, això ens porta avui a decidir que, el que farem, serà una 
abstenció en aquest punt.  
El diputat senyor Pau Presas pren la paraula per anunciar que, el grup d’Esquerra, 
igual com vam fer amb la relació de llocs de treball, ens abstindrem en aquesta 
proposta.  
 
S’APROVA per 18 vots a favor (PDeCAT, PSC i IdS) i 9 abstencions (ERC i CUP) 
 
9. PLE113/000047/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Ec on., Admin. i 

Hisenda ; Secretaria General (005): Ratificació de l'acord d e dissolució i 
liquidació del Consorci Local i Comarcal de Comunic ació, aprovat per 
acord del Consell General del Consorci de 5 de dese mbre de 2017. (Exp. 
2018/6708) 

 
“Mitjançant escrit de data 23 de maig de 2018 (RE 1-2018-009817-2) la representant 
del Consorci Local i Comarcal de Comunicació notifica a aquesta Diputació l’acord del 
Consell General, de data 5 de desembre de 2017, pel qual s’aprova la dissolució i 
liquidació del Consorci Local i Comarcal de Comunicació; del qual es va deixar 
constància a la Resolució d’aprovació definitiva de dita dissolució, emesa amb data 
27 de març de 2018, tot sotmetent l’acord de dissolució a la ratificació de tots els ens 
consorciats; entre els quals hi figura com a membre, la Diputació de Girona. 
 
D’acord amb aquests antecedents i de conformitat amb l’article 47.2.g) de la Llei 
7/1985 de 2 d’abril de Bases de Règim Local i l’article 114.2 d) del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
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la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda hi dictamina 
favorablement i eleva al Ple l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. RATIFICAR l’acord de dissolució i liquidació del Consorci Local i Comarcal 
de Comunicació, adoptat en sessió del seu Consell General de data 5 de desembre 
de 2017. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a la Presidència del Consorci Local i Comarcal 
de Comunicació.” 
 
El vicepresident primer senyor Miquel Noguer pren la paraula i manifesta que, espero 
que aquest sigui l’últim acord que hàgim de prendre respecte a aquest Consorci Local 
i Comarcal, que saben que jo els he demanat dues vegades l’aprovació, precisament, 
a vegades, d’ampliació de crèdit, tot i que, per la seva dissolució. Això era de tres 
diputacions, que al final va acabar en dues i ara, al final, hi ha la dissolució. En aquest 
cas, seria ratificar l’acord de dissolució i liquidació del Consorci Local i Comarcal de 
Comunicació adoptat en la sessió del seu Consell General de data 5 de desembre de 
l’any passat. 
El diputat senyor Lluc Salellas intervé i manifesta que, nosaltres ja hem expressat, en 
aquest punt, més d’una vegada, que ens agradaria que hi hagués en aquest 
tancament una valoració pública i política de què ha significat aquest organisme, 
perquè ens trobem que, a vegades, se’ns porten tancaments d’organismes aquí, que 
nosaltres ni tan sols hi hem participat per la curta trajectòria que tenim en la institució. 
Jo no dic vostè, senyor Noguer, en tot cas el seu partit sí. El seu partit sí i el seu partit 
ha governat com d’altres que estan aquí. Per tant, en algun moment, algú deu haver 
participat i deu haver fet algun tipus d’acció dins aquests organismes. Si tanquem un 
organisme, no seria el més lògic fer una valoració de què ha servit tot això durant 
aquest temps i fer-ho públic. Que mira, es va fer aquesta aposta per això, això, això i 
això, ha estat útil per això, això, això i això, no? Em sembla que aquest tipus de 
manera de fer dignificaria bastant la política institucional, que sovint ens dediquem a 
fer i desfer sense fer valoracions de fons sobre els projectes en què ens impliquem o 
no ens impliquem. A nosaltres ens agradaria que això s’agafés com una costum 
política i que es pogués portar a la pràctica. Que evidentment, si això no s’està 
utilitzant ara, que s’acabi plegant veles i fent desaparèixer aquest organisme, em 
sembla totalment lògic. Ara bé, també ens agradaria que, tot plegat, anés acompanyat 
d’una mica de profunditat política i no simplement de gestions administratives.  
El vicepresident primer senyor Noguer respon que, puc estar d’acord que el que avui 
portem precisament és una dissolució, dissolució que per altra banda crec que hem 
valorat tots positivament al llarg d’aquests anys que s’ha fet això. Evidentment que, a 
partir d’aquí, haurem de fer una valoració. Per tant, la farem, i quan la tinguem, en tot 
cas, ja els hi explicarem. En tot cas, també ens interessarà a nosaltres, aquest tema. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
10. PLE113/000048/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. E con., Admin. i 

Hisenda ; XALOC: Acceptació de la delegació acordada per div ersos ens de 
determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona. 
(Exp. 2018/6880) 
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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 BESALÚ 
GESTIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI DE: 

•Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) - vigència a partir de l’1 de gener 
de 2019. 

•Impost d’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) 
•Taxa escombraries – vigència a partir de l’1 de gener de 2019. 

Data del plenari: 24/05/2018 
L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada  pel Ple de la Diputació de 
22 de setembre de 2009 i formalitzada en conveni subscrit en data 11 de gener de 
2010. 
 
AJUNTAMENT DE VILADRAU 
GESTIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE: 

•Expedients sancionadors per infraccions de la normativa de trànsit viari urbà 
Data del plenari: 11/06/2018 
 
AJUNTAMENT DE PORTBOU 
GESTIÓ I RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA: 

•Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de seguretat 
ciutadana. 

•Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de residus. 
•Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de gossos 

considerats potencialment perillosos. 
•Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de protecció 
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d’animals. 
•Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de seguretat 

ciutadana i convivència. 
•Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria de sorolls. 
•Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria d’urbanisme. 
•Expedients sancionadors per infracció a la normativa en matèria d’espectacles 

públics i activitats recreatives. 
Data del plenari: 31/05/2018 
L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acordada pel Ple de Diputació de 24 
d’octubre de 2006 i formalitzada en conveni subscrit en data 15 de novembre de 
2006. 
 
Segon. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general coneixement. 
 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
11. PLE113/000014/2018-DCITS; Dictamen CI Territori  i Sostenibilitat ; Medi 

Ambient (014): Acceptació de l'encàrrec de gestió i  aprovació del conveni 
amb l'Ajuntament de Fontanals de Cerdanya, per a la  contractació 
agregada per a la millora de l'eficiència energètic a. (Exp. 2016/1241) 

 
D’acord amb el que estableixen les bases reguladores de subvencions als 
ajuntaments en el marc del programa “Del pla a l’acció” publicades mitjançant el BOP 
número 243 de 18 de desembre de 2015, les activitats objecte de les línies 3 i 4 
previstes a les bases, poden optar per la contractació agregada. 
 
En el marc de la millora de l’eficiència energètica, la Diputació, a través del Projecte 
Beenergi, té l’objectiu d’agrupament de les inversions en energia sostenible pels 
municipis gironins per tal d’aconseguir unes millors condicions en la contractació i 
donar suport tècnic i jurídic als ajuntaments, en tant que es tracta d’una matèria 
innovadora.  
 
Dit això, per tal d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’adquisició dels equipaments, es permet, a través de la figura de 
l’encàrrec de gestió, delegar a la Diputació de Girona la licitació per a la compra o 
contractació agregada dels equipaments objecte de les bases reguladores 
esmentades. 
 
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de gestió, 
previst a l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d’un conveni per 
formalitzar l’encàrrec.  
 
En virtut de l’article 22.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, s’estableix que l’òrgan competent per la transferència de funcions o 
d’activitats a altres administracions públiques és el Ple. 
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L’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per resolució de data ________________ va 
acordar encarregar a la Diputació de Girona la gestió de la contractació agregada per 
l’execució d’accions per a la millora de l’eficiència energètica i reducció d’emissions 
de gasos d’efecte hivernacle que han estat prèviament planificades en plans d’acció 
d’energia sostenible (PAES), aprovats pel ple. 
 
