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NÚM.: 121 
ÒRGAN: Ple 
SESSIÓ: Extraordinària 
DATA: 27 de novembre de 2018 
HORA: 13:45 
DOCUMENT: ACTA 

 
Al saló de sessions de la Diputació de Girona, Pujada Sant Martí, 4, de la ciutat de 
Girona 
 
ASSISTENTS: 
President  Miquel Noguer i Planas 
Vicepresidents/a  Josep Fermí Santamaria i Molero 
 Albert Piñeira i Brosel 
 Maria Àngels Planas i Crous 
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 
 Pere Maluquer i Ferrer 
 Carles Salgas i Padrosa 
 Josep Ma Bagot i Belfort  
 Josep Companys i Güell  
 Joan Estarriola i Vilardell  
 Joan Fàbrega i Solé 
 Joan Martí i Bonmatí  
 Pau Presas i Bertran 
 Josep Ma Rufí i Pagès 
 Lluís Sais i Puigdemont 
 Consol Cantenys i Arbolí 
 Juli Fernández i Iruela 
 Victor Puga i López 
 Lluc Salellas i Vilar 
 Gisela Saladich i Parés 
Vicesecretari Jordi Turon i Serra 
Interventora Núria Josa i Arbonés 
 
ORDRE DEL DIA 
ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA 
1. PLE121/000103/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

Intervenció (010): Aprovació inicial del pressupost general de la Diputació de 
Girona per a l'exercici 2019 (Exp. 2018/6561) 

2. PLE121/000093/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 
Recursos Humans (012): Aprovació de la relació de llocs de treball i la plantilla 
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del personal de la Diputació de Girona i els seus organismes autònoms per a 
l'any 2019. (Exp. 2018/8915) 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA 

 
1. PLE121/000103/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

Intervenció (010): Aprovació inicial del pressupost general de la 
Diputació de Girona per a l'exercici 2019 (Exp. 2018/6561) 

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

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

capital social de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local. 
 
El projecte de pressupost general de la Diputació per a l'exercici de 2019 figura 
integrat pel de la Corporació, el de l’Organisme Autònom de Salut Pública 
(Dipsalut), el de l’Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) i 
el de l’Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de 
Girona i l’estat de previsió de despeses i ingressos de l’entitat pública empresarial 
local Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada (Semega), 
respectivament proposats pels seus òrgans competents a l’aprovació del Ple de la 
Diputació. 
 
D’altra banda, l’article 122 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic estableix que els consorcis estan subjectes al règim de pressupost, 
comptabilitat i control de l’administració pública a la qual estan adscrits. El mateix 
precepte legal disposa que els consorcis han de formar part dels pressupostos de 
l’administració pública d’adscripció que, en el sector públic de la Diputació de 
Girona, són el Consorci Costa Brava – Entitat Local de l’Aigua, el Consorci de les 
Vies Verdes de Girona, el Consorci de les Gavarres i el Consorci d’Arts Escèniques 
Salt Girona (CAESG). En aquest cas, la present proposta no acorda l’aprovació 
inicial del pressupost del CAESG, atès que a data de la seva emissió resta pendent 
la seva aprovació a càrrec de l’òrgan competent del Consorci. 
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El pressupost general de la Diputació i els pressupostos de cadascun dels 
consorcis inclouen, d’acord amb l’article 165.1 del TRLRHL: 
 

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

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

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

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

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

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

d)L’estat de previsió de moviments i situació del deute. 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 168.1 del TRLRHL, el pressupost general i els dels 
consorcis contenen la documentació següent:  
 

a)Memòria subscrita pel president explicativa del seu contingut i de les 
principals modificacions que presenta en relació amb el vigent. 

b)Liquidació del pressupost de l’exercici anterior i avanç de la del corrent, 
referida almenys a 6 mesos, subscrites, una i altre, per l’Interventor i 
confeccionats conforme disposa la Instrucció de Comptabilitat 

c)Annex de personal, en el que es relacionen i valoren els llocs de treball 
existents, de forma que es doni l’oportuna correlació amb els crèdits per a 
personal inclosos en el pressupost. 

d)Annex d’inversions a realitzar en l’exercici. 
e)Annex de beneficis fiscals en tributs locals, que ha de contenir informació 

detallada dels beneficis fiscals i la seva incidència en els ingressos de cada 
entitat local. 

f)Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les comunitats 
autònomes en matèria de despesa social, amb especificació de la quantia 
de les obligacions de pagament i dels drets econòmics que s’han de 
reconèixer en l’exercici al que es refereix el pressupost general i de les 
obligacions pendents de pagament i drets econòmics pendents de 
cobrament, reconeguts en exercicis anteriors, així com de l’aplicació o 
partida pressupostària en la que es recullen. 

g)Informe econòmic i financer, en el que s’exposin les bases utilitzades per a 
l’avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la 



 
   
 
 

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

 

4 

suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions 
exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, 
l’efectiu anivellament del pressupost. 

 
D’acord amb l’article 15.3.e) de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, cal remetre 
anualment al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública informació sobre els passius 
contingents, com són les garanties públiques i els préstecs morosos, que poden 
incidir de manera significativa en els pressupostos de les corporacions locals. 
 
Així mateix, la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix en l’article 29 l’obligació de les 
administracions públiques d’elaborar un pla pressupostari a mig termini, que 
abastarà un període mínim de 3 anys (període 2020-2022), i que s’inclourà en el 
programa d’estabilitat, en el qual s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos 
anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent 
amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic i de conformitat amb 
la regla de la despesa. 
 
Vist l’informe emès per la Intervenció a l’empara de l’article 168.4 TRLRHL, la 
Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda hi dictamina 
favorablement i eleva al Ple l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar l’import del límit de la despesa no financera, en compliment de 
l’article 30 de la LOEPSF,  per import de 209.502.801,40 euros i per a l’exercici 
2019 de les entitats del sector públic de la Diputació de Girona segons detall que 
s’indica a continuació: 
 

Concepte 
Capacitat/necessitat de 

finançament previst 

Càlcul de la despesa 
no financera màxima 
per obtenir l’equilibri 

Ingressos no financers 197.501.434,89 197.501.434,89 

Despeses no financeres 206.289.408,22 209.502.801,40 

Saldo d’operacions no financeres -8.787.973,33 -12.001.366,51 

Ajustaments en comptabilitat nacional 12.001.366,51 12.001.366,51 

Capacitat/necessitat de finançament 3.213.393,18 0,00 

 
SEGON. Aprovar inicialment el pressupost general de la Diputació de Girona per a 
l’exercici 2019, l'import consolidat del qual en el seus estats d'ingressos i de 
despeses és de CENT QUARANTA-UN MILIONS CENT DISSET MIL NOU-CENTS 
VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS (141.117.926,46 euros), i 
constituït segons detall que s’indica a continuació: 
 

a. Pressupost propi de la corporació, equilibrat en els seus estats d’ingressos i 
de despeses per import de CENT TRENTA-QUATRE MILIONS CINC-
CENTS VUITANTA-UN MIL EUROS (134.581.000,00 euros). 
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b. Pressupost de l’Organisme Autònom de Salut Pública - Dipsalut, equilibrat 
en els seus estats d’ingressos i de despeses per import de CATORZE 
MILIONS CENT SET MIL QUARANTA-SIS EUROS (14.107.046,00 euros). 

 
c. Pressupost de l’Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis Gironins - 

Xaloc, equilibrat en els seus estats d’ingressos i de despeses per import 
d’ONZE MILIONS VUIT-CENTS DOS MIL EUROS (11.802.000,00 euros). 

 
d. Pressupost de l’Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz 

de la Diputació de Girona, equilibrat en els seus estats d’ingressos i de 
despeses per import de TRES MILIONS VUITANTA-SIS MIL EUROS 
(3.086.000,00 euros). 
 

e. Estats de previsió d’ingressos i de despeses per import de SET-CENTS 
CINQUANTA MIL EUROS (750.000,00 euros) de l’entitat pública 
empresarial local Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica 
Aplicada – Semega. 
 

PRESSUPOST D'INGRESSOS Corporació Dipsalut Xaloc 
Conservatori 

Isaac 
Albéniz 

Semega 
Ajustaments 

de 
consolidació 

Pressupost 
consolidat 

1 - Impostos directes 12.124.328,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.124.328,64 

2 - Impostos indirectes  14.438.374,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.438.374,80 

3 - Taxes, preus públics i altres 
ingressos 

 2.017.485,74 183.130,00 5.096.320,00 448.820,00 208.579,00 0,00 7.954.334,74 

4 - Transferències corrents  92.081.130,91 13.923.416,00 6.703.280,00 2.634.130,00 541.421,00 23.208.119,54 92.675.258,37 

5 - Ingressos patrimonials  59.886,24 500,00 0,00 50,00 0,00  0,00 60.436,24 

Operacions corrents 120.721.206,33 14.107.046,00 11.799.600,00 3.083.000,00 750.000,00 23.208.119,54 127.252.732,79 

6 - Alienació d'inversions reals 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

7 - Transferències de capital 3.808.693,67 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 3.808.693,67 

Operacions de capital 3.808.693,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.808.693,67 

8 - Actius financers 100.000,00 0,00 2.400,00 3.000,00 0,00 0,00 105.400,00 

9 - Passius financers 9.951.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.951.100,00 

Operacions financeres 10.051.100,00 0,00 2.400,00 3.000,00 0,00 0,00 10.056.500,00 

TOTAL PRESSUPOST 
D'INGRESSOS 

134.581.000,00 14.107.046,00 11.802.000,00 3.086.000,00 750.000,00 23.208.119,54 141.117.926,46 

               

              

PRESSUPOST DE 
DESPESES 

Corporació Dipsalut Xaloc 
Conservatori 

Isaac 
Albéniz 

Semega 
Ajustaments 

de 
consolidació 

Pressupost 
consolidat 

1 - Despeses de personal 17.947.105,73 2.782.162,45 7.832.112,00 2.728.977,00 521.234,77 0,00 31.811.591,95 
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2 - Despeses corrents en béns i 
serveis 

13.513.896,32 4.879.087,55 3.730.888,00 302.713,00 228.765,23 0,00 22.655.350,10 

3 - Despeses financeres 8.000,00 0,00 7.500,00 10,00 0,00 0,00 15.510,00 

4 - Transferències corrents 64.913.118,48 5.645.796,00 25.500,00 5.700,00 0,00 23.208.119,54 47.381.994,94 

5 - Fons de contingència 3.295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.295.000,00 

Operacions corrents 99.677.120,53 13.307.046,00 11.596.000,00 3.037.400,00 750.000,00 23.208.119,54 105.159.446,99 

6 - Inversions reals 19.842.096,44 280.000,00 170.000,00 45.600,00  0,00 0,00 20.337.696,44 

7 - Transferències de capital 14.833.783,03 520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.353.783,03 

Operacions de capital 34.675.879,47 800.000,00 170.000,00 45.600,00 0,00 0,00 35.691.479,47 

8 - Actius financers 133.500,00 0,00 36.000,00 3.000,00 0,00 0,00 172.500,00 

9 - Passius financers 94.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.500,00 

Operacions financeres 228.000,00 0,00 36.000,00 3.000,00 0,00 0,00 267.000,00 

TOTAL PRESSUPOST  
DESPESES 

134.581.000,00 14.107.046,00 11.802.000,00 3.086.000,00 750.000,00 23.208.119,54 141.117.926,46 

 
TERCER. Aprovar inicialment els pressupostos per a l’exercici 2019 dels consorcis 
adscrits a la Diputació de Girona, que formen part del pressupost d’acord amb 
l’article 122 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic: 
 

a. Pressupost del Consorci Costa Brava – Entitat Local de l’Aigua, d’import 
DINOU MILIONS VUITANTA-SIS MIL EUROS (19.086.000,00 euros). 
 

PRESSUPOST D'INGRESSOS  PRESSUPOST DE DESPESES 

Capítol Import  Capítol Import 

1 Impostos directes 0,00  1 Despeses de personal 1.422.280,93 

2 Impostos indirectes 0,00 
 

2 
Despeses corrents en béns i 
serveis 

16.463.572,52 

3 
Taxes, preus públics i altres 
ingressos 

18.490.395,00 
 

3 Despeses financeres 800,00 

4 Transferències corrents 150.767,00  4 Transferències corrents 191.403,55 

5 Ingressos patrimonials 145.894,89  5 Fons de contingència 37.476,00 

Operacions corrents 18.787.056,89  Operacions corrents 18.115.533,00 

6 Alienació d'inversions reals 0,00  6 Inversions reals 970.467,00 

7 Transferències de capital 0,00  7 Transferències de capital 0,00 

Operacions de capital 0,00  Operacions de capital 970.467,00 

8 Actius financers 298.943,11  8 Actius financers 0,00 

9 Passius financers 0,00  9 Passius financers 0,00 

Operacions financeres 298.943,11  Operacions financeres 0,00 
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TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 19.086.000,00 
 TOTAL PRESSUPOST DE 

DESPESES 
19.086.000,00 

 
b. Pressupost del Consorci de les Vies Verdes de Girona, d’import UN MILIÓ 

SET-CENTS DOTZE MIL EUROS (1.712.000,00 euros). 
 

PRESSUPOST D'INGRESSOS  PRESSUPOST DE DESPESES 

Capítol Import  Capítol Import 

1 Impostos directes 0,00  1 Despeses de personal 434.679,25 

2 Impostos indirectes 0,00  2 Despeses corrents en béns i serveis 617.015,30 

3 
Taxes, preus públics i altres 
ingressos 

30.174,41 
 

3 Despeses financeres 100,00 

4 Transferències corrents 1.145.768,61  4 Transferències corrents 8.000,00 

5 Ingressos patrimonials 80,00  5 Fons de contingència 0,00 

Operacions corrents 1.176.023,02  Operacions corrents 1.059.794,55 

6 Alienació d'inversions reals 0,00  6 Inversions reals 433.168,00 

7 Transferències de capital 527.726,98  7 Transferències de capital 202.987,45 

Operacions de capital 527.726,98  Operacions de capital 636.155,45 

8 Actius financers 8.250,00  8 Actius financers 16.050,00 

9 Passius financers 0,00  9 Passius financers 0,00 

Operacions financeres 8.250,00  Operacions financeres 16.050,00 

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 1.712.000,00  TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 1.712.000,00 

 
c. Pressupost del Consorci de les Gavarres, d’import SIS-CENTS VINT-I-SET 

MIL DOS-CENTS EUROS (627.200,00 euros). 
 

PRESSUPOST D'INGRESSOS  PRESSUPOST DE DESPESES 

Capítol Import  Capítol Import 

1 Impostos directes 0,00  1 Despeses de personal 233.073,25 

2 Impostos indirectes 0,00  2 Despeses corrents en béns i serveis 311.535,11 

3 
Taxes, preus públics i altres 
ingressos 

41.431,28 
 

3 Despeses financeres 400,00 

4 Transferències corrents 524.324,72  4 Transferències corrents 14.400,00 

5 Ingressos patrimonials 0,00  5 Fons de contingència 6.347,64 

Operacions corrents 565.756,00  Operacions corrents 565.756,00 

6 Alienació d'inversions reals 0,00  6 Inversions reals 61.444,00 
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7 Transferències de capital 61.444,00  7 Transferències de capital 0,00 

Operacions de capital 61.444,00  Operacions de capital 61.444,00 

8 Actius financers 0,00  8 Actius financers 0,00 

9 Passius financers 0,00  9 Passius financers 0,00 

Operacions financeres 0,00  Operacions financeres 0,00 

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 627.200,00  TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 627.200,00 

 
QUART. Aprovar les bases que serviran per a l’execució dels pressupostos de les 
entitats que s’integren en el pressupost general de la Diputació de Girona i dels 
consorcis adscrits, i que s’integren a l’expedient. 
 
CINQUÈ. Sotmetre l'expedient a informació pública per un termini de quinze dies 
hàbils, mitjançant un edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona i en el tauler d’anuncis electrònic, de conformitat amb el que disposa l'article 
169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
SISÈ. El pressupost general de la Diputació de Girona i els pressupostos dels 
consorcis adscrits s’entendran aprovats definitivament si no s’hi formula cap 
al·legació o reclamació en el termini d’exposició pública, segons disposa l’article 
169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
SETÈ. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
VUITÈ. El pressupost general de la Diputació de Girona i els pressupostos dels 
consorcis adscrits entraran en vigor una vegada publicat l’edicte, resumit per 
capítols, de cadascun dels pressupostos que l’integren d’acord amb els pactes 
segon i tercer, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
NOVÈ. Donar-se per assabentat de l’aprovació dels estats de previsió d’ingressos i 
despeses  presentats de la resta d’ens dependents de la Diputació de Girona, 
segons la sectorització efectuada per la Intervenció General de l’Estat d’acord amb 
la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals 
(SEC): 
 

a. Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA, amb un estat de previsió 
d’ingressos i despeses per import de SET MILIONS QUATRE-CENTS VINT-
I-TRES MIL NOU-CENTS VINT-I-DOS EUROS (7.423.922,00 euros), 
aprovat pel Consell d’Administració del Patronat de data 6 de setembre de 
2018. 

 
b. Sumar, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, amb un estat de 

previsió d’ingressos i despeses per import de TRETZE MILIONS CENT 
SEIXANTA-CINC MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS (13.165.260,00 
euros), aprovat per la Junta General de la societat de data 12 de setembre 
de 2018. 
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c. Fundació Casa de Cultura de Girona, amb un estat de previsió d’ingressos i 

despeses per import de UN MILIÓ DISSET MIL SET-CENTS EUROS 
(1.017.700,00 euros), aprovat pel Patronat de la Fundació de data 4 de 
setembre de 2018. 

 
d. Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de 

Girona, amb un estat de previsió d’ingressos i despeses per import de CENT 
VUITANTA-UN MIL EUROS (181.000,00 euros), aprovat per l’Assemblea 
General del Consell de data 6 de setembre de 2018. 
 

DESÈ. Donar-se per assabentat de l’informe de la Intervenció d’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i del límit del deute, amb motiu 
de l’aprovació del pressupost general de la Diputació de Girona per a l’exercici 
2019, que consta a l’expedient, i segons el qual compleix l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i el nivell del deute viu previst a 31 de desembre de 2019 és de 
10.141.269,13 euros.” 
 