D’acord amb els antecedents, la corporació, a proposta de la Comissió Informativa de 
Territori i Sostenibilitat per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Acceptar l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya 
per la contractació agregada per l’execució d’accions per a la millora de l’eficiència 
energètica i reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle que han estat 
prèviament planificades en plans d’acció d’energia sostenible (PAES), aprovats pel 
ple. 
 
SEGON. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió que tot seguit es reprodueix: 
 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE FONTANALS 
DE CERDANYA PER PROCEDIR A LA LICITACIÓ AGREGADA PER A LA 
CONTRACTACIÓ PER A L’EXECUCIÓ D’ACCIONS PER A LA MILLORA DE 
L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I REDUCCIÓ D’EMISSIONS DE GASOS D’EFECTE 
HIVERNACLE QUE HAN ESTAT PRÈVIAMENT PLANIFICADES EN PLANS 
D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES), APROVATS PEL PLE 

I.ENTITATS QUE INTERVENEN 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000A i domicili social a la Pujada de Sant 
Martí, 5 de Girona, representat pel seu president l’Il·lm. ________________, en virtut 
de les facultats conferides per acord de ______, assistit pel secretari general, 
___________________. 
AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA, amb NIF _________ representat 
pel seu Alcalde/ssa l’Il·lm./a Sr.____________________, assistit pel 
Sr/a._____________, Secretari/a de la Corporació.  

II.ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
El Pacte dels Alcaldes és la principal iniciativa europea en què participen les autoritats 
locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar l'eficiència 
energètica i utilitzar fonts d'energia renovable en els seus territoris. Amb el seu 
compromís, els municipis signants de Pacte s'han proposat superar l'objectiu de la 
Unió Europea de reduir un 20% les emissions de CO2 abans del 2020, com a 
contribució a la lluita contra el canvi climàtic.  
La Diputació de Girona promou aquesta iniciativa europea i ha decidit promoure el 
Pacte d’Alcaldes a través del Programa d’impuls del “Pacte d’alcaldes” a les 
comarques gironines. Amb aquest objectiu, la Diputació de Girona va formalitzar el 
seu compromís davant la DG Energia de la Comunitat Europea i esdevingué 
Coordinador Territorial del Pacte el gener de 2012 per oferir suport tant a nivell tècnic 
com econòmic als signataris del Pacte. 
La Diputació de Girona, en qualitat de coordinador territorial del “Pacte d’Alcaldes”, ha 
promogut l'adhesió dels municipis gironins a aquest iniciativa de la CE per a la lluita 
contra el canvi climàtic i ha coordinat la redacció dels Plans d'acció d'energia 
sostenible (PAES). Actualment són més de 200 els ajuntaments adherits al Pacte 
d'Alcaldes i 187 PAES han estat aprovats i poden optar a les ajudes que ofereix la 
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Diputació de Girona en les campanyes de millora de l’eficiència energètica, com és el 
cas de “Del Pla a l’Acció”. 
La Diputació de Girona, amb els recursos del Projecte Beenergi,  té l’objectiu de 
mobilitzar com a mínim 15 milions d’inversió en eficiència energètica i energies 
renovables als municipis gironins. El projecte Beenergi ha rebut finançament del 
Programa de Recerca i Innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord 
de subvenció núm. 649789. 
Dit això, per tal d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les 
condicions de l’execució de les accions, es permet de forma expressa que els 
ajuntaments encarreguin la gestió de la tramitació de la licitació agregada de la 
contractació de l’execució d’accions per a la millora de l’eficiència energètica i 
reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle que han estat prèviament 
planificades en PAES a la Diputació de Girona, la qual cosa es formalitza a través del 
present conveni. 
El contracte serà adjudicat per part de l’ajuntament, a proposta de la mesa de 
contractació de la Diputació de Girona. L’import de les accions contractades el pagarà 
l’ajuntament beneficiari directament als proveïdors, prèvia factura detallada d’acord 
amb allò establert amb en el contracte, i es podrà justificar en el marc de la 
convocatòria d’acord amb el que indiquen les bases reguladores.  

III.NORMATIVA APLICABLE 
La Diputació de Girona té com a competència l’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, en virtut de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, amb la finalitat d’assegurar la 
prestació integral adequada pels municipis de la província, tant des del punt de vista 
de l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis de competència municipal.  
L’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i 
l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, preveu que la realització d’activitats de 
caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, 
els organismes o les entitats públiques pot esser encarregada a altres òrgans, 
organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, 
per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a 
terme. 
Per dur a terme l’encàrrec de gestió la mateixa normativa preveu la formalització d’un 
conveni entre les administracions implicades.  
En virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya va aprovar en 
data ____________ l’encàrrec de la gestió a la Diputació de Girona per portar a terme 
la licitació agregada de renovació de l’enllumenat públic per a la millora de l’eficiència 
energètica del municipi de Fontanals de Cerdanya per la qual cosa es subscriu aquest 
conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
PRIMER.- Actuacions objecte del conveni  
L' Ajuntament encarrega la gestió de la licitació agregada de renovació de 
l’enllumenat públic per a la millora de l’eficiència energètica del municipi de Fontanals 
de Cerdanya a la Diputació de Girona. L’Ajuntament adjudicarà el contracte i farà els 
pagaments que d’aquest se’n derivin.  
SEGON.- ÀMBIT SUBJECTIU 
El present Conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament es farà extensible als 
organismes autònoms i entitats dependents d’aquest, així com tots aquells ens de 
titularitat municipal que puguin ser objecte de la subvenció per a inversions 
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sostenibles per a millora de l’eficiència energètica, entenent-se que qualsevol menció 
que es faci en el present Conveni de l’ajuntament, es farà extensible als anteriors, 
sens perjudici d’allò disposat en l’article 4.1.g del TRLCSP. 
TERCER.- PROCEDIMENT 
a)La Diputació de Girona redactarà els plecs per a la licitació d’acord amb les 

indicacions de l’ajuntament i, de forma prèvia a la seva aprovació i 
publicació, el remetrà a l’Ajuntament per al seu vistiplau.  

b)L’Ajuntament es compromet a fer l’autorització de la despesa necessària, a través 
de l’òrgan competent que s’escaigui; aquesta autorització serà certificada pel 
Secretari/Interventor de l’ajuntament, i serà un requisit previ essencial per iniciar el 
procediment de licitació. 

c)La Diputació de Girona actuarà com a Mesa de contractació, remetent el resultat de 
l’obertura de sobres a l’ajuntament a través de la proposta d’adjudicació de les 
empreses per ordre decreixent, tal com estableix el TRLCSP. 

d)L’Ajuntament actua com a òrgan de contractació, i per tant li correspon l’adjudicació 
i la formalització del contracte amb qui hagi obtingut la puntuació més favorable 
d’acord amb els criteris previstos en els plecs de clàusules. 

e)L’empresa dipositarà davant la Tresoreria de cada ajuntament la garantia definitiva, 
si s’escau. 

f)L’empresa seleccionada, adreçarà la facturació d’aquesta contractació a 
l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya. 

g)L’Ajuntament designarà un responsable del contracte que actuarà com 
interlocutor amb la Diputació, la qual habilitarà els mecanismes possibles 
per fomentar la participació d’aquest en el procés de licitació.  

QUART.- APROVACIÓ DE LA DESPESA I DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 
En base aquest Conveni, l’autorització i disposició de la despesa correspon a 
l’Ajuntament. 
L’Ajuntament trametrà a la Diputació de Girona, l’acord de l’òrgan competent certificat 
pel Secretari de la Corporació, de compromís de despesa per fer front a la 
contractació. 
Per aquest contracte es preveu un import de 208.518,33 € (IVA inclòs)*, el qual 
correspon a la inversió a fer i és orientatiu, ja que, quan sigui el cas, caldrà determinar 
el cost total del projecte incloent el manteniment i el subministrament d’energia en la 
fase d’estudi de viabilitat i alternatives, durant l’elaboració del Plec de prescripcions 
tècniques.  
*En el cas de l’execució d’accions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic 
exterior a través de contractes amb garantia d’estalvis, pel que fa a les prestacions de gestió 
energètica, manteniment preventiu i garantia total es tindrà en compte l’import promig dels 
últims tres anys conclosos de les partides ordinàries de subministrament i manteniment de les 
instal·lacions objecte de la contractació, que en qualsevol cas és un preu determinable d’acord 
amb el que preveu l’article 26.1f) del TRLCSP i que es reservarà pels anys de durada del 
contracte. 
A través de la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a: 
- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal i com està definit en aquest 
conveni.  
− Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, del plec de  
clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, així com les 
valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta de decisions preses per 
la Diputació de Girona en virtut de la figura de l’encàrrec de gestió.  
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− Aprovar la proposta de resolució d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, i 
perfecció del contracte en aquests mateixos termes i condicions. 
- Traslladar a la diputació de Girona l’acord d’adjudicació del contracte. 
CINQUÈ.- RELACIONS AMB EL PROVEÏDOR 
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis a l’Ajuntament d’acord 
amb el preu i condicions fixades en el contracte. 
 L’Ajuntament pagarà les factures en el termini màxim de trenta dies, en compliment 
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la que s'estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials i d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica.  
SISÈ.- SEGUIMENT I INCIDÈNCIES 
La Diputació de Girona realitzarà les tasques de totes les fases de la licitació fins a la 
proposta d’adjudicació, mentre que l’adjudicació definitiva i la formalització del 
contracte corresponen a l’Ajuntament com a òrgan de contractació. 
SETÈ.- VIGÈNCIA 
La vigència del conveni s’iniciarà un cop aquest hagi estat signat per l’ajuntament i la 
Diputació de Girona, un cop aprovat pels Plens de l’ajuntament i de la Diputació 
respectivament, en tant que òrgans competents per a encarregar i acceptar l’encàrrec 
de gestió de forma expressa. 
La vigència finalitzarà en el moment de l’adjudicació del contracte per part de 
l’ajuntament. 
VUITÈ.- COMPETÈNCIES 
Un cop aprovat el conveni d’encàrrec de gestió pel Ple de les administracions que 
intervenen, d’acord amb l’article 22.4 de la Llei de Bases de règim Local, es faculta a 
l’Alcalde de l’Ajuntament i al President de la Diputació per la firma i presa de decisió 
dels documents necessaris per a la culminació efectiva del present acord, en els límits 
que la normativa determini. 
NOVÈ.- MODIFICACIÓ 
El conveni, durant la seva vigència, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació 
tant de la Diputació de Girona com de l’Ajuntament. 
DESÈ.- INCOMPLIMENT 
L’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 
a la seva resolució. 
ONZÈ.- NATURALESA 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la 
jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que 
puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d'aquest conveni. 
DOTZÈ. EXTINCIÓ 
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents: 
a) Per haver-se’n realitzat l’objecte o haver expirat el termini. 
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior. 
c) Per mutu acord. 
d) Per qualsevol altra causa admissible en dret. 
TRETZÈ. PUBLICACIÓ 
En virtut de la normativa aplicable, procedeix la publicació al BOP de la formalització 
del conveni per a l’encàrrec de gestió.  
I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen 
aquest conveni per duplicat.” 
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TERCER. Facultar el president per signar els documents que siguin necessaris per a 
l’execució d’aquest acord i, en especial, per a la signatura del conveni. 
 
QUART. Publicar el conveni d’encàrrec de gestió al BOP i al DOGC. 
 
CINQUÈ. Traslladar el present acord als interessats. 
 
12. PLE113/000015/2018-DCITS; Dictamen CI Territori  i Sostenibilitat ; Xarxa 

Viària (013): Aprovació definitiva del projecte con structiu d'obres del 
Condicionament d'un tram de la carretera GIV-5041, de Molins fins al nou 
pont de la Muga, entre els PK 0+985 i 2+433 i inici  de l'expedient 
expropiatori. (Exp. 2018/2453) 

 
“El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió del dia 17 d’abril de 2018, va aprovar 
inicialment el projecte constructiu d’obres del Condicionament d’un tram de la 
carretera GIV-5041, de Molins fins al nou pont de la Muga, entre els PK 0+985 i 
2+433, amb un pressupost de 978.607,04 euros (IVA inclòs). Aquest projecte ha estat 
sotmès a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils a través de l'anunci 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 80 de data 25 d’abril de 
2018, durant el qual no s’han presentat al·legacions. 
 
El projecte esmentat conté la determinació dels terrenys que són necessaris d’adquirir 
i ocupar per a la seva execució i que són els següents:  
 
Terme municipal de Pont de Molins 
 

Finca 
de 

projecte 

Polígon Parcel·la Subpar-
cel·la 

Titularitat  Classificació 
i qualificació 

Expropiació 
(m2) 

Servitud 
de pas 

(m2) 

Ocupació 
temporal 

(m2) 

1 1 73  M. Josefa Jordà 
Pons 

Rústica 1.893,00 349,00 1.021,00 

2 1 81  Núria Fàbrega 
Bartolomé 

Rústica 68,00   

3 1 80  Lluís Juando 
Vila 

Rústica 5,00   

4 1 77  Juan Quinta Vila Rústica 1,00   

5 1 76  Marta Jacomet 
Bosch 

Rústica 5,00   

6 1 74  Piedad Pinadell 
Giralt 

Rústica 10,00   

7 1 192  Núria Fàbrega 
Bartolomé 

Rústica 5,00   

8 1 71 a, b, f Nou-Llatzer, SL Rústica 406,00   
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9 1 70 a Rosa Claparols 
Subirà 

Rústica 240,00 6,00 115,00 

10 1 44 a, b M. Josefa Jordà 
Pons 

Rústica 8.384,00 518,00 1.552,00 

11 1 43 a Nou-Llatzer, SL Rústica 1.389,00 200,00 634,00 

12 1 42  Núria Darné Vila 
Javier Ayma 
Darné 

Rústica 522,00 79,00 222,00 

13 1 41 a, b Javier Ayma 
Darné 

Rústica 732,00   

14 1 29  Buenaventura 
Vila Hors 

Rústica 158,00   

15 1 40 a Ernesto Tubert 
Grau 

Rústica 617,00 7,00  

16 1 39 a, b Immobiliària 
Molí, SL 

Rústica 296,00 5,00 28,00 

17 1 38 a Molí Park Hotel, 
SL 

Urbà 55,00 80,00 257,00 

 
D’acord amb l’article 19 apartats 2 i 3 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, l’aprovació dels projectes de 
carreteres comporta la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació i la 
declaració d’urgent ocupació dels béns i adquisició dels drets corresponents, inclosos 
els béns i drets compresos en el replantejament del projecte i en les modificacions 
d’obres que es puguin aprovar posteriorment, als efectes d’expropiació forçosa, 
l’ocupació temporal i la imposició o modificació de servituds.  
 
Aquesta declaració d’urgent ocupació determina que en l’expropiació forçosa s’apliqui 
el procediment d’urgència en l’ocupació dels béns afectats, d’acord amb el que 
estableix l’article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, d’expropiació forçosa. 
 