El president senyor Miquel Noguer pren la paraula i comenta que el punt primer de 
l’ordre del dia és l’aprovació inicial del pressupost general de la Diputació de Girona 
per a l’exercici del 2019. Té la paraula la vicepresidenta senyora M. Àngels Planas.  
La vicepresidenta tercera, senyora M. Àngels Planas, intervé i manifesta: Avui 
presentarem el pressupost de la Diputació, el general, que consta de 141.118.000 
euros, que està format pel pressupost de la pròpia corporació, de 134.581.000 
euros, i els tres organismes autònoms i l’entitat pública empresarial (EPE). Pel que 
fa a DIPSALUT, el pressupost que presentem és de 14.107.000 euros, XALOC de 
11.802.000 euros, el Conservatori de Música, de 3.086.000 euros, i l’entitat pública 
Semega, de 750.000 euros. El que jo voldria destacar és l’increment del pressupost 
en aquesta legislatura, en el qual ha augmentat durant aquests quatre anys 23 
milions d’euros; concretament aquest any l’increment ha estat de 7,5 milions 
d’euros. 
Pel que fa als organismes autònoms podem dir que a DIPSALUT el pressupost 
ascendeix a uns catorze milions d’euros (respecte de l’increment de l’any anterior 
representa un 6,2 %) i des de DIPSALUT el que apostem és per polítiques de 
suport a l’assistència tècnica en el món local en matèria de salut pública, en matèria 
ambiental, d’equipaments públics, d’indrets habitats, de benestar i de qualitat de 
vida en l’educació, en apoderament de la ciutadania, i reforçant d’una manera molt 
específica les polítiques de caràcter més social, com un dels aspectes més claus i 
vinculants de manera directa a la salut i al benestar de les persones. Destacar 
també que es vol iniciar un primer observatori social i de salut de la demarcació de 
Girona i posar al servei dels municipis el desenvolupament dels plans municipals de 
salut i de sostenibilitat, com una eina de planificació estratègica en matèria de 
benestar i de qualitat de vida. En relació a XALOC, per a aquest any 2019 el 
pressupost ascendeix a pràcticament dotze milions d’euros, que representa un 
increment de 6,9 % respecte de l’any anterior, el 2018. A XALOC es preveu 
aprofundir en la millora de prestacions de serveis als municipis amb les seves dues 
competències estatutàries, el servei de recaptació i l’assistència tècnica, prioritzant 
els municipis petits, els municipis mitjans com a política pública essencial pel que fa 
a la demarcació de Girona. Pel que fa a l’àmbit tributari, incrementant l’eficiència 
recaptatòria, que generi recursos als ens locals que han delegat la competència, 
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garantint alhora els drets dels ciutadans dissenyant i implementant procediments 
basats en la seguretat jurídica i també l’acostament dels ens locals a l’administració 
electrònica. En l’àmbit de l’assistència tècnica, també fem polítiques de reforçament 
per a la disposició dels ens locals per tal que puguin desenvolupar amb un rigor 
tècnic els seus projectes i cobrir les seves necessitats de prestació de serveis. Pel 
que fa al Conservatori de Música, aquest any ha incrementat un 9,2 el pressupost, 
essent pràcticament 3 milions d’euros, i la voluntat que es pretén és continuar 
impulsant projectes per afavorir l’accés a la formació musical dels infants i també 
dels joves gironins, i seguirà també aportant recursos per a augmentar aquesta 
oferta formativa d’instruments minoritaris i fomentant l’educació musical de la 
ciutadania. I, pel que fa a l’entitat pública Semega, ascendeix a 750.000 euros el 
pressupost, i la variació ha estat d’un 6,8 %. 
Pel que fa a la Diputació, els ingressos per poder fer totes aquestes accions del 
pressupost, aquests 134.581.000 euros d’ingressos, venen 113 milions derivats de 
la cessió d’impostos, de transferències de l’Estat, que representa un increment en 
aquest cas de tres milions respecte de l’aportació d’aquest any 2018; deu milions 
d’euros derivats de la previsió de la concertació de noves operacions de préstec. En 
aquest cas ja vàrem dir que els FEDER serien aquests pràcticament deu milions 
d’euros serien amb finançament extern, i la resta d’ingressos, els onze milions 
d’euros és recàrrec d’IAE, ingressos financers, reintegrament de préstecs, 
subvencions, taxes, preus públics, n’he anomenat uns quants d’ells. L’increment 
d’aquesta cessió d’impostos de les transferències de l’Estat, aquests tres milions 
d’euros, bàsicament han estat originats: 4 milions d’euros per la participació del fons 
complementari de finançament. I llavors hem tingut una minoració de 900.000 euros 
per les cessions d’impostos i una minoració de 100.000 euros amb la liquidació de 
previsió del fons complementari de finançament d’Assistència Sanitària per l’exercici 
2016. Pel que fa a com distribuïm aquestes despeses en les diferents àrees, dir que 
a l’àrea d’Òrgans de Govern el pressupost és de 17.800.000 €, un 13 % més que 
l’anterior; 18.400.000 € l’àrea de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, que 
representa un 14 % més; 34.100.000 € Territori i Sostenibilitat, que representa un 
25 % més; 23 milions d’euros Cooperació Local, que representa un 17 % més i 37 
milions i mig d’euros Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, que 
representa un 28 % d’euros més i pel que fa al Fons de Contingència, un 3 % més, 
pràcticament uns 3 milions i mig d’euros. Les àrees que són més representatives en 
aquest pressupost veiem que és Territori i Sostenibilitat i l’àrea de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar, que són àrees de prestació de serveis i en els 
quals hem destinat pràcticament un 53 % del pressupost. També destaca l’àrea de 
Cooperació amb les ajudes de subvencions als ajuntaments, que representa aquest 
17 % més. El desglossament per àrees, us faré una mica l’explicació per àrees 
d’aquest pressupost: dir que pel que fa a l’àrea de Territori, l’àrea de Sostenibilitat, 
destacar que hi ha increments substancials al Consorci de Vies Verdes, al Consorci 
de les Gavarres, i que es proposa la creació d’una nova línia d’ajuts a ajuntaments 
petits per al manteniment de les franges de previsió d’incendis, que està dotada 
amb 50.000 €. Pel que fa a la campanya del Pla a l’Acció també s’han incrementat 
en aquest cas en 104.000 € i pel que fa a les subvencions d’Associacions de 
Defensa Forestal hem tingut increment de 10.000 € per donar resposta a totes 
aquelles necessitats, per adquirir càmeres de vigilància, emissores de xarxa 
Rescat; també es preveu una partida del 20.000 € per incentivar la gestió forestal. 
Dins d’aquesta mateixa àrea també hem tingut en compte l’increment que s’ha 
produït a la corporació respecte als projectes: el BiciTranscat, actuacions de 
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cartografia municipal a través de l’institut Cartogràfic, el projecte Cooperem, i la 
candidatura de la Costa Brava - Reserva de Biosfera entre d’altres projectes. He dit 
els més destacats. També important la xarxa viària, la inversió en repressió 
d’estructures, en juntes de ponts, estabilització de talussos incrementem 
pràcticament 1 milió i mig d’euros, fent un total de pràcticament 10 milions d’euros 
9.000.658 €. I pel que fa als programes europeus, els FEDER, destacar aquest 
increment de 4 milions d’euros i els 10 milions d’euros que poden anar amb 
finançament extern. Pel que fa a l’àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, 
Esport i Benestar, dins de l’àrea de Cooperació Cultural cal destacar aspectes tan 
importants com una part significativa que es destina als ens dependents d’aquesta 
àrea: el Conservatori, Dipsalut, Casa de Cultura, Consorci d’Arts Escèniques de 
Salt i de Girona. Hem incrementat Fons de Cooperació Local amb 173.000 €, que 
és la gran aportació de recursos per a polítiques culturals de la diputació que estan 
destinats els ajuntaments. Hem incrementat les partides i programes destinats a 
aquells col·lectius que tenen més dificultat per accedir a la cultura, com són els 
joves, la gent gran, persones nouvingudes i persones en risc d’exclusió social i 
cultural, i persones discapacitades. Es destinen també recursos a diferents 
equipaments culturals municipals estratègics de la demarcació de Girona, entre ells 
el Museu Thyssen, i la Casa Pastors, la Coma Cros. Es crea l’àrea d’Educació. Això 
comporta una dotació pressupostària significativa per aquesta àrea. Es crea una 
nova línia de subvencions de foment d’educació i d’activitats educatives de 100.000 
euros i s’incrementen significativament els imports destinats també a programes 
pedagògics i equipaments educatius. També incrementem en 100.000 € la partida 
de biblioteques. En aquesta àrea es marquen tres grans prioritats: una és que hi 
tornarà a haver un Pla de Biblioteques per a la redacció i execució de projectes amb 
un import de 550.000 €. El Pla de Biblioteques és una nova línia de subvenció que 
s’ha recuperat aquesta legislatura i també els dos objectius següents són la 
renovació del fons bibliogràfic i audiovisual de biblioteques, i la renovació del seu 
equipament informàtic. Augmentem en 175.000 € el Pla de Monuments. El Pla de 
Monuments són set anys i a més a més el Pla de Monuments en set anys el que 
hem fet és més que doblar aquesta partida pressupostària. Pel que fa a l’Àrea de 
Noves Tecnologies està encaminada sobretot a una àrea prestadora de serveis i no 
tant a una àrea de repartiment de subvencions sinó a prestar més i sobretot per a la 
implementació i el desenvolupament de l’administració electrònica en els diferents 
ajuntaments, així com per al seu gran proveïdor de grans serveis de programes 
informàtics als nostres ajuntaments. Pel que fa el servei d’Esports hem de destacar 
una partida de 500.000 € per continuar amb les inversions de manteniment 
d’equipaments esportius a la província de Girona. Aquesta és també una nova 
subvenció creada en aquesta legislatura i l’altra gran línia d’actuació són les 
convocatòries de suport a la promoció i activitats esportives que desenvolupen els 
ajuntaments, els consells comarcals, els consells esportius, clubs, entitats i 
federacions, i es continua també potenciant de manera significativa l’esport femení i 
l’esport amb persones de diversitat funcional. Referent a l’àrea de Cooperació 
Local, Habitatge i Bon Govern, en aquesta àrea cal destacar els 19 milions i mig 
d’euros del fons de subvenció per a aquest exercici 2019. En aquest sentit destacar 
que des de l’inici de la legislatura ha augmentat sis milions i mig d’euros aquest fons 
de subvenció, que representa un augment d’un 50 %. Crec que és molt remarcable i 
destacable. Concretament en aquest exercici hem augmentat en més d’un milió 
d’euros. Pel que fa a la col·laboració dels consells comarcals, també dir que s’ha 
incrementat aquest pressupost en mig milió d’euros, fent un total de 
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6.242.000 euros destinats als consells comarcals. Continuen aquest exercici, 
donant en el pressupost 2019, ajudes a la llar d’infants per valor de 2.649.000 euros 
i també remarcar i destacar molt la importància de l’habitatge. Hem incrementat 
aquest 2019, per a aquest exercici 2019, 442.000 euros, 350.000 per a la nova línia 
de subvencions als ajuntaments per a comprar habitatges socials i 90.000 destinats 
a la pobresa energètica. Crec que és important remarcar que aquesta partida es va 
iniciar que tenia 30.000 euros, ara estem a un milió set-cents i escaig de mil euros, 
per tant hi ha hagut un increment durant aquesta legislatura d’1.600.000 €, i aquest 
és un exemple de l’increment de caire social que han tingut els pressupostos al llarg 
de la legislatura i que s’ha incrementat també en aquest exercici i per tant crec que 
podem afirmar que són els pressupostos més socials que ha tingut mai la Diputació 
de Girona. Pel que fa al Bon Govern, la Transparència i la Participació, sabeu que 
és una àrea de nova creació en la darrera legislatura, posar en relleu que compta 
amb una partida de 230.000 € (79.000 més que l’anualitat d’aquest any 2018) per 
tal de poder aconseguir incrementar els serveis als diferents ajuntaments. I també 
voldria destacar l’augment que experimenten partides dedicades a despeses 
corrents d’inversions de les nevades i glaçades, que és de 70.000 €. Pel que fa a 
l’Àrea de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, dir que l’increment a 
destacar d’aquesta àrea és la promoció econòmica en 103.000 euros degut a 
subvencions obtingudes del programa d’emprenedoria, el Co-Creix, en el marc del 
PEC, destacar la importància de l’àrea en el seu pla de treball en tres grans grups: 
primer, el suport als ens locals, en la dotació de 728.000 €, el suport a 
l’emprenedoria, amb pràcticament 300.000 € i estratègies de desenvolupament 
econòmic amb 150.000 €. I pel que fa als arxius i documentació documental 
remarcar l’increment als ajuts a aquells ajuntaments en relació amb la conservació 
dels arxius municipals. Com distribuïm aquestes despeses de la Corporació? En 
capítols. Dir que les subvencions i transferències són 79.800.000 €, un 59 % del 
total del pressupost; 19.800.000 € de les inversions reals, que representen un 15 %; 
17.900.000 € a despeses de personal (representen un 13 % del total del 
pressupost); 13 milions i mig d’euros als béns corrents i serveis (és un 10 %) i 3 
milions d’euros que és el fons de contingència, que és aquest 3 %. Per tant 
observem i jo vull remarcar que en els darrers anys la Diputació els fons públics els 
ha dedicat a prestar i a oferir serveis a les necessitats locals de la província, i en 
aquest sentit vull donar èmfasi que la Corporació és l’ajuntament d’ajuntaments, 
que ajuda els ens locals a fer possible els diferents projectes a partir de les 
subvencions i a partir de les transferències però que també facilita la gestió i la 
tramitació de serveis que presta directament. En aquest sentit, posar de manifest 
l’aparició de nous serveis, a la prestació directa als ajuntaments. Tenim per 
exemple la compra pública estratègica suport a prestació i licitació de contractes 
públics, amb la nova llei de contractes s’ha complicat molt i els ajuntaments 
realment ens requereixen aquesta ajuda, i crec que donem un bon assessorament a 
aquest respecte. L’Oficina de Suport a l’Administració Electrònica, que també als 
ajuntaments és nou i per tant necessiten d’aquest assessorament, recursos humans 
amb el dret laboral, amb la funció pública, amb nòmines, amb Seguretat Social, el 
control intern, que també és molt innovador. He de dir que la Diputació de Girona li 
van donar un premi aquest cap de setmana i per tant les altres diputacions ens 
demanen aquest control intern, que els ajudem a implantar-ho. Els serveis jurídics 
també és un servei que oferim des de fa temps i el Bon Govern, la Transparència i 
la Participació Ciutadana, que també és un nou servei. Respecte el deute, dir que 
en l’exercici 2015/14 quan partim d’un endeutament de 52.300.000 €, que 
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representava un 47 % dels ingressos corrents, ens situem en aquest exercici amb 
un endeutament a finals d’any de zero. El 2018 l’endeutament serà zero però tenim 
previst un préstec FEDER de deu milions d’euros, que representaria que el 2019 si 
té lloc aquest préstec acabaríem amb un 6 %. Dir que és un pressupost que avui 
portem a aprovació, al nostre entendre, innovador, amb un remarcat caire social, 
ambiental i de prestació de serveis per poder satisfer totes aquestes demandes dels 
ens locals. Jo espero la vostra aprovació, el vostre recolzament, i no voldria acabar 
sense agrair a l’Àrea Econòmica i d’Intervenció la seva col·laboració, predisposició i 
elaboració d’aquest pressupost. 
La portaveu del grup d’IdS senyora Gisela Saladich, pren la paraula i comenta: els 
pressupostos d’enguany a la Diputació des del nostre punt de vista continuen en la 
bona línia que ha tingut aquest govern d’ençà de l’inici del mandat. Segurament 
cada grup polític representat en aquest plenari repartiria els diners d’altres maneres 
però, nosaltres almenys tenim clar, és potestat del qui governa i si quan el que 
governa escolta i té en compte les propostes que li arriben de l’oposició és més fàcil 
arribar a acords. Un clar exemple del que els hi exposem: veiem com l’Àrea de 
Cooperació, que és de la que es nodreixen més directament els ajuntaments, ha 
anat creixent any a any en recursos. Quan vam arribar disposava de tretze milions 
d’euros i ara, quan ja marxem, quedarà en prop dels vint milions d’euros. Són diners 
que van directes als ajuntaments. A part creiem important fer esment d’algunes 
partides que ens semblen importants com el 1.700.000 euros en habitatge o els dos 
milions en biblioteques, 382.000 € en calderes de biomassa, a part dels FEDERS, 
400.000 € d’ajuda per superar la pobresa energètica relacionada amb l’habitatge, 
350.000 € en compra d’habitatge social, i l’increment d’un 40 % en cooperació 
internacional. Al grup d’Independents de la Selva se li han tingut en compte totes 
les aportacions en les diferents àrees. Tant aquest president com anterior, així com 
la resta de membres del Govern sempre s’han mostrat receptiu a les propostes 
d’Independents de la Selva i per tant el nostre vot serà afirmatiu. 
El portaveu del grup de la CUP senyor Lluc Salellas, pren la paraula i comenta: És 
cert que alguns grups són afortunats, perquè els escolten tot i els fan cas a tot no sé 
exactament a canvi de què. Però a d’altres la veritat és que se’ns truca el dia abans, 
24 hores abans, per dir-nos que el pressupost és aquest i punt i final. Aquest és el 
cas de la CUP. Ni tan sols va ser el president, vam haver de tenir una reunió amb la 
regidora Planas a l’Ajuntament de Girona en què si jo no modificava la meva 
agenda i prioritzava el pressupost i la reunió aquesta em fotia, parlant clarament. És 
a dir ningú m’hagués explicat el pressupost, no haguessin ni tan sols quedat amb 
mi. Maria Àngels podem ensenyar el WhatsApp de diumenge a les deu de la nit, 
diumenge a les deu de la nit em dius, i és així, si podem quedar si us plau dilluns 
per explicar abans de la Comissió el pressupost. I jo dic: «Sí, modifico el que tinc 
perquè em puguis explicar el pressupost». Aquest és el diàleg que ha tingut el 
Govern amb el nostre grup, ni més ni menys. I se’ns diu: «El pressupost és aquest, 
si voleu, si teniu dubtes durant la setmana feu-me preguntes sobre el pressupost en 
concret». És el diàleg. I aquest és el primer motiu pel qual el nostre grup votarà 
negativament aquest pressupost. Tota l’argumentació que ha fet la diputada Planas 
ha sigut donem més aquí, donem més allà, donem més enllà. Clar, és senzill si el 
pressupost ha incrementat 23 milions d’euros en els últims anys, que tota la 
documentació que facin sigui que donen més, seria complicat que donin menys. Si 
tenen 23 milions d’euros més respecte de fa tres anys, em preocuparia perquè 
exactament no sé si posarien els diners sota el calaix o on els posarien. És evident.  
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I l’altra argumentació és que no, respecte a l’habitatge, respecte els trenta mil euros 
del 2015 al més de milió i mig d’euros actuals ha incrementat moltíssim. Clar, quan 
es surt de l’absoluta misèria i precarietat que era, sis anys després de que iniciés la 
crisi econòmica, que es donés només 30.000 € en polítiques d’habitatge, ara poden 
dir que són els pressupostos més socials de la història de la Diputació. Però, clar, 
que siguin els més socials no vol dir que siguin socials. Són dues coses diferents. 
Són dues coses molt diferents, de fet. Clar, més social és la comparativa amb 
l’anterior. Si el punt de partida és una misèria, poden dir que és més social, però no 
vol dir que siguin més socials, si agafem el conjunt dels 141 milions d’euros que té 
aquest pressupost. Aquí ens ho hauria d’haver explicat diferent, si volia dir que això 
són uns pressupostos socials. L’argumentació que hauria d’haver utilitzat vostè. I, 
de fet, nosaltres no ho compartim, com tampoc pot dir que aquest sigui un 
pressupost que presenta la Diputació com un espai de serveis als ajuntaments. 
Evidentment que presta serveis aquesta Diputació als ajuntaments, però també és 
cert que en comparació el conjunt de diputacions de l’Estat espanyol, no és ni molt 
menys la diputació que més serveis presta. En canvi, sí que és una de les 
diputacions que més subvencions dóna, que és un altre model, que n’hem parlat 
molt i podem parlar després també en la relació de llocs de treball. Vostès saben 
que no són una de les diputacions que més serveis presta, però sí una de les 
diputacions que més subvencions dóna. Que són coses substancialment diferents, 
una vegada més. Per tant, un altre argument perquè nosaltres avui no votem a 
favor d’aquest pressupost. D’altra banda, quan vostè parlava d’àrees on 
s’incrementa se n’ha deixat alguna. S’ha deixat per exemple la de Presidència, 
Protocol i Comunicació. Aquesta, vostès se l’ha deixat. Els 128.000 €, que no són 
pas pocs diners. Bé, jo estic donant les xifres que a mi la senyora M. Àngels Planas 
em va donar dilluns passat, si no són certes, són les que em vaig apuntar jo de la 
reunió que vam tenir. Els 128.000 € que s’incrementava en protocol i comunicació. 
Si no és així doncs ara ja rectificaran. En tot cas, és el que a mi em va explicar 
vostè dilluns passat. Clar, no entenc exactament, amb la quantitat de diners que ja 
es donen a aquestes àrees, perquè, si ens poden explicar, la necessitat d’increment 
d’aquestes àrees. Ho he dit abans: no perquè siguin més socials vol dir que siguin 
socials. Des del nostre punt de vista hem perdut oportunitats en els últims quatre 
anys per fer uns pressupostos substancialment més socials dels que hem tingut i 
que substancialment també canviessin el model d’externalització i precarització 
laboral que de fet també n’hem parlat abans, anteriorment. Com que entenc que hi 
haurà un punt de plantilla, no parlo d’això ara, entenc que en parlarem després. I, 
penúltim punt: cultura. N’hem parlat abans també en el ple però per mi és important. 
De l’1,7 milions d’euros que s’incrementa en Cultura, un milió d’euros va destinat a 
quatre museus, quatre: Thyssen, Gala-Dalí, Banyoles i Puigcerdà. Thyssen, Gala-
Dalí, Banyoles i Puigcerdà. És evident que jo no escullo ni vull escollir mai quins 
són els colors polítics dels municipis. També és evident que si anem seguint i 
comencem per allà, quin municipi representa cadascú, veurem qui és l’alcalde de 
Banyoles i veurem qui és l’alcalde de Puigcerdà. Les coses s’han de dir 
transparentment: són els museus, excepte Thyssen i Gala-Dalí, els museus que 
més s’incrementa avui l’aportació de la Diputació són els del president i els del 
vicepresident. Em podran dir que és potser a través d’un gran estudi dels museus 
que hi ha hagut, que han sortit justament aquests dos. Si és així, els demano que 
demà o aquesta tarda me l’enviïn per correu electrònic aquest estudi que han fet 
vostès que ho legitimi. Més llarg això, que per mi ja em sembla un fet prou 
important, tornem el debat que no repetiria, sobre debat sobre cultura, formació, 
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públics o grans festivals. I, l’últim punt, he començant per les formes i acabo per les 
formes, és com s’explica a la gent aquest pressupost. Estem parlant d’un 
pressupost de 141 milions d’euros, que és la institució municipal o ajuntament 
d’ajuntaments, que vostè ha dit, més gran de la demarcació. L’Ajuntament de 
Girona —vostè també controla el pressupost de l’Ajuntament de Girona— sap 
perfectament que no arriba a aquesta xifra de 141 milions d’euros exactament 
aquest pressupost com el faran arribar a la ciutadania, als municipis. Com 
l’explicaran? Avui s’acaba aquí això o hauríem de començar a parlar amb vostès 
que es vanten de tenir un gran nivell de transparència i guanyen premis malgrat que 
a aquest grup no li arriba la informació que demana, ja poden tenir premis, que per 
mi el que m’importa és si donen la informació o no o si porten aquest grup als jutjats 
perquè han demanat informació. Per mi això és el que importa. Vostès pensen 
explicar aquest pressupost a la ciutadania més enllà d’avui o com pot ser que tot 
l’àmbit de transparència no sigui central avui en aquesta Diputació? Alguns apunts, 
per tant, per argumentar el nostre vot negatiu, que espero que serveixin perquè 
s’entengui quin és el nostre posicionament.  
El portaveu del grup del PSC, senyor Juli Fernández, pren la paraula i comenta: Bé, 
quan estem davant d’un pressupost d’una corporació com la Diputació amb aquests 
paràmetres de 141 milions d’euros, segurament que els diferents grups, 
segurament que cada grup per separat podria fer un pressupost alternatiu. 
Segurament que si diguessin de fer un pressupost a la millor molts dels que estem 
aquí ho faríem diferent segurament però al final és obvi que el govern planifica uns 
objectius polítics i intenta materialitzar-los a partir del seu propi pressupost. El 
nostre grup al principi del mandat es va plantejar bàsicament sis dels objectius en la 
política pressupostaria per intentar apretar o per intentar animar el Govern a seguir 
en aquesta línia. Bàsicament eren sis objectius que ara veiem que tots ells s’estan 
donant cobertura amb aquest pressupost. Un era millorar el Fons de Cooperació, el 
primer pressupost del mandat ha millorat substancialment. L’altra era la millora de 
tot el que fa referència al medi ambient, també es millora. Xarxa Viària, també un 
increment considerable en tot el mandat. Dins del medi ambient hi ha el tema 
d’habitatge que també hem vist com en aquest mandat ha tingut un increment 
important. Esports i cultura, aquests dos elements últims, també hem vist d’alguna 
manera com les nostres reivindicacions que hem anat fent anys enrere han tingut 
un reflex en aquests pressupostos. Però és obvi que també dins d’aquest 
pressupost hi ha hagut elements que han ajudat a poder fet aquest pressupost, com 
ha dit abans la diputada, expansió en algunes partides fruit de que també han 
crescut o que venen els recursos, els ingressos fruit de la participació de l’Estat. 
També perquè la pròpia política financera del Govern reduint l’endeutament ha 
tingut com a conseqüència menys interessos el que vol dir que hem alliberat 
recursos per fer altres propostes, però nosaltres encara trobem a faltar coses i per 
tant el nostre grup voldria que en la replica ens diguessin si realment de cara al 
futur amb aquesta voluntat d’intentar ajudar i cooperar poguéssim intentar 
suplementar unes partides, que pensem que han quedat fluixes. La primera partida, 
aquesta que ha sortit amb 300.000 € per a les ajudes extraordinàries fruit per 
exemple dels aiguats i el que pugui venir en el futur. Nosaltres pensem que això 
hauria d’haver-hi un compromís del Govern, que en la propera modificació que es 
pugui fer com a mínim apropar-nos al milió d’euros perquè hi ha molts ajuntaments 
que tenen veritables problemes. Segon, trobem també mancances amb la partida 
d’infraestructures en prevenció d’incendis. Pensem que 50.000 € és molt poc tenint 
en compte que estem parlant la qüestió de la franja perimetral entre altres coses; 
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caldria intentar donar un suport addicional amb aquesta partida. I també pensem 
que caldria fer un esforç addicional en la partida de manteniment d’instal·lacions 