D’acord amb aquests antecedents i amb el que disposa el Decret legislatiu 2/2009, de 
25 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de carreteres, el Decret 293/2003, 
de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres, el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i el 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, la Comissió Informativa de Territori i 
Sostenibilitat hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
Primer. Aprovar definitivament el projecte constructiu d’obres del Condicionament 
d’un tram de la carretera GIV-5041, de Molins fins al nou pont de la Muga, entre els 
PK 0+985 i 2+433, amb un pressupost de 978.607,04 euros (IVA inclòs). 
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D’acord amb el que disposa l'article 235.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 
l’article 19.2 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de carreteres, aquesta aprovació porta aparellada la declaració d’utilitat 
pública, la necessitat d’ocupació i la declaració d’urgent ocupació dels béns i drets 
afectats pel projecte als efectes de l’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la 
imposició o modificació de servituds. Aquesta declaració inicia l’expedient 
d’expropiació forçosa. 
 
Segon. Declarar la urgent ocupació dels béns i drets afectats per l'expropiació, els 
quals figuren en la relació concreta i individualitzada del projecte constructiu d’obres 
del Condicionament d’un tram de la carretera GIV-5041, de Molins fins al nou pont de 
la Muga, entre els PK 0+985 i 2+433, d'acord amb el que regula l’article 19.2 del 
Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
carreteres, als efectes d’aplicar el procediment que regula l’article 52 de la Llei, de 16 
de desembre de 1954, d’expropiació forçosa, i 56 i següents del seu Reglament.  
 
Tercer. Aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada de propietaris 
formulada a l'efecte, i la descripció dels béns i drets afectats per l'expropiació, amb 
vista a l'execució del projecte d'obres esmentat, que es descriu tot seguit: 
 
Terme municipal de Pont de Molins 
 

Finca 
de 

projecte 

Polígon Parcel·la Subpar-
cel·la 

Titular  Classificació 
i qualificació 

Expropiació 
(m2) 

Servitud 
de pas 

(m2) 

Ocupació 
temporal 

(m2) 

1 1 73  M. Josefa Jordà 
Pons 

Rústica 1.893,00 349,00 1.021,00 

2 1 81  Núria Fàbrega 
Bartolomé 

Rústica 68,00   

3 1 80  Lluís Juando 
Vila 

Rústica 5,00   

4 1 77  Juan Quinta Vila Rústica 1,00   

5 1 76  Marta Jacomet 
Bosch 

Rústica 5,00   

6 1 74  Piedad Pinadell 
Giralt 

Rústica 10,00   

7 1 192  Núria Fàbrega 
Bartolomé 

Rústica 5,00   

8 1 71 a, b, f Nou-Llatzer, SL Rústica 406,00   

9 1 70 a Rosa Claparols 
Subirà 

Rústica 240,00 6,00 115,00 



 
   
 
 

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

 

28

10 1 44 a, b M. Josefa Jordà 
Pons 

Rústica 8.384,00 518,00 1.552,00 

11 1 43 a Nou-Llatzer, SL Rústica 1.389,00 200,00 634,00 

12 1 42  Núria Darné Vila 
Javier Ayma 
Darné 

Rústica 522,00 79,00 222,00 

13 1 41 a, b Javier Ayma 
Darné 

Rústica 732,00   

14 1 29  Buenaventura 
Vila Hors 

Rústica 158,00   

15 1 40 a Ernesto Tubert 
Grau 

Rústica 617,00 7,00  

16 1 39 a, b Immobiliària 
Molí, SL 

Rústica 296,00 5,00 28,00 

17 1 38 a Molí Park Hotel, 
SL 

Urbà 55,00 80,00 257,00 

 
Quart. Obrir un període d'informació pública durant el termini de 15 dies hàbils 
mitjançant la publicació de l'edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un o dos diaris de major circulació de 
la província, i al tauler d'anuncis de l’Ajuntament de Pont de Molins, per tal que es 
puguin rectificar els possibles errors que s'estimin comesos en la relació, d'acord amb 
el que regulen els articles 18 i 19.2 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, 
d’expropiació forçosa i 17 del Reglament d'expropiació forçosa de 26 d'abril de 1957. 
 
Cinquè. Traslladar aquest acord, per al seu coneixement i a tots els efectes, a 
l’Ajuntament de Pont de Molins, així com també a l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Sisè. Requerir a l’Ajuntament de Pont de Molins perquè una vegada hagi finalitzat el 
termini esmentat, trameti el corresponent certificat d'exposició pública, en virtut del 
que regulen els articles 18 i 19.2 de la Llei d'expropiació forçosa de 16 de desembre 
de 1954 i 17 del Reglament d'expropiació forçosa de 26 d'abril de 1957. 
 
Setè. Notificar individualment aquest acord als interessats afectats que es troben 
descrits en la relació concreta i individualitzada de propietaris del projecte. 
 
Vuitè. Encomanar a la secció d'Expropiacions que endegui la tramitació administrativa 
del procediment d’expropiació forçosa, inclosos els apartats quart, cinquè, sisè, setè i 
desè del present acord, fins a la seva finalització. 
 
Novè. Facultar al president perquè resolgui mitjançant decret els actes de tràmit i/o 
els recursos administratius que s'escaiguin tant respecte el projecte aprovat com en el 
procediment d'expropiació, així com, i a l'empara del que preveu l'apartat 4 de l'article 
33 de la Llei de bases de règim local, delegar-l’hi les atribucions previstes a l'apartat 
g) i m) de la norma esmentada, pel que fa a resoldre les rectificacions o modificacions 
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de les relacions de propietaris, parcel·les o superfícies afectades, motivades per les 
incidències que puguin sorgir durant el replanteig o l'execució de les obres del 
projecte constructiu d’obres del Condicionament d’un tram de la carretera GIV-5041, 
de Molins fins al nou pont de la Muga, entre els PK 0+985 i 2+433. 
 
Desè. Publicar l'acord d'aprovació definitiva del projecte constructiu d’obres del 
Condicionament d’un tram de la carretera GIV-5041, de Molins fins al nou pont de la 
Muga, entre els PK 0+985 i 2+433, del terme municipal de Pont de Molins, al Butlletí 
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler 
d'anuncis de la corporació, de conformitat amb l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.” 
 
El diputat delegat de Xarxa Viària senyor Carles Álvarez presenta la proposta de la 
Comissió i comenta que, aquest projecte que ha estat aprovat inicialment en la sessió 
plenària del mes d’abril, del disset d’abril, i ha estat exposat al públic durant trenta 
dies, en el qual, durant aquest temps, no hi ha hagut cap al·legació. Per tant, el que 
es proposa és aprovar definitivament el projecte constructiu d’obres de 
condicionament de la carretera GV5041, que va de Pont de Molins fins al pont de la 
Muga. En total és un quilòmetre i mig aproximadament d’arranjament de la carretera i 
amb un pressupost de 978.607,04 euros. En segon lloc, seria declarar la urgència de 
la ocupació dels terrenys afectats, aprovar inicialment la relació concreta i 
individualitzada de cada propietari afectat amb els metres que se li afecten i 
comunicar-ho a l’Ajuntament de Pont de Molins i també a la Sessió d’Expropiació de 
la Diputació, per poder iniciar l’expropiació forçosa i també publicar-ho al DOGC i al 
BOP. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
13. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
No n’hi ha. 
 