esportives, sabem que han millorat, perquè també caldria, tinguem en compte que 
durant molts anys aquesta partida va quedar sense convocatòria, que hi ha hagut 
anys de crisi i que molts ajuntaments no han pogut fer les inversions oportunes en 
aquest manteniment, per tant caldria fer un esforç addicional en aquesta partida. I 
l’altre també seria qüestió de que manteniment de camins també pensem que fora 
bo passar d’aquests 300.000 € i posar aproximadament 200.000 € més. Pensem 
que són actuacions que es poden assumir fruit de la pròpia execució i tancament 
del pressupost de l’any 2018 i per tant el nostre grup, si aquestes peticions fossin 
acceptades, òbviament estaríem molt més satisfets amb la pròpia evolució del 
pressupost. També volem dir, com vaig dir a la comissió, que hem trobat a faltar 
que el nostre grup es va reunir amb el president per la informació però en 
pressupost d’aquesta magnitud caldria que el Govern de cara al futur habilités 
mecanismes perquè hi hagi una participació més directa dels grups, inclús jo diria 
amb una mica més de temps, que puguem tenir algun document previ abans les 
comissions informatives. Penso que això no és cap tema que suposi un gran esforç 
per al Govern i de cara al futur aquest tema el podem subsanar. És a dir en termes 
generals nosaltres, el nostre grup, òbviament, com he dit abans, estem satisfets i 
donem el nostre vot positiu i esperem la resposta que ens diuen en relació amb 
aquestes peticions que fem, que penso que són peticions que no són grans 
quantitats però si aquest compromís polític per nosaltres aquest pressupost 
quedaria bastant més complet.  
El portaveu del grup d’ERC, senyor Pau Presas, pren la paraula i comenta: Cada 
any ho hem dit i ho tornem a explicar i tornem a insistir: aquest no seria el 
pressupost que el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya proposaríem. En tot 
moment, sí que és veritat que hem estat oberts a dialogar i hem tingut la voluntat 
d’arribar un acord sempre i quan algunes de les nostres propostes, que 
desgranarem després, s’incorporessin i d’aquesta manera permetin anar avançant 
en aquells àmbits o àrees que creiem prioritaris o que creiem que tenen un impacte 
important en la majoria dels ajuntaments i ciutadans de la demarcació. A partir 
d’aquí, algunes reflexions més de fons, per no repetir-nos. El nostre model, i el qual 
hem intentat aconseguir al llarg de la legislatura sempre ha estat apostar per les 
convocatòries de subvencions obertes, on a partir d’uns criteris determinats i 
objectius, tots els interessats puguin interessar-se puguin presentar-se en igualtat 
de condicions evitant també al màxim les arbitrarietats. Si bé és cert, i ho 
reconeixem que les passes fetes en aquest àmbit aquesta legislatura han estat prou 
significatives, encara considerem que queda molta feina per fer. Al mateix temps no 
només és important la convocatòria de subvencions de forma oberta sinó també 
quina és la política que s’articula a través d’aquestes subvencions. Les subvencions 
han de servir al projecte i les línies polítiques que es determinen i han de ser 
l’incentiu que faci canviar els ajuntaments i els faci adoptar polítiques i decisions 
que vagin en coordinació amb el que entre tots acabem decidint. Cal que la 
Diputació, i això també ens repetim respecte l’any passat, marqui una línia política, 
que fomenti accions de millora de les condicions de vida dels nostres conciutadans, 
des d’accions en temes mediambientals, d’ajuda a les persones més necessitades, 
de la millora dels entorns, tots els serveis que es presten als ajuntaments i ajudar 
també aquells municipis més petits i amb més problemes a l’hora de desplegar 
determinades polítiques o actuacions. I que després a través d’aquestes línies que 
hem marcat entre tots siguin els mateixos ajuntaments que proposen projectes de 
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millora que s’emmarquin i s’adeqüin a aquestes línies que em estipulat. Sempre 
hem apostat per línies de subvencions obertes però al mateix temps dotades amb 
els suficients recursos econòmics per incentivar i possibilitar l’adopció de 
determinades mesures i iniciatives. És a dir, hem de tenir la determinació per 
apostar i subvencionar encara que siguin menys projectes subvencionar realment 
aquests projectes bons —això ja ho repetíem l’any passat— que aporten valor 
afegit i que s’emmarquen en les polítiques i actuacions decidides entre els diversos 
àmbits i àrees de la Diputació. No compartim, per tant, l’atorgament d’algunes 
subvencions, de quantitats significatives, per projectes a diverses ciutats 
principalment capitals de comarca per a la realització d’actuacions en diversos 
espais. No entrem a qüestionar la idoneïtat o no de cada projecte, alguns dels quals 
podríem discutir la seva necessitat i impacte real en la demarcació del territori. Però 
creiem que no és la funció de la Diputació ajudar aquestes ciutats a realitzar uns 
projectes que amb voluntat política d’elles mateixes podrien assumir i que realment 
tenen aquests recursos per poder-ho fer. En canvi, hipotequem una quantitat de 
recursos important, no menyspreable, que podrien servir per a altres municipis de la 
Diputació i que d’altra manera no podran arribar. No compartim tampoc l’increment 
de 500.000 € addicionals a les aportacions dels consells comarcals, un altre cop 
sense qüestionar la tasca que fan aquests al territori. L’any 2018, amb un increment 
de 4 milions d’euros del fons de cooperació local als municipis, els consells 
comarcals també van rebre una aportació addicional de 500.000 €. Aquest any 
l’increment del fons dels municipis és d’aproximadament 1.200.000 i les aportacions 
als consells comarcals s’incrementa de nou en 500.000 €. Per tant aquest 2019 
proporcionalment les aportacions els consells comarcals són molt més grans que 
l’increment de les aportacions dels municipis i la nostra política també ha estat 
sempre apostar per l’increment dels recursos que reben els ajuntaments que són 
les institucions més properes als ciutadans i que per tant faciliten que els recursos 
provinents de la Diputació tinguin un major impacte en la vida i les actuacions que 
poden realitzar per a tots els ciutadans i ciutadanes de la demarcació de Girona. 
Seguint aquesta línia, en què la Diputació ha d’estar al servei dels municipis, instem 
a la realització d’una convocatòria oberta per tal d’atorgar les ajudes als diversos 
municipis que han tingut d’anys i que han d’afrontar despeses importants degut a la 
quantitat i intensitat de les pluges dels últims mesos. I finalment, acabant amb el 
tema de la subvencions, creiem que és important que ens plantegem a quina 
finalitat responen les convocatòries. I si aquests recursos utilitzats d’una altra 
manera proporcionarien un major valor afegit o utilitat als municipis i a les ciutats de 
la nostra demarcació. Encara que determinades línies de suport funcions tinguin un 
objectiu molt noble molt lloable i que el seu objectiu pogués ser també socialment 
important, ens hem de preguntar si la quantitat aturada realment provoca canvis i 
genera millores els municipis i ciutats o simplement es tracta de repartir per repartir, 
atorgant una quantitat petita de recursos a un gran nombre de municipis però que 
no és un motor de canvi real de les polítiques públiques de la demarcació de 
Girona. I de la mateixa manera que parlem de subvencions, podem parlar de 
determinats serveis que s’ofereixen des de la Diputació. Ens cal, també com 
demanat sempre, una planificació que desemboqui en una direcció política ferma i 
clara, que a partir de l’anàlisi de les necessitats de tots els municipis de la 
demarcació determini les principals necessitats i prioritzi com es poden ajudar d’una 
manera més efectiva, ja sigui a través de línia de subvencions o sigui també a 
través de la prestació directa de serveis als municipis o a la ciutadania. No ens 
inventem res; de fet vostès acaben d’expressar diversos projectes i exemples d’èxit 
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que actualment s’estan duent a terme des de la Diputació, que a través de la 
prestació directa de serveis els són de gran ajuda a tots els municipis i ciutadans. I 
tots repeteixen el mateix model, un model que realment funciona: diagnòstic acurat 
de les necessitats, planificació i decisions polítiques clares que acaben en serveis o 
línies d’ajudes que tenen un impacte i una utilitat important en el dia a dia dels 
ajuntaments de la demarcació. Després de les diverses converses amb el president 
Noguer i també amb la diputada Planas, a qui agraïm la predisposició i la voluntat 
de diàleg, el pressupost que presenta finalment l’equip de Govern conté diverses 
propostes que podem compartir i que fan que el nostre grup només li doni suport. 
Principalment són dos els motius que decanten el nostre vot a favor: en destaquem 
d’entrada el fet que segueix l’increment del fons de cooperació als municipis, inferior 
al que nosaltres voldríem però també inferior el 2018 però és cert que seguim 
incrementant els recursos que s’assignen a tots els municipis de la demarcació de 
Girona sota uns criteris concrets i acordats entre tots. Igualment també tornem a 
emplaçar al Govern que estem segurs que amb la liquidació del 2018 i també quan 
es vagin confirmen les aportacions de l’Estat si és possibilita el fet d’intentar 
incrementar el fons i les aportacions als ajuntaments intentem vehicular-ho també a 
través d’aquest fons de cooperació local. El grup d’Esquerra sempre hem fet una 
aposta molt clara i molt simple, molt senzilla, que ha estat l’increment constant del 
fons de cooperació dels municipis i des del 2015 el fons ha augmentat 9 milions 
d’euros. Pràcticament ha doblat el recursos que s’hi destinaven passant dels 
11.700.000 € del 2015 els pràcticament més de 20 milions el 2019. El segon motiu 
pel qual votem a favor del d’aquest pressupost és la inclusió dels recursos 
econòmics, encara que també esperem i tenim constància que el Govern ha 
mostrat la voluntat que puguin ser més, els ajuts als municipis amb afectacions a 
causa de les intenses pluges dels últims mesos. Remarcar la nostra petició de nou 
que aquestes ajudes s’atorguin a través de convocatòries valorant sobretot la 
capacitat de cada municipi per fer-hi front, la urgència, i la necessitat de cada una 
de les mateixes actuacions. Així mateix també considerem important el fet que 
s’incrementin els recursos a l’Àrea de Promoció Econòmica, les polítiques 
d’habitatge per als municipis, les polítiques també per incentivar la promoció 
ciutadana i es produeix un increment pels manteniments i actuacions de les vies 
verdes, les ajudes per a la rehabilitació de monuments, i es vertebra també el 
Consorci de les Gavarres, recentment incorporat al grup de la Diputació. Valorem 
també positivament l’increment del pressupost en xarxa viària i emplacem també el 
Govern tal com hem demanat anteriorment a planificar i explicar detalladament el 
desplegament de la fibra òptica arreu dels municipis de la demarcació de Girona. 
Per acabar, creiem que cal tenir molt present la possibilitat que encara que a dia 
d’avui el pressupost de la Diputació de Girona no prevegi renovar els ajuts per les 
llars d’infants municipals, que si en un termini de temps prudencial aquesta 
problemàtica no ha quedat ben definida entre diputacions i Generalitat, el Govern 
prevegi doncs l’aplicació del fons de contingència per tal d’ajudar els municipis amb 
una ajuda que realment és molt important per al manteniment de les llars d’infants 
municipals. Aquests són principalment els motius pels quals encara que no és el 
nostre pressupost i que, com acabo de explicar seguim tenint punts de discrepància 
importants amb el govern del PDeCAT però amb voluntat de millorar els serveis i 
els recursos que s’ofereixen als municipis i ciutadans de la demarcació de Girona, 
pel grup d’Esquerra donarà suport el pressupost proposat. I com el nostre grup ha 
dit el debat dels pressupostos cada any i acabo de dir ara mateix, emplacem el 
Govern i encara més a les portes d’una nova legislatura, emplacem a tots els futurs 
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grups d’aquest ple de la Diputació de Girona a decidir i a prendre decisions 
polítiques clares, clares però també amb una mirada llarga. La Diputació el que ha 
de fer és diagnosticar les necessitats reals dels municipis, valorar si la Diputació pot 
però al mateix temps si els ha d’ajudar i prioritzar quines actuacions i en quins 
àmbits territori són més urgents. Planificar també entre la participació de tots els 
grups, cosa que de vegades trobem que ha faltat una mica, planificar entre tots a 
mig i llarg termini donant una seguretat els municipis per poder també desplegar 
polítiques públiques en la línia que marquin les diverses àrees i un cop fet tot això 
evidentment executar-ho. Hem d’estar al costat dels municipis apostant realment 
per polítiques innovadores que millorin el benestar de la ciutadania i que ajudin a la 
gent en definitiva de la demarcació de Girona perquè aquesta creiem que ha de ser 
la feina de la Diputació. 
La vicepresidenta tercera, senyora M. Àngels Planas, intervé i respon: voldria 
començar agraint als grups que ens han donat recolzament a aquest pressupost. El 
pressupost que hem exposat avui representa el nostre model de govern. És cert, 
cadascun de vostès si estiguessin governant farien el seu model de govern, com ha 
dit la senyora Saladich, però sí que hem intentat incorporar tot allò que ha estat 
possible per tant que puguem arribar a les seves peticions per tal de que puguem 
arribar a un acord. Dir que quan jo he exposat el pressupost potser sí, senyor 
Salellas, que li he exposat un dia abans de tenir la comissió informativa però si se 
tenen ganes d’arribar a acord, teníem tota la setmana per arribar a acords, però 
vostè ja sap que és molt difícil d’arribar amb el seu grup a un acord perquè hauríem 
de fer el seu pressupost i amb incorporacions de partides ben segur que no en 
tindríem prou. Quan nosaltres sempre hem dit que ens hem basat en tres eixos 
(polítiques socials d’atenció a les persones; polítiques de sostenibilitat i territori; i 
l’aposta per desenvolupament econòmic i cultural), vostè quan es renta la boca 
parlant de polítiques socials, que entenen vostès per polítiques socials? L’àrea 
d’Educació? Les àrees d’Habitatge? Les àrees de Cultura, de Salut pública a les 
quals estem destinant milers d’euros? No és només donar la subvenció pròpiament 
dita sinó és la prestació dels serveis que és el que nosaltres estem fent en l’àrea 
d’Educació, que és una àrea nova, inclou 130.000 euros a ajuts a projectes 
pedagògics, per exemple 80.000 euros adreçats als ajuntaments. Crec que les 
polítiques que fem socials amb Dipsalut, l’àrea de Cooperació i Habitatge i Bon 
Govern també entenen totes aquestes necessitats i per tant crec que quan es diu 
que no es fan polítiques socials no sé realment en què es basen, és perquè 
realment no es miren el total del pressupost i només miren la política del xec i no és 
només així que es fan polítiques socials. Crec que nosaltres aquest pressupost ha 
apostat també en general per inversions importants en xarxa viària, en aquest cas 4 
milions d’euros, que crec que és important. També hem portat polítiques socials, de 
desenvolupament econòmic en la línia estratègica del nostre equip de Govern i el 
que intentem és que hi hagi un equilibri òptim entre les polítiques socials i les 
polítiques de desenvolupament econòmic. Dir que les principals línies de subvenció 
han estat els ens locals, crec que és important. Vostès diuen: «és que només donen 
subvencions i serveis». I és que la Diputació precisament és el que ha de fer: donar 
serveis i subvencions als ajuntaments, als ens locals i el que hem procurat és 
diagnosticar quines eren les necessitats reals, s’ha parlat de que si diagnostiquem 
les necessitats reals, i ho hem fet: anem els territoris, mirem quines són les 
necessitats de cada ajuntament en general i intentem complir amb aquestes 
necessitats tant a nivell de prestació de serveis com de subvencions. Jo crec que 
quan es parla de política de museus, polítiques culturals, recordar que hi ha un 
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programa europeu que finança diferents museus de la demarcació, que la Diputació 
hi aporta molts diners i que vostè no el cita. Ha citat el que a vostè li ha semblat: hi 
ha el d’Arbúcies, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Ripoll, Olot i també aportacions 
a molts més museus. També pel que fa a les inversions en altres equipaments 
culturals, dir que no citen per exemple la Coma Cros. A la Coma Cros s’hi ha fet 
també una inversió i crec que no s’ha citat. Bé jo cito els que vostè realment no ha 
citat. Pel que fa a la cultura nosaltres entenem que les aportacions és 
importantíssim a la que fem a Cultura perquè la cultura és un actiu en la identitat del 
territori, és el pal del paller de qualsevol societat i per tant fem una aportació 
important a la ciutadania per educar, per estar informada i que hi hagi una creativitat 
en el respecte. També dir que pel que fa al senyor Fernández que ens diu que li 
agradaria que partides com incendis, manteniment d’instal·lacions esportives, 
manteniment de camins, bé jo dir que nosaltres hem posat en aquestes partides 
una quantitat econòmica, que en cas que s’haguessin d’incrementar així es fa ho 
farem, jo crec que tindrem potser no romanents, tenim el Fons de Contingència, que 
en el cas necessari faríem aquestes aportacions a aquestes partides i també voldria 
remarcar que nosaltres el que apostem és per aquest model, que és un model 
nostre de polítiques socials, de sostenibilitat, econòmics i aquí ha estat reflectit tot 
en aquest pressupost, totes aquestes partides del pressupost que estan 
desglossades. Avui no l’hem dit tot, evidentment no hem desglossat tot el 
pressupost, ho hem dit de manera global, però jo crec que estan identificades totes 
aquestes polítiques que nosaltres creiem que són bones per a la demarcació de 
Girona.  
El president senyor Miquel Noguer pren la paraula i manifesta: si em permeten, 
acabar de matisar un parell de coses. S’ha anat en dues línies: una que sortia cada 
any, que el senyor Salellas deia: hi ha diputacions que fan al revés, de vegades hi 
ha diputacions que presten més serveis i tenen més personal i donen menys ajuts i 
hi ha diputacions que el model més tradicional, que es pot ser el model més el 
nostre, que s’han donat més ajuts els ajuntaments, s’han prestat menys serveis i hi 
ha hagut menys personal la corporació. El que volia dir la senyora Planas i el que 
en nom del Govern li hem de manifestar és en el sentit que això ha estat aquest 
model diferent d’altres, em sembla que era comparativament abans amb la 
Diputació d’Albacete i la de Girona, em sembla que era aquesta, els dos extrems. 
No, dos extrems no; nosaltres no som ben bé l’extrem. Albacete sí en aquest cas, 
però sí que és cert que al final el que manifestava la senyora Planas és que anem 
cap a un model on més complicació per part de la legislació, més serveis hem de 
donar les diputacions als ajuntaments. Per exemple la sortida de LARSAL n’és un 
de clar, amb la Llei de contractes és un altre de clar i a l’administració oberta, un 
altre. I dèiem: «escolti tot això que no fèiem i que altres potser fan més 
acusadament, que jo no ho negaré i és un model que hem discutit amb vostè en 
més d’una ocasió, tant en sessió plenària com fora de la sessió plenària, malgrat 
puguem continuar ajudant els ajuntaments perquè facin les seves polítiques o les 
seves inversions, aquest model de l’anem traspuant a mesura que tenen aquesta 
necessitat o hi ha aquesta demanda per part dels ajuntaments, i en especial els 
ajuntaments més petits, que en aquesta demarcació són molts. I per tant per això 
hem dit tant a nivell d’intervenció com a nivell de tot el tema LARSAL, com a nivell 
de contractació inclús de recursos humans, tot això al final es canvia una mica el 
model o s’incrementa una mica del model de donar més serveis. Els dos models 
són vàlids, el que nosaltres dèiem és no discutim la validesa de cap però sí que és 
veritat que quan s’han de prestar més serveis, aquesta corporació ho està fent els 
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ajuntaments i en especial els ajuntaments més petits. Senzillament aclarir aquest 
tema. A la senyora Saladich, he de donar les gràcies a la seva intervenció però a 
l’hora val per totes les intervencions: és evident que les llevantades, que les pluges, 
quan van caure les pluges després van començar les llevantades per tant mal n’hi 
hagut per tot arreu. Nosaltres hem posat una partida addicional de 250.000 € però 
la mateixa Àrea de Cooperació ja tenia una partida per a coses urgents que és al 
voltant de 500. 500 més 250 són 750 ja hem deixat clar que si hi ha alguna cosa 
més els hi posarem però hem incrementat la partida d’urgència de cooperació que 
ja era de 500, amb 250 més, 750.000. Per tant estem molt a prop del que pugui 
haver en aquest moment i si això vol dir que fan falta 100.000 € més el senyor 
Santamaria sap perfectament, i vostres també, que la Diputació amb aquest tema 
no hi podem jugar, per tant als ajuntaments se’ls ha d’ajudar i des d’aquest punt de 
vista es farà. El tema de franges és un tema que els ajuntaments poden cobrar per 
tant si haguessin de pagar totes les franges gairebé no farien res més en aquesta 
diputació per tant aquesta és un tema i en quant al tema de manteniment de camins 
és una cosa… Clar al final totes dues coses alhora de vegades no les podem fer: si 
incrementem el fons de cooperació és perquè a lliure disposició els ajuntaments els 
posen allà on convingui. Si a més això es fa la mateixa convocatòria al fons de 
cooperació que el de camins poden complementar perfectament: seria perfecte 
poder-ho fer i en la mesura que sigui possible evidentment seria així. En el tema de 
cooperació esportiva val dir que això es va començar amb 250 i estem a 500.000 € i 
que quan quedaven 40 o 50 ajuntaments fora s’hi van posar diners i, si em queden, 
és a dir, fem les convocatòries perquè hi entri tothom, al final és una mica el que 
deia el senyor Presas, si queden quatre o cinc ajuntaments fora i aquests es 
prioritzen per a l’any següent, que són els que tenen més puntuació. 
Addicionalment ja es va fer; el senyor Salgas ho va proposar, perquè d’aquesta 
manera a tothom hi pogués entrar si no un any, un altre, ens sembla que és una 
partida prou interessant. Evidentment tot és subjecte al que pressupostàriament es 
pugui fer i molt condicionat pel que des de l’Estat es puguin aprovar pressupostos o 
es fes un Reial Decret per l’aportació, també en el cas que no hi hagués 
pressupostos d’aquest increment, perquè si hagués aquest increment no podria ser. 
Bàsicament també en el pressupost es poden fer aquests increments que hem dit 
perquè l’endeutament és zero; si no hi hagués zero d’endeutament i no hi ha pla 
d’obres i no hi ha la previsió de les escoles bressol, i així enllaço una mica amb el 
que deia el senyor Presas, en què la voluntat de les escoles bressol manifestada 
pel conseller de torn, en el seu moment era dir les escoles bressol les ha de pagar 
la Generalitat. Amb un acord per preu evidentment amb les entitats municipalistes. 
Bé, veurem també com evoluciona el pressupost de la Generalitat i entendríem que 
això ha d’anar d’aquesta manera. És cert que els quatre presidents de les 
diputacions catalanes hem tingut una reunió, vàrem tenir una reunió amb el 
conseller i evidentment haurem de tenir-ne alguna altra, i veurem com pot acabar 
tot plegat. La voluntat de les diputacions no seria en cap moment deixar els 
ajuntaments penjats, però a cadascú li toca el que li toca, i per tant que si aquests 
diners no toquen per a escoles bressol és evident que la Diputació sempre els 
destina a altres qüestions, que seria el que tocaria. La Diputació amb aquest tema 
de les escoles bressol ha ajudat durant cinc o sis anys i ha invertit al voltant de 25 
milions d’euros la Diputació de Girona, bé ens semblaria una mica el que tocava fer 
ja s’ha fet. I que ara a veure si la Generalitat, ojalá fos així, ja pugui tornar a 
reprendre amb els majors ingressos que pugui tenir aquest tema. Això ho veurem 
en un futur i per tant senyor Presas, la voluntat nostra ha estat sempre incrementar 
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el Fons de Cooperació d’acord amb tots vostès també; del Fons de Cooperació 
Local, que ha incrementat 4 milions, va ser excepcional l’any passat bàsicament 
perquè no hi havia pla d’obres i vam dir: «allò que destinàvem a Pla d’Obres, el pla 
de la Diputació, posem-ho al Fons de Cooperació, que els ajuntaments també ho 
gaudeixin, ajudant més els petits», com també aquest any amb aquest milió d’euros 
addicional, és canviar la base dels petits, posar-la més grossa que el dels grans i 
per tant els petits rebran més diners, i a l’hora també el president Vila en el seu 
moment, jo mateix ho havia defensat sempre en el sentit de dir: «escolti‘m hem 
d’incrementar els ajuntaments però també hem d’incrementar els consells 
comarcals perquè els consells comarcals el que estan fent és prestar serveis als 
ajuntaments per tant de retruc també a la ciutadania. Si els consells comarcals que 
tenen unes qüestions delegades, o inclús delegades pels propis ajuntaments, els 
serveis etcètera no estan ben dotats, també se’n ressentiria la ciutadania amb el 
servei que se li podria prestar. Per tant, entenem que quan ha estat 4 milions ha 
estat mig, quan ha estat un ha estat mig, quan han estat dos ha estat mig, per tant 
els consells comarcals sempre han anat lineals, en canvi els ajuntaments sempre 
han anat tot sobre del que era lineal. Recordin que al principi de la legislatura es va 
dir: «la voluntat és incrementar el fons dels ajuntaments 1 milió d’euros l’any», 
recordin. I vostè mateix ho ha dit: al voltant de nou ha dit o set, no? Nou. Doncs de 
quatre a nou, n’hi ha cinc de més. En canvi als consells comarcals es va dir: la línia 
dels consells comarcals seria 500.000 € l’any. No s’ha mogut d’aquí. Per tant, què 
ha primat? Els ajuntaments. Els ajuntaments perquè era també el que havíem 
manifestat tots. Ho havien manifestat també vostès això, no? Per tant jo penso que 
això sí que s’ha fet. Les línies obertes, ja saben que del que hi havia i el que hi ha 
comparativament és infinitament millor. Per tant, des d’aquest punt de vista hem 
d’estar contents i satisfets, i em sembla que això també vostè ho ha manifestat. Els 
ajuntaments els ajudem tots per què diu: «hem de fer una diagnosi». Sí, la diagnosi 
jo també la faig molt escoltant els alcaldes. Els alcaldes de tots els 221 municipis de 
la demarcació de vegades acompanyats també dels diputats, cada un del grup que 
representa, en el sentit que les necessitats que tenen i la necessitat que té que se’ls 
ajudi des de la Corporació sempre hem procurat fer-ho viable en la mesura del 
possible i jo crec que això s’ha fet i s’ha de continuar fent. Els agraeixo totes les 
seves aportacions perquè totes evidentment són bones, positives pel bé dels 
ajuntaments, i en definitiva pel bé de la ciutadania i 141 semblen molts però de 
vegades en farien falta 141 més per poder-ho fer tot, tot més arrodonit. En tot cas, 
moltíssimes gràcies per les seves aportacions. 
 