14. PRECS I PREGUNTES 
 
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i comenta: m’agradaria preguntar 
només al voltant d’un tema i sobre si hi ha voluntat política per part d’aquest equip de 
govern de la Diputació, o no hi és, en un tema que, per nosaltres, al nostre grup, ens 
preocupa molt, que és el tema de la urbanització de la cala d’Aiguafreda, i no només 
aquest cas, sinó que, segons ens ha arribat, i nosaltres ho estem xifrant, hi ha 
diversos casos de possibles urbanitzacions que afectarien de forma greu al que és el 
litoral de la Costa Brava. Nosaltres entenem que hi hauria d’haver un treball polític i 
institucional perquè es pogués evitar tota aquesta destrossa mediambiental en la 
nostra demarcació i, per tant, d’alguna manera m’agradaria saber l’opinió del 
president i saber si, d’algun tipus de manera, el govern de la Diputació pensa fer 
gestions per intentar que aquests projectes que van lligats a l’especulació urbanística 
i al nostre sòl litoral gironí, puguin ser aturats al més aviat possible. 
El president senyor Pere Vila pren la paraula i manifesta, referent a aquest tema, 
buscant un paral·lelisme amb algun tema concret que ens ha tocat fer aquesta 
legislatura, alguna acció de caire municipal, però que té una transcendència en l’àmbit 
de la pròpia competència del municipi, i que té una singularitat i, alhora, un tractament 
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mediàtic important, jo el que sí li avanço és que estem disposats a parlar amb 
l’Ajuntament afectat, amb els veïns i veïnes afectats, amb les plataformes que hi 
pugui haver, de la mateixa manera que s’ha pogut fer en altres casos. Avui, per 
exemple, hem tingut coneixement de la resolució de la Generalitat en el sentit de no 
estar d’acord amb el que era l’aprovació del ramal de Santa Coloma de la MAT. Aquí 
recordarem que vam aprovar una moció en aquest sentit, igual que van fer molts 
ajuntaments. Jo ho explico una mica perquè aquest tema que vostè ens posa sobre la 
taula, l’estudiarem, el vetllarem, en parlarem una mica tots i veurem fins a on es pot 
arribar. Per tant, el compromís hi és.  
Tot seguit, el president manifesta que, arribat aquest punt, i ja fora del que és 
pròpiament l’ordre del dia, ara acabem de celebrar una Junta de Portaveus per parlar 
una mica de l’esdevenir dels propers dies en aquesta institució. És evident que, pel 
que ha anat sortint als mitjans i pel que jo he comunicat personalment als senyors i 
les senyores diputats i diputades, i pel que està passant a hores d’ara en el Govern 
de la Generalitat, a un servidor li van oferir la possibilitat de ser delegat del Govern a 
Girona, cosa que vaig acceptar i que avui, en Consell de Govern, s’ha acordat el meu 
nomenament. Altra cosa és que els timings de l’Administració, tots els coneixeu i ara, 
en roda de premsa, la consellera portaveu en donarà compte, així ho espero, i dijous 
es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, cosa que acredita ja 
que un pot començar a exercir com a delegat. En aquesta línia, i per no esperar més 
temps fins a dijous, jo he proposat a la Junta de Portaveus que avui jo pogués fer el 
comiat i les intervencions dels grups. Així s’ha acceptat i així ho farem, però amb el 
condicional de si acaba sortint bé tot això, que segur que sortirà, però com que 
darrerament al país passen coses, a vegades fins i tot de caire esotèric, que no 
acabés passant alguna cosa de darrera hora i el comiat d’avui l’haguéssim de 
posposar per uns altres dies, però no ho crec. La cosa està encarada i jo, el que faré, 
és una intervenció final, una vegada tots els grups hagin pogut intervenir, i 
començarem primer pel grup d’Independents de la Selva; la senyora Gisela Saladich 
té la paraula. 
La portaveu del grup IdS senyora Gisela Saladich intervé i comenta, moltes gràcies, 
president. Bon dia a tothom. Bé, nosaltres només unes paraules d’agraïment, sempre 
per la seva bona disposició que ens ha demostrat col·laborant i posant-se a la nostra 
disposició en tot allò que hem necessitat, i sempre hem sumat esforços, hem construït 
ponts d’entesa i ens ha ajudat a portar endavant la nostra tasca comuna i conjunta, 
per servir els ciutadans de la millor manera que podem entre tots, i sempre des d’una 
postura d’inclusió i d’apropament. Moltes gràcies, president, i li desitgem molta sort i 
molts encerts en la seva nova tasca. 
El senyor President respon, moltes gràcies, senyora Gisela, ja m’hi referiré després; 
ho faré amb una conjunta. Senyor Lluc Salellas, per part de la Candidatura d’Unitat 
Popular.  
El portaveu del grup de la CUP senyor Lluc Salellas intervé i comenta, sí, moltes 
gràcies. Com bé sabreu totes i tots els que sou aquí, nosaltres vam ser l’únic grup 
que vam votar en contra de la presidència de Pere Vila ara fa tres anys. La resta de 
grups hi van votar a favor i, per tant, va ser un clam molt majoritari, la opció que tu 
presidissis la Diputació, era la que tirés endavant. Tot i això, nosaltres pensàvem que 
hi podia o hi havíem de treballar per un model que fos diferent al que presentava el 
partit de Convergència i Unió en aquell moment, PDeCAT posteriorment, i en això 
hem centrat aquests tres anys de feina. Hem de dir, però, en primer lloc, que si volem 
destacar, i ho volem fer, un aspecte positiu de la presidència de Pere Vila durant 
aquests tres anys, és sens dubte el to i el diàleg que sempre has volgut mantenir amb 
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tots els grups o, com a mínim, segur, amb el grup que jo represento, que és el de la 
Candidatura d’Unitat Popular, més enllà de les discrepàncies o dels moments en què 
uns i altres hem pogut criticar-nos. Més enllà de les crítiques, és cert que sempre has 
tingut el telèfon a punt, el despatx obert i tots els mecanismes perquè poguéssim 
parlar si hi havia qualsevol dubte, i això és d’agrair; hauria de ser la normalitat política 
en el nostre país, però no sempre ho és i, per tant, com que no sempre ho és, encara 
és d’agrair quan algú actua en aquest sentit. Una cosa diferent, més enllà de la 
relació personal i de diàleg, és les decisions polítiques o el programa polític que has 
aplicat com a president de la Diputació. En aquest sentit, nosaltres, el que hem vist, 
és cert, és una evolució respecte del que hi havia hagut en anys anteriors per part de 
la mateixa formació política, però em sembla que han estat essencialment polítiques 
de maquillatge de qüestions que hi havia hagut anteriorment i, en algun cas, fins i tot 
hem discrepat profundament, com és el fet d’haver tret el que és el departament 
d’Acció Social de dins de la Diputació, per portar-lo a Sumar? Tres anys després, 
encara no tenim dades de perquè, a Sumar, però abans ha estat a Dipsalut. A Sumar 
de moment, ja hi ha posat el peu, però volia dir Dipsalut, per ser rigorós. Tres anys 
després, encara ningú ens ha portat dades de perquè això ha estat una bona decisió 
i, de fet, a Dipsalut, el que ens estem trobant és que estan carregant coses a 
Habitatge de la Diputació i, per tant, resulta que hi ha polítiques socials que les estem 
tornant a fer des de la Diputació perquè és on hi ha els recursos i on es poden fer 
millor. Però més enllà d’això, nosaltres, el que ens hem trobat, és que els 
pressupostos i, en general, les polítiques que s’han desenvolupat amb la presidència 
de Pere Vila, han mantingut tant els privilegis que discutíem abans, com les 
prioritzacions, per exemple, en l’àmbit del turisme, que és un tema que nosaltres, 
veient totes les prioritats en l’àmbit de l’ecologia, de l’educació, dels temes socials, 
haguéssim volgut que revertissin molt més. Hem trobat a faltar això, essencialment, 
quan parlàvem de pressupostos i de propostes polítiques. Però segurament, on més 
hem discrepat i on podríem fer la crítica més dura, és en la transparència, perquè 