S’APROVA per 26 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) a 1 vot en contra (CUP) 
 
2. PLE121/000093/2018-DCIPEAH; Dictamen Comissió Informativa PEAH; 

Recursos Humans (012): Aprovació de la relació de llocs de treball i la 
plantilla del personal de la Diputació de Girona i els seus organismes 
autònoms per a l'any 2019. (Exp. 2018/8915) 

 
“Diputació de Girona 
 
La relació de llocs de treball es defineix com l'instrument tècnic a través del qual es 
realitza l'ordenació del personal de les Administracions Públiques, estructurant la 
seva organització, de forma que constin la denominació del lloc de treball, els grups 
de classificació professional, els cossos i escales dels funcionaris, el sistema de 
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provisió dels llocs de treball, els requisits per ocupar els llocs de treball i les seves 
retribucions complementàries. L'aprovació de la relació de llocs de treball no té 
caràcter exhaustiu, des del punt de vista de l'assignació d'atribucions dels empleats, 
atès que el president de la Corporació pot atribuir mitjançant decret funcions de 
caràcter específic quan això sigui requerit per raons justificades de servei.  
 
La llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures de reforma de la funció pública estableix 
al seu article 15 que aquestes relacions contindran la relació detallada dels llocs 
reservats a funcionaris, els que podran ser duts a terme per personal laboral, i el 
llocs destinats al personal eventual. Des del punt de vista procedimental, 
l'elaboració de la relació de llocs de treball ha de sotmetre’s a criteris de racionalitat, 
economia i eficàcia, i haurà de ser aprovada pel Ple de la Corporació, i està 
subjecta a publicitat.  
 
Mitjançant les relacions de llocs de treball s'assignen les funcions, atribucions i 
comeses que ha de realitzar el personal que ocupa els respectius llocs de treball, i 
es determinen, en el cas de personal funcionari, l'escala, la subescala, la classe i la 
categoria a què ha de pertànyer la persona que ocupa cada lloc de treball. 
El lloc de treball constitueix la unitat mínima operativa que amb caràcter objectiu 
s'identifica en una estructura administrativa. 
Per a cada lloc de treball s'han d'indicar, almenys: 
a) La denominació del lloc i el seu enquadrament orgànic. 
b) Les característiques essencials del lloc, incloent, si s'escau, les funcions 
específiques atribuïdes. 
c) Els requisits exigits per ocupar el lloc de treball. 
d) El complement de destinació que tingui assignat i el seu nivell orgànic, com 
també, si s'escau, el complement específic corresponent. 
e) La forma de provisió del lloc. 
 
Les relacions de llocs de treball són públiques i poden ser consultades en períodes 
d'exposició pública del pressupost anual o de les seves modificacions, en la forma 
que cada entitat local tingui establerta. 
 
I pel que respecta a la plantilla de personal, es defineix com la relació detallada de 
cossos, escales, subescales, classes i categories de les places en les que 
s'integren els funcionaris, el personal laboral i el personal eventual de l'ens local, 
indicant la seva denominació, el nombre d'efectius, ocupats i vacants, i el grup de 
titulació al qual pertanyen. La plantilla de personal s'aprova en la mateixa sessió en 
què s'aprovi el pressupost corporatiu, atès que integra el propi pressupost. La 
plantilla de personal també està subjecta a la obligació de publicar-la íntegrament al 
Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i es 
remetrà una còpia de la mateixa a l'Administració de l'Estat i la Generalitat.  
 
La Llei 6/2018 de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, 
actualment en vigència , estableix al seu article 18.2, amb caràcter bàsic, que les 
retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un 
increment global superior a l’1,50% respecte de les vigents a 31 de desembre de 
2017, més 0,25% a partir de l’1 de juliol de 2018, en termes d'homogeneïtat en 
quant al nombre d'efectius i a la seva antiguitat. En termes idèntics, l'article 18.4 del 
mateix text normatiu estableix que la massa salarial del personal laboral (integrada 
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per totes les percepcions salarials i extrasalarials i despeses d'acció social) no 
podrà incrementar-se més d’aquest percentatge màxim al 2018. Per això, els 
acords, convenis o pactes que impliquin creixements retributius hauran 
d'experimentar l'oportuna adequació, esdevenint inaplicables les clàusules que 
estableixin qualsevol tipus d'increment retributiu (art. 18.8 de la llei ).Tot això sense 
perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional 
resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre 
d'efectius assignats a cada programa, o pel grau de consecució dels objectius fixats 
pels programes d'actuació (art. 18.7 de la mateixa llei).  
 
Per a l’any 2019 encara no s’ha aprovat la Llei General de Pressupostos que 
estableixi l’augment de les retribucions del personal al servei del sector públic. Ara 
bé, aquest any s’ha negociat  un acord per a “la mejora del empleo público” que 
disposa els augments de les retribucions en els propers tres anys, previsió que s’ha 
contemplat en el pressupost del capítol 1. 
 
I en matèria d'incorporació d'efectius, l'article 20 de la mateixa llei també manté la 
obligació de no incorporar nou personal al sector públic, excepte en aquells sectors 
en què la taxa de reposició pot ser d'un 100%, com per exemple, el control de 
l’assignació eficient dels recursos públics, l’assessorament jurídic o la gestió del 
recursos públics. A la resta de sectors o activitats la taxa de reposició serà del 50%. 
En relació al compliment de la taxa de reposició d'efectius, definida com la 
diferència entre el nombre d'empleats fixos que deixin de prestar serveis al 2018 i 
els empleats fixos que s'hagin incorporat durant el 2018, la Diputació compleix el 
requisit que aquesta diferència sigui igual a zero, atès que les baixes de personal fix 
per raó de jubilació han estat amortitzades o bé substituïdes per un contracte 
temporal no fix si es produeix en un sector prioritari o que afecta als serveis públics 
essencials.  
 
La plantilla de personal es pot modificar amb posterioritat a l'aprovació del 
pressupost durant l'any de la seva vigència, per respondre a l'establiment de nous 
serveis, per ampliar, suprimir o millorar els serveis existents que no admetin demora 
per al proper exercici, així com per criteris d'organització administrativa interna. La 
modificació de la plantilla durant l'exercici pressupostari requereix el compliment 
dels mateixos requisits existents per a la seva aprovació inicial. També cal tenir en 
compte el límit pressupostari, de forma que l'ampliació de la plantilla haurà de ser 
compensada per una reducció equivalent de la despesa, o per la disponibilitat de 
consignacions destinades a llocs vacants que no es pretenen proveir durant 
l'exercici, o caldrà aprovar necessàriament un expedient de modificació de crèdit del 
pressupost per finançar aquesta ampliació.  
 
Altres modificacions que es poden contemplar en la relació de llocs de treball i la 
plantilla de la Corporació per a l'any 2019 responen al fet que s'han executat durant 
el 2018 diversos processos de promoció interna de personal funcionari o laboral. Un 
cop superat el corresponent concurs-oposició de torn restringit, els aspirants que 
han superat el procés han pres possessió de les places vacants en el grup de 
classificació superior, de forma que per al 2019 s'han amortitzat les places del grup 
inferior des del qual han concursat, per evitar així un increment de plantilla. 
 
L’art. 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local 
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estableix que les Diputacions, com a administracions públiques de caràcter 
territorial, gaudeixen de la potestat d’autoorganització, la qual es manifesta en la 
capacitat d’ordenació del personal i de l’estructura organitzativa, per tal de servir els 
interessos generals amb eficàcia, eficiència i coordinació. Aquesta potestat 
d’autoorganització de la Diputació comporta la possibilitat d’ordenar els mitjans 
personals i materials amb discrecionalitat tècnica per tal que compleixi millor amb 
les seves competències. 
 
L’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic 
estableix que les administracions públiques estructuraran la seva organització a 
través de relacions de llocs de treball o altres instruments similars. 
 
I vist allò que disposen l’article 25 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals així com 
l’article 28 i següents del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre de refosa en 
funció pública, es proposen els següents canvis: 
 
GABINET DE PRESIDÈNCIA 
 
És necessari la creació del lloc de treball  de Tècnic d’Administració General, i la 
plaça corresponent de Tècnic d’Administració de l’Escala d’Administració General 
(Grup de Titulació A1) en tant que el lloc de treball tècnic de gestió del departament 
de Presidència (al  ha vist ampliat el seu àmbit competencial en el present any 
atesa l’assignació de noves funcions pròpies del lloc de treball que es creen. 
Per tant cal la creació d’un lloc de treball de Tècnic d’Administració General com a 
conseqüència de l’assumpció de noves responsabilitats que no tenen un caràcter 
puntual, provisional o transitori sinó que mantenen la seva continuïtat en el temps 
als efectes de garantir un bon funcionament.  
 
Una de les funcions primordials d’aquesta figura és la de gestionar i col·laborar en 
la implementació i execució dels procediments de la Corporació, d’acord amb les 
directrius del seu superior immediat i les normes legals vigents, alhora que 
desenvolupar els processos tècnics del seu àmbit de competència en matèries 
considerades d’elevat impacte per a l’estructura organitzativa del departament. 
 
Aquesta creació no suposa augment de plantilla en tant que es proveirà amb 
personal propi per concurs-oposició de promoció interna. 
 
1.Lloc de treball: Tècnic d’Administració General : 
 

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

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

Funcions específiques 
 
1. .- Donar suport tècnic en matèria jurídica de subvencions , tant a nivell intern de la 
Corporació o extern (entitats locals i altres institucions i organismes púbics, així com els 
usuaris).  
 
. Informa periòdicament al seu superior de les qüestions portades a terme.  
 
.Manté els contactes necessaris amb tercers (empreses, entitats locals i altres institucions 
i organismes) per a dur a terme les seves tasques, així com participar en aquelles 
comissions per a les que sigui assignat.  
 
2.- Realitzar el seguiment de la normativa, jurisprudència i doctrina jurídica que pugui 
afectar la gestió de l’activitat del Gabinet de Presidència de la Corporació.  
 
. Estudia la nova normativa, jurisprudència i doctrina jurídica per tal d’estar contínuament 
actualitzat, poder orientar i assessorar adequadament i portar al dia la tasca jurídica 
realitzada.  
 
. Analitza els expedients com a pas previ a la proposta de resolució.  
 
. Prepara la documentació jurídica que s’eleva a la Comissió Informativa, a la Comissió de 
Govern i al Ple.  
 
3.- Elaborar i redactar plecs de condicions administratives, decrets, propostes de 
resolució, convenis i concerts, contractes civils, d’altra documentació jurídica que sigui 
necessària.  
 
. S’ocupa de la iniciació, seguiment i execució dels expedients corresponents.  
 
. Elabora informes en matèria jurídica, així com resolucions i decrets.  
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4.La tramitació de les concessions de les subvencions directes (concessió, control de la 
justificació, pagament, reintegrament —si és el cas— i tancament dels expedients; i, si 
s’escau, les pròrrogues, denegacions, requeriments, etc.).  redacció, elaboració, gestió, 
tramitació i seguiment de convenis, pactes, protocols d’intencions i addendes, entre 
d’altres actuacions administratives necessàries. 
 
5. La gestió, tramitació, seguiment i pagament dels contractes, inclòs els de patrocini, així 
com la tramitació de les factures que es generen al Servei. 
 
6. L’elaboració, gestió i control del pressupost i dels saldos de cadascuna de les 
aplicacions pressupostàries del Servei, així com la tramitació de les modificacions de 
crèdit, si escau. 
 
7. La gestió, tramitació, seguiment i control de les aportacions mensuals per assistències 
a òrgans de govern dels diputats sense retribució exclusiva o parcial. 
 
8. La gestió, tramitació, seguiment i control de les aportacions als partits polítics de la 
corporació. 
 
9. La gestió, tramitació, seguiment i control de les aportacions a les entitats i ens 
dependents que estan adscrites al pressupost de l’Àrea de Presidència (Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona, ACM, FMC, entre d’altres). 
 
10.Donar resposta a l’auditoria de control intern que la Intervenció General realitza de les 
subvencions pròpies del Servei i actuar d’acord amb el que aquesta requereixi. 
 
11. Donar resposta a les demandes, tant a les externes que fan entitats i particulars, com 
a les internes d’auditories de control intern de la Intervenció General com dels partits 
polítics en relació amb les subvencions que es concedeixen des del Servei. 

 
OFICINA DE PROTOCOL I PREMSA  
 
Es crea un lloc de treball de Cap de Negociat de suport administratiu a l’Oficina de 
protocol, premsa i comunicació en tant que es realitzen les funcions pròpies que la 
Descripció de Llocs de treball defineix per a un cap de Negociat.  
 
Aquesta creació no suposa augment de plantilla en tant que es proveirà amb 
personal propi per concurs de mèrits. 
 
2.Lloc de treball: Cap de Negociat de Suport Aministratiu de l’Oficina de Protocol, 
premsa i comunicació 
 

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

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

 
Funcions específiques 

-Classificar i gestionar la informació i els documents administratius de l’Oficina de 
Protocol, Premsa i Comunicació així com elaborar les bases de dades i documents que 
es requereixen. 
-Potenciar i coordinar la informació externa i interna relacionada amb les activitats 
gestionades des del servei. 
-Organitzar i supervisar l’activitat de l’Oficina de Protocol, Premsa i Comunicació, establint 
prioritats, els circuits corresponents i la correcta distribució de les càrregues de treball. 
-Planificar i distribuir les tasques de la gestió administrativa del servei, per assolir els 
objectius establerts, tot supervisant-ne el treball realitzat. 
-Dissenyar i implementar els processos (procediments, indicadors i documents) 
corresponents al seu àmbit de responsabilitat, d’acord amb les directrius rebudes. 
-Proposar, analitzar i implementar millores en els circuits administratius de treball. 
-Responsabilitzar i gestionar l’execució de plans d’acció propis de l’àmbit de gestió de 
l’Oficina de Protocol, Premsa i Comunicació. 
-Fer el seguiment i donar suport en la tramitació dels expedients de l’Oficina de Protocol, 
Premsa i Comunicació. 
-Donar suport tècnic al cap de Protocol, Premsa i Comunicació i col·laborar en el 
desplegament operatiu dels objectius que impacten en el se àmbit de responsabilitat. 
-Coordinar i dirigir el suport administratiu que es dóna als tècnics de Comunicació. 
-Classificar i gestionar la informació i els documents administratius de l’Oficina de 
Protocol, Premsa i Comunicació, així com elaborar les bases de dades i documents que 
es requereixin. 
-Dissenyar i impulsar l’execució i supervisar les base de dades dependents de l’Oficina de 
Protocol, Premsa i Comunicació. 
-Confeccionar i actualitzar llistats, informes de dades i indicadors de gestió de l’àmbit de 
la seva responsabilitat. 
-Recollir i proporcionar informació sobre l’estat d’execució del pressupost i estadístiques 
de contractes, d’inventaris al cap de Protocol, Premsa i Comunicació. 
-Coordinar i participar en la confecció de la memòria periòdica del servei i en la redacció 
de la documentació sol·licitada per l’anunci estadístic. 
-Organitzar i coordinar la gestió de l’arxiu administratiu del servei. 
-Supervisar i donar suport en la redacció de documentació diversa, com ara: informes, 
notificacions, etc. 
-Potenciar i coordinar la informació externa i interna relacionada amb les activitats 
gestionades des de l’Oficina de Protocol, Premsa i Comunicació i les diferents àrees de la 
Diputació 
-Atendre i resoldre les consultes externes (per part de ciutadans o entitats) i internes (per 
part d’altres àrees o departaments de la Diputació), ja sigui personalment, per via 
telefònica o de forma telemàtica. 
-Impulsar i vetllar per la correcta tramitació de les comunicacions i respostes que s’han de 
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donar als ciutadans, entitats o altres departaments. 
-Promoure i controlar l’actualització periòdica dels continguts de la intranet i del web de 
l´àmbit des de l’Oficina de Protocol, Premsa i Comunicació 
-Assistir i participar en les reunions sempre que sigui requerit/da. 
-Gestió de convenis de col·laboració amb entitats i empreses 

 
OFICINA DE DIFUSIÓ 
 
L’Oficina de Difusió, adscrita a Presidència, té com a funció el manteniment del 
projecte web, i l’aplicació de recursos vídeo i multimèdia (decret 267 del 26 de 
setembre de 2011). En aquests últims anys, aquesta funció s’ha vist notablement 
incrementada i mancada de mitjans personals a causa de diversos factors, entre 
ells:  
 
-L’entrada en vigor de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic 
i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions publiques, que obliga a tenir tota la informació activa allotjada a la 
web de la institució. Ha significat un notable augment del contingut informatiu i 
documentació que cal publicar al web.  
 
-Seu electrònica i eines especifiques per als tràmits digitals. El compromís de la a 
Diputació de Girona és que a partir de l’1 de gener de 2018, les persones jurídiques 
privades i la resta d’entitats se sumen a la obligació que ja tenien els ens públics a 
relacionar-se amb l’administració exclusivament a través de mitjans electrònics. 
Això implica per una banda un augment del contingut informatiu, documentació per 
a realitzar les gestions i tràmits digitals, i per l’altra requereix de noves plataformes 
digitals les quals necessiten d’una imatge determinada i coherent amb el manual 
d’identificació visual de la corporació. Un exemple d’això són: l’aplicatiu de 
subvencions per persones jurídiques privades i la resta d’entitats que es mencionen 
a l’article 14.2 de la LPAAP, el verificador de documents, etc.  
 
-L’augment dels projectes digitals i sites de programes amb identitat pròpia, 
impulsades per les diferents àrees i seccions de la Diputació.  
 
-Increment dels mitjans de comunicació digitals contractats per la Diputació els 
quals requereixen de la preparació dels recursos gràfics de les campanyes de 
publicitat que es modifiquen setmanalment. Actualment hi ha contractats uns 30 
mitjans.  
 
- Actualització i versió Responsive. Actualització del llenguatge de programació de 
la web de la Diputació així com de les diferents Sites que gestiona la Diputació, i 
adaptació del codi per a la correcta visualització d’aquestes als diferents suports 
com tauletes i mòbils.  
 
-Accessibilitat. Elaboració de pàgines web que puguin ser accessibles per a tots els 
usuaris. El compromís de la Diputació de Girona és arribar a satisfer, com a mínim, 
els punts de verificació de prioritat 1 i 2 de les pautes WCAG, i així complir el nivell 
de conformitat "Doble A" (AA), tal i com les legislacions europea i espanyola (llei 
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34/2002) exigeixen a les administracions públiques. Sempre que sigui possible, 
també s'intentarà complir els punts de verificació de prioritat 3.  
 
Per aquest motiu és necessaria la creació de dos places de tècnic/a en disseny web 
(Multimèdia),de l’Escala d’Administració Especial, Comeses Especials (Grup C1), a 
fi d’atendre eficaçment la feina que comporta el manteniment del projecte web i 
l’aplicació de recursos vídeo i multimèdia, el volum de demanda de servei i 
optimitzar els recursos destinats per la Diputació de Girona a aquestes finalitats. 
Una d’elles es proveirà amb efectius interns. 
  
Tanmateix es creen dos llocs de treball de tècnic disseny web a la relació de llocs 
de treball, en règim de funcionari amb les següents funcions: 
 
3.Lloc de treball: Tècnics disseny web 
 

Objectiu: Executar l’activitat tècnica en el seu àmbit d’actuació sota les instruccions i 
coordinació del responsable i seguint els procediments establerts i la normativa vigent. 

Funcions genèriques 
 
Participar en el procés creatiu d’un missatge de comunicació que impacti i realitzar el 
desenvolupament un cop aprovada 

Funcions específiques 
1.Anàlisi, actualització i confecció de la normativa i criteris visuals en què es regiran les 
pàgines webs de la Diputació, i control de la seva correcte aplicació.  
 
2.Assessorament, suport tècnic i creació dels recursos gràfics per cobrir les necessitats 
dels centres gestors en l’àmbit digital i multimèdia.  
 
3.Redisseny integral, estructural i cisual de la web corporativa que requereix: 
 
-Coordinació amb les diferents àrees i centres gestors.  
-Anàlisi, verificació, creació i unificació de continguts.  
-Disseny, imatge visual i arquitectura de la informació.  
-Catalogació i organització de la informació.  
-Manteniment (entrada de contingut).  
-Creació de recursos gràfics i infogràfics.  
-Programació: maquetació HTML i CSS.  
 
4.Manteniment de  de la següent informació:  
 
-Actualitat: entrada de les notícies dins l’apartat actualitat i a les àrees corresponents.  
-Publicació i actualització dels diferents serveis i subvencions de l’organització.  
-Publicació de la informació subjecta al règim de publicitat activa com: actes del ple, 
juntes de govern, el ple en streaming...  
-Actualització de dades municipals.  
-Creació dels elements gràfics com: bàners per la capçalera web, botons, fotografies, 
vídeos, etc.  
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5.La implementació de la seu electrònica:  
 
-Coordinació amb els centres gestors implicats.  
-Disseny, imatge visual i arquitectura de la informació.  
-Catalogació i organització de la informació.  
-Manteniment (entrada de contingut).  
-Creació de recursos gràfics i infogràfics.  
-Programació: maquetació HTML i CSS.  
 
6.Implementació del catàleg de serveis tal i com demana l’article 9 de la LLEI 19/2014, del 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
- Coordinació, catalogació i publicació de la informació de tots els serveis de la Diputació 
de Girona al web, així com de tota la documentació necessària complementaria del servei 
i per a la seva sol·licitud. Actualment hi ha 280 de serveis actius i en funcionament.  
-Gestió amb els diferents centres gestors.  
-Manteniment (entrada de contingut).  
-Generació del protocols d’actuació.  
-Creació de recursos gràfics i infogràfics.  
-Programació: maquetació HTML i CSS.  
-l’elaboració d’uns indicadors de qualitat que determinaran la carta de serveis.  
 