Pere Vila, com a president, va arribar a portar als jutjats decisions que prenia l’òrgan 
de la Generalitat dedicat a la transparència; un òrgan que ara, com a delegat del 
Govern, confio que hi confiïs més, que és la GAIP, en què ens donava la raó per 
poder accedir a informació dins de la Diputació. Com que no estaven d’acord amb el 
fet que poguéssim accedir a informació que ens tocava per llei, ho van portar als 
jutjats. Aquesta voluntat directa de no treballar per la transparència és segurament la 
crítica més profunda que li podem fer, perquè diu molt poc d’un organisme que és 
especialment opac per la poca relació que té amb la ciutadania en el seu dia a dia, i a 
sobre ens dediquem a posar pals a les rodes a aquells grups que estan demanant i 
preguntant temes que es porten a ple o que no es porten a ple. També hem trobat a 
faltar un element més de valentia en l’àmbit republicà o de l’alliberament nacional. És 
cert que hem tingut debats, que hem aprovat mocions, però ens hagués agradat que 
el president de la Diputació tingués un lideratge més clar i més nítid en aquest sentit. I 
com li deia abans, hi ha dos àmbits, que són el de l’educació o el del medi ambient, 
que creiem que hi ha molt de camp per treballar des de la Diputació, i que 
malauradament estem estancats on érem. Dit això, algunes coses positives i algunes 
de negatives del seu mandat, sí que volem, evidentment, desitjar-li el millor per al seu 
futur, el millor en la seva tasca com a delegat de la Generalitat a les comarques 
gironines, tot esperant que aquesta funció de delegat serveixi també, en aquest 
moment, per poder impulsar el que és una república catalana social, ambientalment 
justa i amb igualtat de gènere, com som uns quants que ens agradaria que passés. 
Gràcies i, com es diu ara, que ja ho diu massa gent, però ja diu tothom: sort i encerts. 
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El senyor President respon, moltes gràcies, senyor Salellas. També m’hi referiré a la 
part final. Per part del Partit Socialista, el senyor Juli Fernández. 
El president del Grup del PSC senyor Juli Fernández pren la paraula i comenta, 
moltes gràcies, president. Bé, avui ens anuncies un tema que ja havíem parlat alguna 
vegada, que semblava que era imminent, la teva renúncia com a president, per assolir 
un nou repte polític i personal, un repte de delegat del Govern en un moment 
complicat i difícil, però que el nostre grup pensa que el teu tarannà, la teva 
experiència, pot ajudar molt a, sobretot, buscar aquestes eines de col·laboració i 
cooperació amb la resta d’administracions, perquè entenc que el que toca ara, el 
moment difícil que estem vivint, és buscar aquestes línies de ponts entre les diferents 
administracions, i per això el nostre grup pensa que és un encert. Jo no entraré ara a 
fer una valoració política sobre el mandat que has tingut aquests tres anys que hem 
pogut compartir, sobre el que és el dia a dia de la política. Sí que penso que en 
aquests tres anys hem pogut compartir moltes coses, hem buscat sempre, per part 
teva i del teu Govern, sempre heu buscat el consens, el diàleg, l’acord, i això ha fet 
que el nostre grup hagi votat moltes coses de forma conjunta, sobretot els 
pressupostos. Perquè hem fet això? Perquè entenem que aquesta institució és una 
institució que ha de donar servei a tots els municipis de la província, municipis 
governats per diferents colors, i a vegades, també està bé que les formacions 
polítiques que tenim vocació de governar i ser majoritàries, busquem aquest tipus de 
ponts i acords. Per això, el nostre grup pensa que, en aquests moments, el Govern de 
la Generalitat encerta amb la teva persona en buscar aquest nomenament, i ja dic, 
perquè crec que, en aquest moment, el que toca a les institucions és buscar aquest 
to, aquest tarannà, aquest consens, i també la teva experiència. Per tant, no tenim 
gaire res més a dir-te. Simplement, desitjar-te que, en aquesta nova etapa, tinguis 
sort, que aprofitis la teva experiència, que aprofitis la teva forma de fer política, 
sempre buscant consensos, que ja sabem tots plegats que no sempre es fa tot a gust 
de tothom, és obvi, perquè governar vol dir també prendre decisions, i quan visites un 
ajuntament, vol dir que t’exposes a que et demanin moltes coses i puguis dir: escolti, 
doncs, no et puc fer res o només et puc fer una quarta part del que em demanes. 
Però crec que la gent agraeix moltíssim que els pugui dir les coses, si realment es 
poden fer o no es poden fer. Per tant, el nostre grup desitjà això: que tinguis encert en 
aquesta nova etapa i, pel que toca al nostre grup, al PSC, tant aquí com tot arreu, 
tindràs la col·laboració i la mà estesa per ajudar. 
El senyor President respon moltes gràcies, senyor Fernández, també m’hi referiré a la 
part final. Per part del grup d’Esquerra Republicana, el senyor Pau Presas. 
El portaveu del grup d’ERC senyor Pau Presas pren la paraula i comenta gràcies, 
president. Bon dia, primer de tot, desitjar-li sort i encerts en aquesta nova etapa que 
iniciarà esperem que en breu. Com hem dit sempre, tenim diferències importants i 
creiem diferències de model quant a la gestió d’aquesta institució, i això ho hem 
escoltat diverses vegades en aquest ple, però sí que és veritat que, al llarg d’aquesta 
legislatura, també hem pogut arribar a acords i enteses que crec que han sigut 
importants i que s’han traduït en millores importants per al conjunt de ciutadans de la 
demarcació de Girona, i també en les polítiques en què això s’ha acabat traduint. 
Simplement, encoratjar-lo a seguir treballant pels ciutadans de les comarques 
gironines, i esperem i li demanem que ho faci amb sensibilitat social, que ho faci amb 
vocació de servei, que ho faci amb vocació també de ser transparent, amb diàleg, i 
també compromís amb la construcció de la república catalana. En aquest sentit, 
també, emplaçar doncs el relleu de la presidència de la Diputació de Girona també a 
asseure’s a parlar al més aviat possible, mà estesa per tal, també, de començar 
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aquest diàleg amb qui hagi de prendre aquest relleu, i simplement, desitjar-li molts 
encerts 
El senyor President respon, moltes gràcies, senyor Presas, m’hi referiré a la part final. 
Té la paraula, en nom del grup de Govern, el senyor Albert Piñeira. 
El portaveu del grup del PDeCAT senyor Albert Piñeira pren la paraula i comenta, bé, 
moltíssimes gràcies a tots i a totes. President, felicitats en primer lloc, perquè, 
sempre, poder exercir com a delegat del Govern, del Govern del país, en un moment 
tan transcendent i significatiu del país, pensem que és, no només ha de ser un honor, 
sinó també una responsabilitat, i com han dit tots els que han precedit, sort i encerts. 
Dèiem el dia del ple de constitució, es parlava d’actitud de mà estesa, diàleg i 
consens, els altres grups també ho han remarcat. Es parlava de poder arribar a grans 
acords en benefici de la nostra demarcació, que hi ha sigut, i es parlava de molta 
feina i poc soroll traduint-ho per estabilitat, que penso que és el que ha estat aquesta 
legislatura. Hem tingut una actitud de col·laboració, tots plegats, que tu l’has 
encapçalat amb els ajuntaments, amb els consells, amb els agents del territori. Avui, 
els ajuntaments reben més diners, avui el fons de cooperació és més gran, avui la 
Diputació té una situació econòmica molt més sanejada, avui tenim noves àrees que 
s’han pogut impulsar, i tot això ha estat sota la teva presidència. Per tant, sàpigues 
que per a nosaltres, els teus companys, per a tots els diputats i diputades del grup de 
Govern, ha estat un honor tenir-te com a president, que estem molt contens, tant a 
nivell professional com personal, amb la teva nova responsabilitat, que et trobarem a 
faltar, que estem convençuts que el president que vindrà també ho farà molt bé i, per 