7.Coordinació, catalogació i publicació de la informació de totes les subvencions de la 
Diputació de Girona al web, així com de tota la documentació necessària: bases, 
convocatòries, documentació específica i genèrica per a la sol·licitud, tramitació, 
acceptació, pròrroga i justificació de la subvenció.  
Confecció de guies d’ajuda i protocols d’actuació anuals.  
 
8.Suport tècnic i en molts dels projectes realitzem i gestionem les pàgines web de la 
corporació que tenen una identitat pròpia, ja sigui de programes concrets de la Diputació 
com d’ens dependents o vinculats.  
 
-Estudi i plantejament del projecte.  
-Assessorament tècnic i cerca de la programació més òptima.  
-Realització de la imatge visual del projecte.  
-Confecció, manteniment, actualització i gestió de la web i els seus continguts.  
 
9.Confecció i preparació dels recursos gràfics per les diferents campanyes de publicitat 
setmanals amb les característiques i requisits tècnics que demana cada mitjà de 
comunicació contractats (ràdios, revistes, diaris...).  
10.Confecció d’informes de resultats de cada una de les campanyes mitjançant eines 
d’anàlisi i comportament d’usuaris a la xarxa tals com Google Analytics.  
11.Gestió i manteniment dels diferents canals o recursos multimèdia de diferents 
plataformes digitals com: You Tube, ISSUU, Google Forms, etc  
 

 
4.Lloc de treball: Responsable de la imatge corporativa 
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 L’Oficina de Difusió, adscrita a Presidència, és la responsable del programa 
d’identificació visual de la Diputació de Girona, dissenya i implementa aquest 
programa i controla que s’apliqui a totes les accions de patrocini tant de la Diputació 
de Girona com dels seus organismes autònoms, això també comporta encarregar-
se de la direcció creativa i artística de les campanyes publicitàries institucionals.  
 
Les tasques de l’Oficina Difusió han anat augmentant, en tant que han crescut 
també les activitats de la pròpia Diputació de Girona i dels seus organismes 
autònoms, veient ampliada la seva presència institucional tant interna com externa 
en una gran varietat de suports de comunicació.  
 
Aquests augment de la presència institucional ha general la necessitat de que hi 
hagi un lloc de responsable de la imatge corporativa a la relació de llocs de treball 
(Grup C1) en règim laboral que es proveirà mitjançant concurs de mèrits i que tindrà 
les següents funcions: 
 

Funcions genèriques 
Gestionar el procés creatiu d’un missatge de comunicació que impacti i realitzar el 
desenvolupament un cop aprovada 

  

Funcions específiques 
 
 Vetllar per la coherència d’estil 
 Coordinar l’elaboració de productes de difusió 
 Responsable de la visibilitat de la imatge 
 Elaboració del disseny i de la imatge gràfica corporativa. 
 Edició de material de difusió de la Corporació, de les activitats i campanyes que li siguin 

pròpies. 
 Disseny gràfic de tota l’identitat corporativa 
 Maquetació  
 Disseny de marca. Logotips i identitat corporativa 
 Disseny de campanyes de publicitat 
 Coordinació amb impremtes i validació plotters 
 Desenvolupa l'avantprojecte gràfic i, a partir d'aquest, el projecte definitiu. 
 
 

 
ÀREA D’INTERVENCIÓ 
 
Per una adequada gestió del Servei d’assistència en matèria de control intern als 
ens local de la demarcació de Girona creat per aquesta Diputació i atès l’alt nombre 
d’entitats locals adherides al servei, que en aquesta data sumen 159 entitats, es fa 
necessari reforçar la dotació de personal del mateix, format en aquest moment per 
3 tècnics, amb la creació d’una plaça d’administratiu d’administració general que 
pugui encarregar-se de la realització de tasques de suport administratiu pròpies del 
lloc. 
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Es reclassifica a la relació de llocs de treball per necessitats del servei,un lloc de 
tècnic/ A2 tècnic mig econòmic en un lloc d’ administratiu per suport al servei 
d’assistència control intern. També es reclassifica a la plantilla la plaça de tècnic 
mig econòmica de l’escala d’administració especial (Grup A2) en una plaça d’ 
administrativa de l’escala general d’administració. (Grup C1). 
 
Tanmateix el Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic 
del control intern en les entitats del sector públic local i que ha entrat en vigor el 
mes de juliol de 2018 regula un aspecte que fins ara no havia estat desenvolupat 
com és el procediment  de comprovació material de la inversió. D’acord amb l’article 
20 de l’indicat reglament abans de liquidar la despesa o reconèixer l’obligació s’ha 
de verificar materialment l’efectiva realització de les obres, serveis o adquisicions 
finançades amb fons públic i la seva adequació al contingut del corresponent 
contracte. La intervenció de la comprovació material de la inversió es realitzarà per 
l’òrgan interventor que podrà estar assessorat quan sigui necessària la possessió 
de coneixements tècnics per a realitzar la comprovació material. 
Per la seva part, la DA 3ª de la Lli 9/2017, de contractes del sector públic, estableix 
que l’òrgan interventor assistirà a la recepció material de tots els contractes, 
excepte els contractes menors, poden estar assistit a la recepció per un tècnic 
especialitzat en l’objecte del contracte, que haurà de ser diferent del director de 
l’obra i del responsable del contracte. Els serveis d’assistència de les diputacions 
provincials assistiran als petits municipis a aquests efectes i els altres que preveu la 
Llei. 
 
Amb la finalitat d’assistir a la Intervenció general en aquest nou procediment i a les 
entitats locals adherides al Servei d’assistència en la realització del mateix, es creu 
indispensable crear una plaça de perfil tècnic (arquitecte tècnic, enginyer,..) adscrit 
a la Intervenció general. 
 
Per aquest motiu es crea un lloc d’arquitecte tècnic al servei d’intervenció (Grup 
A2), que serà proveït amb personal intern mitjançant redistribució d’efectius. 
 
Amb la finalitat de executar les actuacions de control permanent establertes al pla 
anual de control financer cal, com s’ha anat incidit en informes anteriors, completar 
la plantilla de personal assignada a la Intervenció general per a la realització 
d’aquestes tasques, la qual cosa suposarà progressivament la substitució de les 
firmes d’auditoria que es contracten anualment amb aquest objectiu, tot i que 
encara es mantindran en l’àmbit de l’auditoria pública. 
 
Per completar la dotació actual i assolir l’objectiu indicat és necessari la creació 
d’una plaça de tècnic  superior econòmic  de l’escala d’administració especial, 
subescala tècnica (Grup A1) i la corresponent creació d’un lloc de treball de tècnic 
superior econòmic control financer. (Grup A1) en règim funcionari a la relació de 
llocs de treball. 
 
5.Lloc de treball: Tècnic Superior econòmic Control Financer 
 

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

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

Funcions específiques 
 
oAssistir a la intervenció en l’exercici de les funcions de control financer de conformitat 
amb els procediments establerts al RD 424/2017. 
oExecutar les actuacions de control financer, ja sigui en la modalitat de control permanent 
o auditoria pública, establertes en el Pla anual de control financer, realitzant les 
verificacions necessàries que permetin obtenir una evidencia suficient per concloure amb 
les corresponents conclusions i recomanacions 
oSeguiment de les actuacions contractades a firmes privades d’auditoria com a 
col·laboradors de la Intervenció. 
oCol·laboració en l’elaboració de les memòries de planificació i els programes de treball. 
oImpulsar el disseny i el manteniment dels procediments administratius de l’àmbit 
aportant propostes de millora si s’escau.  
oCol·laborar en l’elaboració de la memòria anual de l’àmbit.  
oCoordinar-se amb altres tècnics de l’Àrea o de la resta de la Diputació o dels seus ens 
dependents, quan sigui necessari, per al desenvolupament d’actuacions, i la seva 
publicació i difusió.  
oGestió i desenvolupament dels programes informàtics utilitzats pel departament  
oEn general, qualsevol actuació que es desprengui de la legislació i de la normativa de 
control intern de la Diputació de Girona vigent en cada moment, i totes aquelles tasques 
de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 

 
Es reclassifica en plantilla i en la relació de llocs de treball un lloc i plaça de tècnic 
de gestió d’administració general (Grup A2) en un lloc de tècnic mig econòmic i en 



 
   
 
 

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

 

35

plaça de tècnic d’administració especial econòmic de l’Escala d’Administració 
Especial, escala tècnica, titulat mig (Grup A2), que quedarà vacant en motiu d’una 
promoció interna i en aquest supòsit no s’amortitzarà sinó que es reclassificarà, 
convertint-se en un tècnic mig econòmic en control intern. 
 
6.Lloc de treball Tècnic mig econòmic control intern 
 

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

 
Funcions bàsiques: 

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

Funcions específiques: 
  

 Assistir a la intervenció de fons en l’exercici de les funcions de control intern 
respecte de la gestió econòmica, financera i pressupostària de la Diputació de Girona i 
dels seus ens dependents, en la seva triple accepció de funció interventora, control 
financer i control d'eficàcia 
 Fiscalitzar i emetre les propostes d'informes 
 Col·laborar a desenvolupar mitjançant circulars i normativa específica, així com 
donar-ho a conèixer i instruir a totes les àrees gestores, organismes autònoms i altres ens 
depenents, la Instrucció de control intern vigent en cada moment. 
 Gestió i desenvolupament dels programes informàtics utilitzats pel departament  
 En general, qualsevol actuació que es desprengui de la legislació i de la instrucció 
de control intern de la Diputació de Girona vigent en cada moment, i totes aquelles 
tasques de caràcter similar que li siguin atribuïdes.  

 
Per tant, als efectes d’una major claredat per a l’organització  s’ordenen els llocs de 
treball  en funció dels serveis existents quedant d’aquesta manera: 
 

Denominació Lloc de Treball Dotació 
Interventor 1 
Viceinterventor 1 
Servei de Comptabilitat i pressupostos  
Cap de servei de comptabilitat i pressupostos 1 
Tècnic/a superior de comptabilitat i pressupostos 1 
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Tècnic/a A2 tècnic mig econòmic 1 
Cap de negociat suport administratiu 3 
Servei de control intern  
Cap de Servei de control intern 1 
Tècnic/a A2 mig econòmic 2 
Cap de negociat suport administratiu 1 
Auxiliar administratiu/va 2 
Arquitecte tècnic 1 
Secció de control financer  
Tècnic superior de control financer 2 
Auxiliar administratiu/va 1 
Servei d’assistència al control intern  
Cap de servei de control intern 1 
Tècnic/a A2 mig econòmic 2 
Administratiu/va 1 

 
SERVEI DE TRESORERIA 
 
Les funcions, obligacions i responsabilitats que assumeix actualment el servei de 
tresoreria de la Diputació s’han vist exponencialment incrementades per diferents 
motius: 
 
La tresoreria de la Diputació integra la tresoreria pròpia, així com la dels organismes 
autònoms DIPSALUT i Conservatori de Música Isaac Albèniz i la del Consorci de 
les Vies Verdes de Girona, això implica exercir les funcions administratives i 
d’assessorament, facilitar la coordinació i la normalització de criteris de 
funcionament, que permeti una gestió econòmica més racional, àgil i eficient. 
 
Tota aquesta gestió ha comportat un augment de funcions administratives que no 
és possible assumir amb els efectius actuals. 
Per aquest motiu cal crear en la plantilla de conjunturals i en la relació de llocs de 
treball de Diputació de Girona per tal de portar a terme aquestes funcions un lloc de 
suport administratiu  conjuntural, auxiliar administratiu/va (Grup C2). 
 
ÀREA DE SECRETARIA  
 
L’Àrea de Secretaria té necessitat de  reestructurar-se, atès que l’article  2.2 del 
Reial decret 128/2018, de règim jurídic dels habilitats de caràcter nacional, disposa 
que: 
“2. Quien ostente la responsabilidad administrativa de cada una de las funciones 
referidas en el apartado 1 tendrá atribuida la dirección de los servicios encargados 
de su realización, sin perjuicio de las atribuciones de los órganos de gobierno de la 
Corporación Local en materia de organización de los servicios administrativos.” 
 
Per tant l’àrea de secretaria quedaria dividida en els següents serveis o unitats, 
dependents del Secretari General: 
 
— Secretaria, en sentit estricte 
— Registre General de la corporació 
— Servei del Butlletí Oficial de la Província 
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— Patrimoni 
— Expropiacions 
— Arxiu i gestió documental 
 
El Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional que va entrar 
en vigor el dia 18 de març de 2018, en el seu article 15 disposa que es podran crear 
lloc de treball que tinguin atribuïdes funcions de col·laboració immediata i auxili a la 
Secretaria General.  
Aquests llocs estaran reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació 
de caràcter nacional i exerciran les seves funcions sota la dependència funcional i 
jeràrquica del Secretari General. 
D’acord amb l’exposat es crea una plaça i un lloc de treball de Secretari-Interventor, 
3era classe, a l’Àrea de Secretaria de la Diputació de Girona, amb les funcions 
reservades que a continuació es descriuran en la fitxa. 
 
7.Lloc de treball: Secretari-interventor (lloc de col·laboració) 
 

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

Funcions genèriques 
1. Donar fe pública a la Corporació. 
2. Donar assessorament legal preceptiu a la Corporació. 
I a banda d’aquestes: 
3. Dirigir i gestionar els recursos humans, econòmics i materials que estiguin al seu càrrec 
per tal d’assegurar els seus objectius i programes.   
4. Totes aquelles derivades de la llei 39/2015 en màteria d’administració electrònica així 
com les derivades de les obligacions legals en transparència i bon govern. 

Funcions específiques 
 
-Les funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu en relació a les Juntes, 
Òrgans o Entitats dependents de la Corporació diferents del President, Ple o Junta de 
Govern decisòria, per actuar com a delegat del Secretari General.  
-La superior direcció dels arxius i registres de l’entitat local 
- Emissió d’informes preceptius en relació a l’aprovació o modificació d’Ordenances, 
Reglaments, i Estatuts d’ens adscrits a la Diputació de Girona, procediments de revisió 
d’ofici d’acords, resolució de recursos administratius, aprovació i modificació de relacions 
de llocs de treball i catàlegs de personal, etc.... 
- Emissió d’informes d’acord amb l’establert a la D.A.3era de la llei 9/2017 de contractes 
del sector públic: Aprovació dels expedients de contractació i plecs, modificació de 
contractes, revisió de preus, pròrrogues, manteniment de l’equilibri econòmic, 
interpretació i resolució de contractes. 
- Coordinació de les obligacions de publicitat activa i passiva (dret d’accés a la informació 
pública) establertes a la llei 19/2013 i 19/2014, de transparència a l’Estat i a la Generalitat 
de Catalunya. 
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-Coordinació de la implantació del Reglament General de Protecció de Dades al grup 
institucional de la Diputació de Girona. 
-Coordinació de la implantació de l’Administració Electrònica al grup institucional de la 
Diputació de Girona. 

 
SERVEI DE COOPERACIÓ CULTURAL 
 
El servei de Cooperació Cultura, enquadrat, orgànicament, dins de l’Àrea de Cultura 
de la Diputació de Girona. Anualment s’atenen quasi 700 expedients que es 
gestionen seguint el pla estratègic propi del servei.  
 
El Servei de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona està desenvolupant 
nombrosos projectes que impliquen des de relacions interadministratives fins a 
relacions amb la societat civil i el tercer sector.  
 
Tots els projectes del servei concorden amb la planificació estratègica aprovada a 
finals del 2016 i segons la qual els objectius principals del servei són els de vetllar 
per al compliments dels drets fonamentals dels ciutadans de les comarques 
gironines d’accés a la cultura, de protecció i difusió del seu patrimoni i de lliure 
desenvolupament de la creativitat cultural. Per a dur a terme aquests projectes, el 
servei necessita dotar-se de personal tècnic especialista en gestió cultural i es per 
això que cal la creació d’una plaça de Tècnic de Difusió i Acció Cultural (A2), escala 
administració especial. Subescala Serveis Especials. Classe c) Comeses especials. 
(A2-22) i del corresponent lloc de treball a la Relació de Llocs de Treball. 
 
Aquesta creació no suposa augment de plantilla en tant que es proveirà amb 
personal propi per concurs-oposició de promoció interna. 
 
8.Lloc de treball: Tècnic de difusió i acció cultual  
 

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

 
Funcions genèriques 
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Funcions bàsiques: Elaborar informes i propostes tècniques, gestionar i executar 
actuacions i programes, fer el seguiment de les actuacions o programes tot plegat dins 
l’àmbit de treball. 
Desenvolupar activitats de col·laboració en tasques administratives de gestió, inspecció, 
execució, control o similars i tasques de caràcter tècnic que no corresponguin a titulats 
superiors. 
 
Aplicació de normativa, proposta de resolució d’expedients normalitzats, estudis i 
informes que no corresponguin a tasques de nivell superior i les que específicament li 
siguin atribuïdes per raó de la seva funció. 
Analitzar informació,elaborar informes tècnics, propostes amb contingut tècnic complex, 
gestionar i executar actuacions i programes, coordinar, fer el seguiment i avaluar 
actuacions o programes.  
Assessorar a la corporació en les qüestions que siguin objecte de la seva família 
professional o de la seva especialització concreta.  
Desenvolupar treballs tècnics i estudis de la seva especialitat.  
Elaborar o dirigir l’elaboració d’informes, dictàmens o propostes de resolució de gran 
complexitat o impacte per a la Corporació.  
Assessorar a altres tècnics en la seva especialitat professional.  
Dirigir treballs tècnics i estudis de la seva especialitat sobre les matèries competència de 
l’òrgan on presten els seus serveis.  
 

Funcions específiques 
 
Programació, organització i gestió de programes, d’accions de foment i desplegament de 
línies de treball.  
Creació de xarxes i desenvolupament de convenis de cooperació de projectes amb 
d’altres organitzacions, públiques, privades i d’iniciativa social.  
Realitzar la gestió tècnica en l’elaboració de plecs de condicions i de convenis de 
col·laboració amb tercers i desenvolupar sistemes de seguiment dels requeriments i dels 
acords establerts als plecs i convenis vigents.  
Elaboració, explotació i difusió d’estadístiques, estudis, dossiers i memòries.  
Recerca i innovació tecnològica.  
Creació d’eines de difusió d’activitats culturals locals  
Prestar assessorament a les administracions públiques, tercer sector i empreses.  
Col·laboració en el desenvolupament d’estratègies de millora de l’eficàcia i l’eficiència de 
les seves actuacions.  
Assoliment dels objectius i compromisos adoptats pels òrgans de govern dins el seu 
àmbit d’actuació.  
Suport tècnic a la cap de servei i seguiment del desenvolupament de nous projectes.  
 
I totes aquelles que li siguin atribuïdes i les que calgui assumir per al millor 
desenvolupament de l’organització i que impliquin un coneixement específic de la gestió 
cultural.  

 
Actualment a la plantilla hi ha una plaça d’administratiu,C1 adscrita al Servei de 
Cooperació Cultural. Aquesta plaça es preveu que quedarà vacant per jubilació en 
els propers mesos. Es per això que es reclassificarà en auxiliar administratiu/va de 
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l’escala d’administració general (Grup C2), a partir del moment en què la plaça 
quedi vacant.  
 
Es reclassifica el lloc de cap del servei que es troba vacant que és grup A2 en grup 
A1 per homogeneïtzació amb tots els caps de servei de la Corporació. Es modifica 
la forma de provisió, essent en el futur el sistema de lliure designació. 
 
SERVEI D’ARXIU I DOCUMENTS 
 
El Servei d’Arxius i Gestió de Documents de la Diputació de Girona té necessitat de 
crear un lloc de treball de cap de negociat de suport  administratiu en aquest servei, 
donant suport al programa ACTUAL (Actes Unificades de l’Administració Local) que 
ha augmentat les adhesions dels municipis a aquest servei, És important també 
l’increment que han sofert de les consultes i préstecs interns amb a l’Arxiu 
Administratiu en tant que s’han triplicat en bona part per  l’aplicació de la Llei de 
Transparència i per les demandes d’accés formulades per escrit a la Diputació. 
Per tal de garantir un bon servei als ajuntaments adherits al programa ACTUAL i 
per poder atendre totes les consultes i demandes d’accés a la documentació i a la 
informació per part dels usuaris interns i/o externs del Servei d’Arxius i Gestió de 
Documents i atès que no és possible superar la insuficiència actual de personal 
mitjançant una reordenació interna de tasques i de personal, és necessari crear un 
lloc de cap de negociat de suport administratiu al Servei d’Arxiu i documents en tant 
que s’han d’exercir les funcions pròpies d’aquesta figura.  Aquesta creació no 
suposa augment d’efectius en tant que es proveirà amb personal propi per concurs 
de mèrits. 
 
9.Lloc de treball: Cap de Negociat de Suport Administratiu del Servei D’arxiu i 
Documents 
 

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

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

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

Funcions específiques 
 
a)Control, gestió i el seguiment del Programa d’assistència a municipis en matèria de 
gestió de la informació essencial dels ajuntaments anomenat Programa ACTUAL (Actes 
Unificades de l’Administració Local). 
b)Gestió de la descripció i gestió de la cerca d’acords de les actes històriques i que 
aquesta feina es pugui sistematitzar i coordinar amb equips d’auxiliars administratius i/o 
becaris. També coordinació de la tramesa de les actes autèntiques als responsables de 
Transparència per tal de ser publicades correctament a la Seu electrònica i al portal de 
transparència. 
 
c)Gestió i del manteniment de la web del Servei d’Arxius i Gestió de Documents que, a 
hores d’ara és la  plataforma per consultar a través d’internet els instruments de 
descripció, la informació i els serveis que ofereix l’Arxiu General de la Diputació de 
Girona. 
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d)Suport administratiu  la gestió de l’Arxiu general. 

 
Tanmateix el servei d’Arxiu i documents orgànicament dependrà de l’Àrea de 
Secretaria General en tant que el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de 
caràcter nacional en el seu article 3.l) disposa que correspondrà al Secretari de la 
Corporació:”La superior dirección de los archivos y registros de la Entidad Local” 
 
SERVEI DE MEDI AMBIENT   
 
La diputació de Girona és coordinador territorial del Pacte d’Alcaldes per a l’energia 
i el Clima, promogut per la UE que té l’objectiu de traslladar al nivell de les 
administracions locals europees, la política europea en matèria de canvi climàtic. 
Fins l’any 2016 la política europea i el pacta d’Alcaldes s’ha centrat en la mitigació 
dels efectes del canvi climàtic mitjançant la reducció d’emissions de gasos d’efecte 
hivernacle; a partir del 2016, tanmateix, aquesta política s’ha ampliat a l’adaptació, 
atès que els efectes del canvi climàtic ja són una realitat i, per tant, a més de 
continuar incidint en la reducció d’emissions, cal que els territoris vagin planificant i 
treballant per adaptar-se a la nova realitat. 
 
El servei de Medi Ambient de la diputació ha estat desenvolupament el projecte 
Beenergi durant els darrers 3 anys, el qual ha consistit en donar assistència tècnica 
als ajuntaments signataris del pacte d’Alcaldes per a que puguin materialitzar les 
inversions previstes en els seus plans d’acció d’energia sostenible. El resultat 
d’aquests anys de projecte ha estat molt positiu i es preveu superar els 15.000.000 
d’euros mobilitzats en inversions en eficiència energètica i energies renovables en 
edificis públics i enllumenat dels carrers.  
 
El projecte ha permès tastar i posar en funcionament una forma de treballar que 
compleix perfectament la funció de la diputació.  
 
S’ha creat un pla de serveis que ofereix assistència tècnica als ajuntaments en els 
següents aspectes: 
 
1. Serveis que es presten als municipis gironins 
1.1. Assistència tècnica necessària per millorar l’eficiència energètica de 
l’enllumenat públic exterior, mitjançant un contracte amb empreses de serveis 
energètics (ESE) o altres fórmules de finançament. 
- Estudis de viabilitat per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic 
exterior, a escala municipal i supramunicipal. 
- Auditoria energètica de l’enllumenat públic (redacció i actualització), amb la 
finalitat d’obtenir les dades necessàries per avaluar la viabilitat de la implantació de 
mesures d’eficiència energètica. 
- Inventaris de punts de llum i mapes lumínics. 
- Altres instruments de planificació similars. 
1.2. Assistència tècnica necessària per millorar l’eficiència energètica d’edificis 
públics, mitjançant un contracte amb ESE o altres fórmules de finançament. 
- Visita preliminar a l’equipament municipal per analitzar-ne l’estat energètic. 
- Proposta de planificació de mesures d’eficiència energètica. 
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- Estudis de viabilitat per millorar l’eficiència energètica d’edificis municipals, a 
escala municipal i supramunicipal. 
- Projectes bàsics i avantprojectes complets per substituir calderes que funcionen 
amb combustibles fòssils per calderes de biomassa. 
- Estudi de viabilitat d’una instal·lació fotovoltaica. 
- Projecte executiu d’una instal·lació fotovoltaica. 
- Altres instruments de planificació similars. 
1.3. Assistència tècnica necessària per instal·lar calderes o xarxes de calor que 
funcionin amb biomassa forestal o combinades amb altres fonts d’energia 
renovable, i per efectuar altres instal·lacions per aconseguir l’eficiència energètica 
d’edificis, mitjançant contractes amb ESE o altres fórmules de finançament. 
- Estudi de viabilitat per crear xarxes de calor i ampliar-les. 
- Projectes bàsics i avantprojectes complets per crear xarxes de calor i ampliar-les, 
com també per substituir calderes que funcionen amb combustibles fòssils per 
calderes de biomassa. 
- Altres documents necessaris per a l’estudi de viabilitat. 
1.4. Assessorament jurídic i tècnic en el procés de millora de l’eficiència energètica 
de l’enllumenat públic i d’edificis públics mitjançant contractes amb ESE o altres 
fórmules de finançament. 
- Assessorament en la definició del tipus de contracte que cal subscriure –contracte 
de subministrament energètic (CSE), contracte de rendiment energètic (CRE), 
etcètera. 
- Assessorament jurídic i tècnic en l’elaboració de plecs de clàusules tècniques i 
administratives per dur a terme inversions sostenibles. 
- Participació en la mesa de contractació i elaboració d’informes de valoració de 
propostes. 
- Altres documents necessaris per a l’estudi de viabilitat. 
1.5. Assistència tècnica per a la producció i consum de biomassa procedent de la 
gestió forestal sostenible en l’àmbit local 
- Plans estratègics per a la producció i consum de biomassa forestal en l’àmbit 
local. 
- Assistència tècnica en la redacció i execució d’instruments d’ordenació forestal 
d’àmbit municipal o supramunicipal, que incorporin l’aprofitament de biomassa 
forestal i la prevenció d’incendis. 
- Assessorament tècnic en l’elaboració de plecs de prescripcions tècniques o en 
planificació forestal per al subministrament d’estella en instal·lacions municipals. 
1.6. Publicació de dades de consum energètic municipal en format obert (open 
data) 
- Tractament de les dades per tal d’agrupar-les i poder-les publicar de forma 
homogènia. 
- Publicació de les dades de consum energètic municipal en format obert (open 
data) al web del programa «Beenergi», en altres portals de difusió de dades en línia 
de la Diputació de Girona o en altres publicacions divulgatives de caràcter general o 
científic. 
1.7. Assessorament financer per a inversions de projectes d’eficiència energètica i 
d’energies renovables. 
- Assessorament en la recerca de la millor solució financera disponible (línies de 
crèdit, convocatòries de subvencions i ajuts públics, finançament col·lectiu de 
préstec, etc.) en funció de les característiques del projecte d’eficiència energètica i/o 
d’energies renovables i de les característiques de l’ens. 
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1.8. Seguiment del contracte amb Empreses de Serveis Energètics (ESE) o bé 
Micro Empreses de Serveis Energètics (MESE). 
- Seguiment del contracte amb garantia d’estalvis de millora de l’eficiència 
energètica de l’enllumenat públic. 
- Seguiment del contracte amb garantia d’estalvis de millora de l’eficiència 
energètica dels edificis municipals i/o de gestió municipal. 
- Seguiment del contracte de subministrament d’energia renovable (a partir de 
biomassa) per a la millora de l’eficiència energètica i reducció d’emissions als 
edificis municipals. 
- Mesura i verificació d’estalvis del contracte. 
 
Actualment s’està prestant servei a 93 ajuntaments i es preveu que el nombre de 
serveis a prestar es mantingui en anys propers o fins i tot s’incrementi a mida que 
es vagi incorporant el concepte d’adaptació al canvi climàtic en els plans d’acció 
dels ajuntaments. 
 
Per altra banda s’ha reforçat la campanya “Del Pla a l’Acció” amb noves línies i 
engegat la campanya de calderes de biomassa i xarxes de calor. Aquestes 
campanyes han rebut un total de 383 sol·licituds el 2018 entre totes dues. 
 
A més, com a resposta a una moció del Ple, s’està treballant en redactar un pla 
estratègic d’energies renovables a comarques gironines, el qual està en fase de 
diagnosi i caldrà finalitzar-lo el 2019 i posar-lo en funcionament a partir d’aleshores. 
 
La coordinació territorial del Pacte d’Alcaldes implica fer el seguiment de la 
implantació dels PAES, mantenir la interlocució tècnica amb els ajuntaments 
signataris del Pacte, fer la interlocució amb l’oficina del Pacte d’Alcaldes depenent 
de la UE a Brussel·les i amb el Joint Research Center ubicat a Ispra (Itàlia), 
dinamitzar les inversions en energies renovables i eficiència energètica i buscar 
fórmules de cofinançament.  
 
El projecte Beenergi finalitza el proper 31 de març i, per tant, per tal de poder 
continuar prestant aquestes assistències als ajuntaments, cal preveure que la RLT 
de 2019 la creació de dos llocs d’enginyers especialistes en eficiència energètica, 
un tecnic-coordinador. 
 
Tanmateix caldrà crear a la plantilla de personal, dos enginyers especialistes de 
l’escala d’administració especial, subescala tècnica, tècnics mig (Grup A2), un 
tècnic coordinador per a l’energia i clima, de l’escala d’administració especial, 
comeses especials (Grup A2), places que fins ara han estat conjunturals pel què no 
suposa cap increment de despesa ni d’efectius. 
 
Per tot el .què s’ha exposat, ha augmentat el volum d’expedients i de funcions 
administratives pel què és necessari crear un lloc de treball d’auxiliar administratiu a 
la relació de llocs de treball i una plaça d’auxiliar administratiu/va de l’escala 
d’administració general (Grup C2), plaça que fins ara ha estat conjuntural pel què 
no suposa cap increment de despesa ni d’efectius en tant que es trobava adscrita al 
programa Beenergi. 
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Per tot això es necessari incorporar a la RLT de 2019 els llocs de treball esmentats 
amb les següents funcions: 
 
10.Lloc de treball de Tècnic/a coordinador/a del programa de suport als ajuntaments 
per al Pacte d’Alcaldes per a l’energia i el clima: 
 

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

 
Funcions bàsiques: Elaborar informes i propostes tècniques, gestionar i executar 
actuacions i programes, fer el seguiment de les actuacions o programes tot plegat dins 
l’àmbit de treball. 
Funcions específiques 
1. Assessorar a la Corporació i als municipis de l’àmbit gironí en general, proporcionant la 
informació sobre temes propis de l'àmbit, procurant un sentit global d'actuació i coherent 
amb les capacitats de l'organització i els seus recursos.  
• Participa transversalment, en relació a les matèries de la seva responsabilitat, en 
l’elaboració de documents tècnics.  
• Proposa als seus superiors jeràrquics de l’àmbit les propostes d’orientació i millora 
d’activitats per a una millor prestació dels serveis  
• Manté els contactes necessaris amb tercers (empreses, entitats locals, associacions i 
altres institucions i organismes) per a dur a terme les seves tasques, així com participar 
en aquelles comissions, fòrums, grups de treball, etc. per als quals sigui assignat.  
2. Elabora estudis, informes tècnics, memòries valorades i plecs de condicions de diversa 
índole per donar resposta a les necessitats que es presentin en el seu àmbit de treball.  
• Elabora informes tècnics en matèria que siguin de la seva competència 
• Elabora gràfics, estadístiques i indicadors que permetin el seguiment de les activitats 
pròpies de la seva competència.  
• Elabora informes d'aprovació dels projectes d'instal·lacions realitzats per encàrrec de la 
Corporació a tècnics o empreses externes.  
• Col·labora en el seguiment i negociació dels contractes de serveis i subministrament 
amb les empreses i proveïdors.  
• Dóna suport i participar en l'avaluació d'aspectes tècnics i dels resultats obtinguts al seu 
àmbit de treball.  
 
3. Coordinació de les tasques dels enginyers especialistes en eficiència energètica i 
energies renovables. 
4.Interlocució tècnica amb els ajuntaments signataris del Pacte d’Alcaldes. 
5.Interlocució tècnica amb l’ l’oficina del Pacte d’Alcaldes i amb el Joint Research Center. 
6.Coordinació tècnica de les accions dutes a terme des de la Diputació amb la resta de 
diputacions catalanes dins del marc del Club del Pacte d’Alcaldes. 
7.Instrucció de la campanya “Del Pla a l’Acció”, juntament amb els enginyers. 
8.Recerca de fórmules de finançament per a les inversions a realitzar per part dels 
ajuntaments 
9.Organització de jornades tècniques relacionades amb el Pacte d’Alcaldes 
10.Proposta de noves accions de mitigació i d’adaptació d’acord amb els nous 
coneixements disponibles i experiències d’altres administracions. 
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11.Coordinació de la redacció i posterior execució del pla estratègic d’energies 
renovables de comarques gironines. 
12.Altres tasques tècniques dins els àmbits de treball del Servei de Medi Ambient de la 
Diputació de Girona. 
13. Verificar que els treballs desenvolupats integrin els principis de la prevenció de riscos i 
salut laboral, comunicant qualsevol canvi en les condicions de treball, d’acord amb la 
normativa vigent així com informar als treballadors assignats dels riscos del seu lloc de 
treball, les mesures d’emergència i les obligacions en matèria preventiva, d’acord amb la 
normativa vigent. 

 
11.Lloc de treball: especialista en eficiència energètica en infrastructures i 
enllumenat públic: 
 

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

 
Funcions bàsiques: Elaborar informes i propostes tècniques, gestionar i executar 
actuacions i programes, fer el seguiment de les actuacions o programes tot plegat dins 
l’àmbit de treball. 
 

Funcions específiques 
 

Visites a edificis municipals per analitzar-ne l’estat energètic. 
Elaboració d’estudis de viabilitat d’inversions en energies renovables en edificis. 
Elaboració o supervisió d’auditories energètiques d’edificis. 
Redacció i/o supervisió de la redacció de memòries o projectes bàsics d’obres 
d’instal·lacions d’energies renovables en edificis i xarxes de calor. 
Redacció de convenis per a encàrrecs de gestió per a licitacions agrupades. 
Redacció de plecs tècnics. 
Direccions d’obres d’instal·lació d’energies renovables en edificis i xarxes de calor. 
Seguiment dels contractes amb garantia d’estalvi energètic i mesura i verificació 
d’estalvis energètics i d’emissions. 
Interlocució tècnica amb els ajuntaments receptors del pla de serveis en temes 
d’energies renovables. 
Instrucció de la campanya “Del Pla a l’Acció”, juntament amb altres tècnics. 
Instrucció de la campanya de subvencions per a calderes de biomassa i xarxes de calor, 
juntament amb altres tècnics. 
Altres tasques tècniques dins els àmbits de treball del Servei de Medi Ambient de la 
Diputació de Girona. 
Col·labora en el seguiment i negociació dels contractes de serveis i subministrament 
amb les empreses i proveïdors.  
 Dóna suport i participar en l'avaluació d'aspectes tècnics i dels resultats obtinguts al seu 
àmbit de treball.  
Verificar que els treballs desenvolupats integrin els principis de la prevenció de riscos i 
salut laboral, comunicant qualsevol canvi en les condicions de treball, d’acord amb la 
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normativa vigent així com informar als treballadors assignats dels riscos del seu lloc de 
treball, les mesures d’emergència i les obligacions en matèria preventiva, d’acord amb la 
normativa vigent. 

 
12.Lloc de treball: especialista en eficiència energètica en edificis 
 

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

 
Funcions bàsiques: Elaborar informes i propostes tècniques, gestionar i executar 
actuacions i programes, fer el seguiment de les actuacions o programes tot plegat dins 
l’àmbit de treball. 
 

Funcions específiques 
 

Elaboració d’estudis de viabilitat d’inversions en eficiència energètica en enllumenat 
públic exterior. 
Elaboració o supervisió d’auditories energètiques d’infrastructures i enllumenat públic. 
Inventaris de punts de llum I mapes lumínics. 
Redacció de convenis per a encàrrecs de gestió per a licitacions agrupades. 
Redacció de plecs tècnics. 
Direccions d’obres per millorar l’eficiència energètica de l’enllumentat públic. 
Seguiment dels contractes amb garantia d’estalvi energètic i mesura i verificació 
d’estalvis energètics i d’emissions. 
Interlocució tècnica amb els ajuntaments receptors del pla de serveis en temes 
d’energies renovables. 
Instrucció de la campanya “Del Pla a l’Acció”, juntament amb altres tècnics. 
Altres tasques tècniques dins els àmbits de treball del Servei de Medi Ambient de la 
Diputació de Girona. 
 Col·labora en el seguiment i negociació dels contractes de serveis i subministrament 
amb les empreses i proveïdors.  
Dóna suport i participar en l'avaluació d'aspectes tècnics i dels resultats obtinguts al seu 
àmbit de treball.  
Verificar que els treballs desenvolupats integrin els principis de la prevenció de riscos i 
salut laboral, comunicant qualsevol canvi en les condicions de treball, d’acord amb la 
normativa vigent així com informar als treballadors assignats dels riscos del seu lloc de 
treball, les mesures d’emergència i les obligacions en matèria preventiva, d’acord amb la 
normativa vigent. 