tant, ja ens avancem i li desitgem tota la sort i encerts del món. Però sobretot això, 
que, com et deia, ha sigut, en nom de tots els companys, un honor tenir-te com a 
president i, sobretot, no només pel fons sinó per les formes, que són molt importants 
en política, i el tarannà, la manera de fer, és una gran part també del que després 
s’acaba aconseguint, o sigui que, moltes gràcies per tot. El president senyor Pere Vila 
pren la paraula i manifesta, moltes gràcies, senyor Piñeira. Doncs bé, una vegada tots 
els representants i portaveus, heu pogut, doncs, explicar i, cosa que agraeixo, tot el 
que heu dit sobre la meva presidència d’aquests tres anys. Les meves primeres 
paraules, i evidentment quan prengui possessió del càrrec en els propers dies, m’hi 
referiré, i és allà on jo he de significar-me, però vull que siguin per ressaltar el meu 
compromís, ha estat aquí i també hi serà com a delegat del Govern, per al ple 
assoliment de la llibertat del país i de la república catalana. Jo crec que això ja centra 
molt el que és aquest Govern, que presideix la Generalitat. Un govern, com tots 
sabeu, juntament amb els companys d’Esquerra, i que tenim la prioritat molt clara. Per 
altra banda, jo em vull referir a tot el que heu expressat, que us ho agraeixo de tot cor. 
Per segona vegada, me’n vaig abans d’hora de la Diputació, i a vegades, la dita diu: 
“No n’hi ha dos sense tres”. Jo, això ja ho descarto absolutament perquè tots sabeu 
que la meva trajectòria al món municipal acabarà al final d’aquesta legislatura. Per 
tant, és impossible que jo torni a asseure’m en aquest plenari, però, per altra banda, 
jo he estat immensament feliç, i no sé si en política aquesta és una expressió que 
s’ajusta una mica a la realitat, o si fins i tot el ciutadà l’espera, no? Però el meu 
sentiment és d’agraïment a tots i cadascú, del primer al darrer, diputats i diputades, 
alguns companys que al llarg d’aquesta legislatura ja no estan aquí entre nosaltres, 
perquè han assolit altres responsabilitats; avui també vull tenir-hi un record. Per tots i 
cadascú dels treballadors i treballadores, que sou centenars, aquesta és una casa 
molt gran, i que jo sempre he tingut un tracte exquisit de tots ells. Alguns m’han posat 
a prova, no ho negaré, també aquesta casa té això, i això, qualsevol relació humana i 
feina sabeu que ho comporta. Però jo avui també estic molt content perquè aquesta 
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casa, sí que és cert que ha viscut sempre amb una crítica constant, ha viscut sempre 
amb un punt de vista, objectiu o subjectiu, però sempre de foscor, de no gaire entesa, 
de què s’hi feia ben bé a la Diputació, se’ns ha qüestionat fins i tot si nosaltres només 
repartim diners. Bé, nosaltres vam presentar un programa de govern i hem intentat 
anar-lo complint. Sabeu que, a vegades, els programes de govern és difícil, per les 
circumstàncies i també per les prioritats, però avui no toca desgranar tot el que hem 
fet. Això, els companys dels mitjans de comunicació i els portaveus ja ho sabeu, ja ho 
podeu avançar, ja ho podeu dir. Avui, jo prenc un altre camí, un camí que em va 
costar decidir-me, una vegada fet l’oferiment per part de qui li tocava fer, però el faig 
convençut, conscient de les implicacions que conté i de les responsabilitats, però 
orgullós d’haver format part d’aquesta casa per segona vegada i haver pogut ser 
president. Aquesta alta distinció va ser gràcies a que tots em vàreu aixoplugar per 
poder-ho fer, malgrat que recordareu que fa tres anys, el dia abans va ser una mica 
caòtic i això ja ho vam explicar en el seu moment, i que fins al darrer moment no es 
va acabar de perfilar qui seria el president o presidenta d’aquesta institució. Però jo 
estic satisfet de la feina feta.  
Evidentment, les notes no les he de posar jo, això ho deixo per als que en sabeu, 
però en especial satisfet de la relació que hem cultivat amb la Gisela durant tres anys 
de col·laboració estreta, franca, sempre essent prou positiva a les aportacions que 
feia a la Gisela com a portaveu, i al grup, i perdona que et tutegi, però així ho sento 
en un dia com el d’avui. Conscients també de la vostra importància com a grup de la 
Diputació, i també desitjar-vos tots els èxits que segur que tindreu en el futur, com a 
feina troncal que necessitarem tots fer per al país i també per a la demarcació, i per la 
Diputació. Per tant, amiga Gisela, moltes gràcies, m’enduc una amiga, i això sempre 
és important en política.  
També un agraïment a en Lluc Salellas, perdona també, Lluc, que et tutegi. La gent 
hauria de saber que tu i jo hem tingut una relació personal molt més fluida del que 
alguns es poden arribar a pensar. Personalment, cap queixa, tu ja ho saps, que he 
intentat sempre explicar-te les coses que crec que els grups havíeu de saber. Sempre 
he trobat una bona reciprocitat en les coses que heu plantejat. És veritat que tenim 
punts de vista molt diferents, i jo m’apuntava i recordava que quan vas entrar, vas dir 
que, diguem-ne, que tot estava mal fet, o que no es feia bé. Jo m’he apuntat quatre 
coses. Clar, si del tot hem passat a quatre coses dolentes (que segurament són 
moltes més), alguna cosa hem fet bé. Però l’hem feta tots, perquè al final, la política la 
fem entre tots. Aquesta legislatura no era senzilla, per tot el que ens ha passat, 
veritat? Però jo estic molt content del paper que heu jugat, el vostre partit o 
candidatura, el que has jugat tu, personalment. Jo, personalment no et coneixia, però 
crec que hem cultivat una amistat que pot tenir translació, perquè és veritat que les 
relacions humanes hi són i això, malgrat que la gent es pensi que estem tot el dia a 
mata-degolla, no és així i les coses tenen el seu context i me’n vaig content d’aquesta 
amistat, i que segur que col·laborarem en el futur, i t’agraeixo la feina que has fet 
durant aquests tres anys en el bé, doncs, de la societat i de la Diputació, i espero que 
tinguis tan bona sintonia amb el nou president, que segur que la tindreu. I com que 
m’he endut algun elogi, estic content, perquè només se’ls enduia en Fermí, de part 
teva, doncs avui també m’he endut algun elogi de part d’en Lluc Salellas, i això 
sempre és important. Per tant, Lluc, moltes gràcies, i bona feina, que segur que la 
faràs. 
Per part del Grup Socialista, i vull parlar de tots tres, perquè tots tres teniu unes 
responsabilitats municipals molt importants. Fa molts anys que ens coneixem, molts. 
Amb la Consol havíem compartit presidència en el Consell Comarcal, i això, doncs no 
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s’oblida, però sempre hem tingut bona predisposició. És veritat que a l’etapa que ens 
ha tocat viure, el vostre partit ha pres camins diferents als que hem pres la majoria de 
grups que formem part de la Diputació, però sempre heu intentat explicar els 
posicionaments malgrat les tensions que hi ha hagut, i això també diu molt de les 
vostres persones, que teniu aquesta filosofia de vida que també us ajuda en el vostre 
dia a dia polític. Jo també estic molt content, heu participat activament de tot el que fa 
referència a la Diputació, alguns ja hi portàveu experiència, per tant, sabeu com 
funciona, i tampoc em vull oblidar de tota la gent que us ha precedit, que han estat 
molts, però que també han sigut al Partit Socialista, un partit importantíssim en 
aquesta casa durant molts anys, juntament amb Esquerra, i va presidir la Diputació i 
això també vol dir que vàreu tenir responsabilitats de govern. En la meva nova 
responsabilitat, sabeu com a alcaldes i alcaldesses, o regidors, que també tindreu les 
portes obertes, no amb tants recursos, això ja ho aviso, però en tot cas, sabeu que 
hem fet plegats la feina que ens han encomanat. Evidentment, posar les notes no 
està al nostre abast, però us agraeixo la predisposició i l’enteresa que heu tingut en 
aquests tres anys, que pel Partit Socialista no ha estat fàcil, i que de ben segur us ha 
curtit com a persones i com ha ciutadans. Moltes gràcies a tots tres.  
Als companys d’Esquerra, que sou molts, i també ho vull fer en plural, malgrat que 
sabeu que les relacions són més directes amb en Pau, amb en Lluís, abans amb el 
David, però tracte exquisit, un tracte que us honora molt. Ara estaré en un govern 
amb vosaltres, cosa que no vam poder certificar aquí, malgrat que ho teníem prou 
avançat, aquí a la Diputació, però jo estic segur que farem molt bona feina. L’heu feta, 
agraeixo les teves paraules, Pau, cap a la meva persona i cap a la institució. 
Vosaltres vàreu tenir la presidència d’aquesta casa i sabeu a vegades com de 
complicada que és aquesta casa i el tractament que s’hi posa, i la crítica que s’hi fa. 
Vosaltres heu estat, malgrat no haver-ho concretat, un soci fidel, heu participat de la 
gran majoria de decisions i jo us ho vull agrair a tots perquè tots sou excel·lents 
representants municipals i excel·lents diputats, i això també diu molt de vosaltres, i 
estic segur que continuarem treballant conjuntament, i a aquesta casa continuareu 
deixant petjada, que de ben segur aquesta casa agrairà. Per tant, moltes gràcies a 
tots els companys del Grup d’Esquerra. 
Del meu grup, primer us vull agrair que, en el seu moment, i ho vàreu fer tots, o 
pràcticament tots, però vàreu votar-me, però el meu grup partíem ja amb es 14 vots 
favorables. Hi ha companys i companyes que avui ja no estan entre nosaltres, que 
durant tres anys hi ha canvis, i jo també us vull agrair aquesta facilitat que m’heu 
donat per poder exercir de president. Teníem uns reptes a assolir, teníem una feina a 
fer, l’hem mirat de fer, amb alguns errors, això és cert, però l’ésser humà a vegades 
comet errors. Però sempre ho hem intentat fer amb una cosa que, en política, no està 
de rabiosa actualitat, però que a mi m’agrada per treballar, que és aplicar el sentit 
comú. A vegades ens embardissem en segons quines coses i la vida a vegades és 
més senzilla, no? I que a la política s’hi apliqui el sentit comú ajuda molt, i això ho 
hem intentat fer des d’un punt de vista racional, però també operatiu. Quan no et 
compliques la vida, les coses tenen més fluïdesa i acaben sortint. També, és evident 
que hem tingut una connexió especial. Jo he intentat tractar tothom per igual i tots 
m’heu tractat per igual a mi, sense fer distincions, malgrat que hi ha tres 
vicepresidents que són amb els que jo tinc més relació diària, que també vull agrair a 
en Fermí, a l’Albert i al Miquel, perquè no ha estat senzill, són tres anys plens 
d’esdeveniments, han passat moltes coses al país, la Diputació ha mirat de ser 
protagonista, però amb els nostres errors i encerts, crec humilment que hem fet la 
nostra feina.  
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Em vull referir a la part final a qui, pressuposem tots, serà el meu substitut, Miquel 
Noguer, que en els propers dies ja se senyalarà dia i hora per fer el ple de votació del 
nou president. En Miquel ha estat un vicepresident molt lleial, molt amic, ha entès les 
coses. Som dues persones absolutament diferents, i això, malgrat que els ulls també 
ho veuen, en els caràcters, en la manera de ser, en la manera d’entendre la política, 
però això ho hem posat al servei d’aquesta institució, i tenir aquesta dualitat de 
pensament també ens ha ajudat, i jo, Miquel, t’ho vull agrair, perquè hem acabat sent 
molt i molt amics, i això fa que en política també sigui un plus afegit. I per descomptat 
que em tindràs a la teva disposició quan siguis president d’aquesta magnífica 
institució, pel que calgui, i també et desitjaré en el seu moment tots els encerts que 
pertoquen per ser president de la Diputació de Girona. 
També, un agraïment a tots els treballadors i encarnats en la figura del secretari, la 
interventora, tots els comandaments, els caps de negociat, els caps de servei que ens 
acompanyeu i als que ens seguiu per streaming, i els que esteu a la casa. Tota la 
gent de Presidència, que sou molts, sobretot amb la Dolors, que és la meva 
secretària, i que sap i ha patit tot el que han estat aquests tres anys. Moltes gràcies, 
Dolors.  
A tots en general, als companys de la premsa, pel tractament exquisit, espero que 
també la crònica de demà sigui exquisida, espero. Perquè no és senzill, veritat? A 
vegades, la relació entre una institució com aquesta i la premsa, la veritat que cap 
queixa, al contrari, tot alabances a la feina i al respecte que ens hem tingut 
mútuament. Sabem que, a vegades, us hem emprenyat més del que tocava, a 
vegades us hem amagat alguna informació, a vegades no heu tingut la resposta quan 
tocava, però això és com ha anat, i jo ho poso dins del sac aquest dels errors que un 
espera no cometre, però que a vegades, el dia a dia no li porta cap altre camí.  
I finalment, també, a tots els organismes. Demà tindré l’ocasió de parlar amb tots els 
treballadors i treballadores d’aquesta institució i m’acomiadaré formalment de tots ells, 
però tots els organismes, que són molts, que fan una feina tenaç i eficaç perquè les 
comarques gironines tinguin aquesta grandesa, que crec, i humilment ho crec, que la 
té, perquè nosaltres som un territori excepcional, amb gent excepcional, que som 
enveja mundial. I ara direu: “carai, com es passa”, però us asseguro que representant 
la Costa Brava, el Pirineu de Girona, comarques gironines arreu del món, us ben 
asseguro que som enveja, i això diu molt de tots plegats. També amb els nostres 
encerts i els nostres errors, perquè no tot ho fem bé a comarques gironines, per 
descomptat, però en general, la gent traça un camí de no retorn que és d’èxit, d’estar 
a l’avantguarda i de fer-nos millors persones i millors ciutadans.  
I també, a tot el grup d’assessors que han treballat per a tots els grups. Això també, 
avui vull tenir un record per ells, perquè en aquesta legislatura han fet molt bona 
feina. Quan tu t’acomiades, no saps si parles de tothom, i si algú no se sent 
representat, diguem-ne que també tinc un record per ell, eh? Això és inevitable, de 
vegades et deixes algú en concret, però jo volia acabar donant les gràcies a tots, de 
tot cor. Segona vegada que me’n vaig, i ho faig amb el sentiment de tristor, però 
també d’alegria, perquè treballaré per al país, i això, per a algú que es dedica a la 
política, és el més gran encert que pot tenir, poder treballar per al teu país, aconseguir 
la independència de la república, i que crec que me n’he anat tan bé que em 
permetreu tornar a entrar quan torni, i si més no, em podreu saludar, que això en 
política també és important, que puguis sortir dels llocs sense que et fotin fora. Moltes 
gràcies a tots.  
Tot seguit el senyor President anuncia que, dimarts 24 de juliol, dimarts vinent, a les 
12, es farà un ple de la presa de raó de la meva renúncia, al qual jo ja no podré 
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assistir per ja estar treballant, si tot va bé, de moment encara no està confirmat del 
tot, però si tot va bé, estar treballant per al Govern. Dimarts 31 de juliol, a les 12, hi 
hauria el ple d’elecció i presa de possessió del nou president. Per tant, recapitulem, 
dimarts vinent 24, a les 12, presa de raó de la renúncia del president; dimarts 31 de 
juliol a les 12, elecció i presa de possessió del nou president; dimarts 7 d’agost a les 
12, el ple ordinari del mes d’agost i també el ple de cartipàs. Aquestes són les tres 
dates que tant els diputats com diputades han de tenir present i també la gent que 
ens acompanya, i sense més, molt bon dia a tothom.  
 
El senyor president aixeca la sessió a la una del migdia, el contingut de la qual, com a 
secretari, CERTIFICO. 
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