 
Per altra banda, les tasques administratives relacionades amb les funcions 
d’assistència als municipis en matèria forestal i prevenció d’incendis s’han anat 
incrementant com a conseqüència de la posada en funcionament i consolidació del 
Pla de serveis en matèria de prevenció d’incendis, especialment dirigit al 
compliment per part dels ajuntaments de la Llei 5/2003 de prevenció d’incendis en 
urbanitzacions i nuclis urbans. Alhora, s’ha obert un pla de serveis per donar 
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assistència tècnica als ajuntaments en matèria de biodiversitat i, com a 
conseqüència d’una moció aprovada pel Ple, s’ha obert una campanya de 
subvencions a Organitzacions no lucratives per actuacions de conservació de flora i 
fauna en custòdia del territori.  
 
Aquest increment de tasques i responsabilitats administratives justifiquen que es 
creïn les funcions  d’un lloc de treball de Cap de Negociat, en règim funcionari, 
(Grup C1) que serà proveït mitjançat concurs de mèrits. 
 
13.Lloc de treball: Cap de Negociat de Suport Administratiu de Medi Ambient 
 

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

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

 
Funcions específiques 

Tramitació administrativa d’aprovació i contractació menor de memòries i projectes 
d’obres de treballs forestals i de construcció d’infraestructures per a la prevenció 
d’incendis forestals. 
Tramitació administrativa de la contractació menor de direccions d’obra treballs forestals 
i de construcció d’infraestructures per a la prevenció d’incendis forestals. 
Tramitació administrativa vinculada a les tasques de gestió forestal de les finques de 
propietat de la Diputació de Girona. 
Tramitació administrativa vinculada als plans de serveis de prevenció d’incendis i de 
suport als ajuntaments en matèria de biodiversitat. 
Tramitació administrativa dels expedients de subvencions als ajuntaments per a 
actuacions forestals i prevenció d’incendis. 
Tramitació administrativa dels expedients de subvencions a les ONL per a actuacions de 
conservació de flora i fauna i custòdia del territori. 
Tramitació administrativa dels expedients de convenis amb ajuntaments i ADF per a 
operatius de prevenció d’incendis en temporada d’estiu. 
Altres tasques administratives dins els àmbits de treball del Servei de Medi Ambient de 
la Diputació de Girona. 

 
El Servei de Medi Ambient ha anat creixent durant els darrers anys i en l’actualitat 
compta amb un equip humà de 17 persones i un pressupost de 5.000.000 d’euros. 
La dimensió i el volum de tasques del Servei de Medi Ambient justifiquen 
l’equiparació del complement específic del cap del Servei amb altres caps de servei 
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de la diputació que tenen responsabilitats similars, de conformitat amb allò que 
estableix l’article 167 i següents del Decret 214/1990, de reglament de personal al 
servei de l’Administració Local quan disposa que el complement de destí dels llocs 
no valorats així com l’específic s’efectuaran sobre la base de les funcions 
encomanades i/o per analogia i similitud amb els llocs de l’estructura establerta. 
 
SERVEI DE SISTEMES I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 
 
L’impacte que l’evolució de les tecnologies de la informació ha provocat a les 
organitzacions burocràtiques com la Diputació o a qualsevol ens de l’administració 
justifiquen l’ampliació dels recursos humans dedicats a les noves tecnologies  
 
La normativa fixa l’obligació de treballar en suport digital i per tant la creació 
expedients electrònics. 
 
L’ARSAL va encomanar a les Diputacions el suport als ajuntament en matèria 
d’administració electrònica i a aquests efectes es va crear una oficina 
d’Administració Electrònica. 
 
La implantació de l’administració electrònica a Diputació i als ajuntaments de la 
província així com els nivell d’exigència de le diferents normatives des de les lleis 
de desplegament de l’administració electrònica, 39 i 40 /2015, l’esquema nacional 
de seguretat, les llei d’interoperabilitat, protecció de dades i les diferents auditories 
preceptives fa necessari un augment i de recursos destinats a aquest servei. 
 
Actualment es dona servei a més de 170 ajuntaments en temes d’administració 
electrònica,150 en pàgines web i padró i amb l’estat actual de recursos humans no 
es poden atendre més peticions, pel què es necessari ampliar aquest recurs. 
 
Pel què fa a la pròpia corporació i als ens dependents, pel què fa al 
desenvolupament de les eines electròniques, cal ampliar la plantilla per tal de 
dissenyar circuits específics, integrar el programa amb altres eines, i en definitiva 
sistematitzar nous processos per facilitar el treball. 
 
Per aquestes noves funcions és necessari la creació de quatre places a la plantilla 
de tècnics d’e-administració, de l’escala d’Administració especial, comeses 
especials, (Grup A2), i quatre llocs de treball a la relació de llocs de treball de 
tècnics e-administració.(Grup A2) en règim de funcionari. 
 
També cal la creació a la relació de llocs de treball d’un enginyer tècnic informàtic 
destinat a l’administració electrònica (Grup A2) règim funcionari i la corresponent 
creació en plantilla d’una plaça de tècnic informàtic de l’escala d’administració 
especial, subescala tècnica, tècnic mig (Grup A2), que ja era existent com a 
personal conjuntural pel què no suposa cap increment de despesa. 
 
També cal dir que moltes d’aquestes funcions es realitzaven amb personal extern 
pel què no suposa un cost final superior, sinó únicament un canvi de capítol 
pressupostari. 
 
14.Lloc de treball: Tècnics e-administració 
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Objectiu: Actuar com a suport de la seva especialitat, derivant del seu treball 
coneixements experiència, criteris i directrius d’actuació aplicables a la corporació, i 
desenvolupant els processos tècnics del seu àmbit de competència en matèries 
considerades de mitjà impacte per a l’organització. 

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

 
Funcions específiques: 

 
Suport tècnic als ajuntaments en temes d’administració electrònica tan en l’àmbit de 
programari com d’adaptació de l’organització a l’entorn digital mitjançant formació i 
organització. 
Implementar i fer el manteniment del projecte d’administració electrònica, als 
ajuntaments que ho sol·liciten i s’adhereixen. 
Donar compliments els requeriments tècnics per a la implementació definits pel 
responsable, en l’àmbit de sistemes, de la infraestructura informàtica necessària per a la 
implementació del programari 
Supervisar la provisió de serveis per part de les empreses contractades en el seu àmbit  
Coordinació amb els Ajuntaments en el temes d’administració electrònica sota les 
instruccions del responsable 
Informar i assessorar als ajuntament sobre possibles línies d’ajuts 
Realitzar programes de formació dirigits a personal municipal i càrrecs electes en la 
matèria. 
Participació en meses tècniques i debats de la matèria 

 
Pel què fa a la unitat de Sistemes, és necessari crear un pla de contingència o 
actuació en cas de desastres com incendi, inundació, terratrèmol – que afectes al 
centre de procés de dades de la Creueta no disposem d’un pla formalment 
especificat d’actuació pel què no es podria recuperar dades però caldria una 
setmana o dos per tornar a funcionar. La solució passa per disposar d’una rèplica 
situada en una altra edificació i per tant cal disposar d’un tècnic de sistemes que 
realitzi la posada a punt i el manteniment constant de la rèplica així com la 
verificació de la disponibilitat de l’estructura tecnològica 
 
Per aquest motiu és necessari la creació en plantilla d’una plaça de d’enginyer 
tècnic en sistemes, de l’Escala d’Administració Especial, subescala tècnica, tècnic 
mig (Grup A2), i un lloc de tècnic en sistemes, grup A2 règim funcionarial. 
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Des de fa un temps, s’ha reforçat el servei administratiu de sistemes i tecnologies 
de la informació amb un suport administratiu conjuntural que atesos els nous 
serveis que presta el departament, cal consolidar com a estructural. Per tant és 
necessari la creació d’una plaça d’auxiliar administratiu/va de l’escala 
d’administració general (Grup C2) i un lloc de treball d’auxiliar administratiu/va en 
règim funcionari, fins ara de caràcter conjuntural. 
 
SERVEI D’ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS CORPORATIU 
 
Per altra banda la complexitat tècnica de la gestió de recursos humans, derivada de 
la producció jurídica i les demandes dels agents socials, en la seva vessant 
econòmica -fiscal, social, organitzativa i legal. Va obligar a reestructurar durant 
l’exercici 2016 el servei de recursos humans, establint els següents grups de 
funcions: organització, administració de personal, gestió econòmica i 
pressupostària, suport i control dels ens dependents, i gestió i assessorament 
jurídic. 
 
El grup de funció de gestió econòmica i pressupostària necessita dotar-se d’un 
tècnic superior econòmic de l’escala d’administració especial, en tant que s’han 
assignat noves funcions pròpies d’un tècnic superior en quant a elaboració i 
seguiment del capítol 1, gestió del pressupost, nòmina etç... 
 
Aquesta creació no suposa augment de plantilla en tant que es proveirà amb 
personal propi per concurs-oposició de promoció interna. 
 
15.Lloc de treball: Tècnic Superior Econòmic gestió nòmines 
 

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

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

Funcions específiques 
 
1.Tramita, controla i anota totes les altes, baixes i variacions contractuals del personal de 
la Corporació, i comptabilitza els costos de les nòmines i seguretat social de personal. 
 
2.Comunica a la Seguretat Social totes les altes, baixes i variacions del personal en la 
cotització a la Seguretat Social.  
3.Realitza el seguiment de les partides pressupostàries del capítol I (despeses de 
personal), gestionant les partides i determinant possibles desviacions.  
 
4. Fa el seguiment dels processos de baixa per incapacitat temporal, maternitat, 
paternitat, accidents de treball i altres situacions que tinguin incidència en l’elaboració de 
les nòmines, com les excedències, permisos sense sou, etc.  
 
5. Atén consultes i incidències sobre les retribucions del personal 
 
6. Gestió econòmica del servei de recursos econòmics. Realitza el seguiment de les 
partides pressupostàries del capítol I (despeses de personal), gestionant les partides i 
determinant possibles desviacions.  
 
7. Gestió del programari de nòmines, càlcul de les retribucions, confecció de nòmines i 
aplicació de les incidències. 
 
8. Realització dels TC1 i TC2, butlletins seguretat socials i altres impostos derivats dels 
rendiments del treball. 

 
La Secció de Serveis Generals que fins ara depenia orgànicament i jeràrquicament 
del Servei d’Arquitectura, ateses les noves funcions del servei d’arquitectura com a 
oficina de supervisió tècnica així com l’organització general dels serveis tècnics, 
aconsellen per les funcions de la secció de serveis generals que aquesta passi a 
dependre orgànicament i funcionalment del Servei d’Organització i Recursos 
Humans Corporatius, atès que la secció de serveis generals té atribuïdes les 
funcions de prevenció de riscos laborals, neteja de les dependències i organització 
dels espais de treball, funcions relacionades íntimament amb l’organització de la 
corporació, atribuïda al servei d’organització i recursos humans. 
 
Tanmateix, en tant que es reorganitza els servei d’arquitectura i hi existeix adscrita 
una plaça vacant d’auxiliar administratiu/va de l’escala d’administració general 
(Grup C2) i el correponent lloc de treball, aquest és reassigna al servei de recursos 
humans per fer el suport a la secció de serveis generals. 
 
SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA  
 
A la relació de llocs de treball consten tres llocs de tècnic de promoció Econòmica, 
Grup A2, Nivell de destinació 20.  
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Vist allò que disposa l’article 167 i següents del Decret 214/1990, de reglament de 
personal al servei de l’Administració Local quan disposa que el complement de 
destí dels llocs no inclosos a la relació de llocs de treball així com l’específic 
s’efectuaran sobre la base de les funcions encomanades i/o per analogia i similitud 
amb els llocs de l’estructura establerta. 
 
Per tant cal fer una adequació singular d’aquest lloc de treball modificant el nivell de 
destí de 20 a 22 per homogeneïtzació amb la resta dels tècnics mig de la 
corporació- 
 
Tanmateix el Ple de la Diputació en sessió de 19 de juliol de 2016 i té per objectiu 
donar suport als ens locals en temes d’emprenedoria per ajudar a les empreses i 
emprenedors del territori a posar la seva idea a la pràctica i potenciar la innovació 
en els seus processos i productes. Aquest programa ha obtingut mitjançant 
Resolució GAH/815/2018 de 10 d’abril un cofinançament FEDER en el marc del PO 
FEDER de Catalunya 2014-2020.  
 
Per executar aquest programa cal comptar amb un perfil professional temporal amb 
estudis superiors vinculats a l’emprenedoria, i no existeix la possibilitat d’assignar 
personal tècnic del propi servei a aquest programa, de forma que cal crear en la 
plantilla de personal conjuntural un tècnic mig per al programa CO-CREIX. (Grup 
A2). 
 
SERVEI DE COOPERACIÓ MUNICIPAL  
 
L’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL), modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local, determina que són competències pròpies de la 
Diputació: 
 
a)La coordinació dels serveis municipals entre si per garantir la prestació integral i 
adequada dels serveis de competència municipal a la totalitat del territori provincial. 
b)L’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, 
especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió. 
 
L’article 26.1 a de l’LRBRL estableix que els municipis han de prestar, entre d’altres 
i en tot cas, el servei de cementiri.  
 
L’article 1.1 de la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris estableix que 
aquests serveis tenen la condició de servei essencial d’interès general que pot ser 
prestat per l’Administració, per empreses públiques o per empreses privades, en 
règim de concurrència en tots els casos. L’article 2 del mateix text legal assenyala 
que els municipis són l’administració competent en matèria de serveis funeraris i 
són els responsables de garantir-ne l’existència i la prestació a tota la col·lectivitat 
local. 
 
El ple de la Diputació, en sessió de 20 de març de 2018, va aprovar el Pla de 
Serveis d’assistència als municipis per a la gestió de cementiris i serveis funeraris, 
oferint als municipis els recursos següents: 
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a)Cens de cementiris i serveis funeraris de la demarcació de Girona: elaboració, 
manteniment i actualització de dades i publicació a la pàgina web de la Diputació de 
Girona. 
b)Inventari de cementiris municipals: identificació i ubicació de cada unitat 
d’enterrament, recull de les dades (difunts, titulars, concessions, etc.), detecció de 
disfuncions, identificació dels elements físics que configuren cada cementiri i 
valoració del seu estat. 
c)Aplicació informàtica de gestió de cementiris municipals. 
d)Assessorament tècnic i jurídic en l’àmbit de la gestió de cementiris i serveis 
funeraris. 
e)Estudis de costos de manteniment de cementiris municipals i de la gestió 
econòmica del servei. 
f)Recull de normativa, modelització i documents rellevants per a la gestió de 
cementiris i serveis funeraris. 
g)Formació en l’àmbit de la gestió dels cementiris municipals i dels serveis 
funeraris. 
 
La prestació d’aquests serveis als ajuntaments s’ha iniciat aquest mateix any 2018 
amb la realització d’una sessió formativa, l’adquisició d’un programari informàtic i la 
contractació de l’elaboració de dos inventaris de cementiris municipals (com a prova 
pilot). 
 
També s’ha habilitat en la pàgina web de la Diputació un model de formulari amb el 
qual els ajuntaments poden efectuar les seves peticions sobre els diferents recursos 
oferts per la Diputació en aquest àmbit. A data actual les peticions presentades 
donen el següent resultats: 
 
 
SERVEIS QUE SE 
SOL·LICITEN 

NÚM. 
AJUNTAMENTS 

NÚM. 
CEMENTIRIS 

 
OBSERVACIONS 

a)Manteniment i 
actualització de les dades 
del cens de cementiris i 
serveis funeraris  

32 40  

b)Inventari del cementiri 
municipal  

16 19 Tots sol·liciten 
també  el 
programa 
informàtic 

c)Aplicació informàtica de 
gestió de cementiris 
municipals (a partir d’ara 
GesCem) 

28 34  

d)Assessorament tècnic i 
jurídic en l’àmbit de la gestió 
de cementiri i serveis 
funeraris  

 
17 

 
 

 

e)Estudi de costos de 
manteniment del cementiri 
municipal (a partir d’ara 
Estudi) 

13 15 9 ajuntaments  
sol·liciten 
l’inventari i l’estudi 
econòmic de 
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forma simultània 
f)Recull de normativa, 
modelatge i documents amb 
rellevància per a la gestió 
de cementiris i serveis 
funeraris (a partir d’ara 
Recull) 

30   

g)Formació en l’àmbit de la 
gestió de cementiris i 
serveis funeraris (a partir 
d’ara Formació) 

18   

 
Aquesta elevada demanda municipal de caràcter inicial ja posa de manifest 
l’especial interès dels ajuntaments en aquest àmbit de treball, i que requerirà de 
personal especialitzat en la matèria per tal de poder atendre satisfactòriament les 
sol·licituds de recursos sobre unes competències municipals de caràcter bàsic i 
obligatori. 
 
Pel proper exercici de 2019 es vol consolidar el nou servei d’assistència, i es preveu 
ampliar el nombre de treballs d’elaboració d’inventaris i d’estudis de costos. També 
caldrà donar resposta als assessoraments sol·licitats, que es preveu s’incrementin 
amb la consolidació i difusió del servei, i que la seva resposta haurà d’ésser 
assumida per personal que disposi de coneixements específics en la matèria. 
 
Per aquest motius és necessari la creació d’una plaça de tècnic de gestió de 
l’escala d’administració general (Grup A2) i el corresponent lloc de treball de tècnic 
de gestió en en règim funcionari (Grup A2). 
 
16.Lloc de treball Tècnic gestió  

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

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

Funcions específiques: 
Manteniment i actualització del cens de cementiris i serveis funeraris. 
Estudi i anàlisi de totes les sol·licituds presentades pels ajuntament dirigides al nou 



 
   
 
 

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

 

56

servei d’assistència. 
Donar resposta a les sol·licituds d’assessorament, mitjançant comunicació directa o 
informes específics. 
Elaborar les propostes de contractació lligades a l’elaboració d’inventaris de cementiris i 
estudis de costos, i efectuar-ne el seguiment. 
Elaborar, si s’escau, propostes de bases o convocatòries de subvencions per tal de 
facilitar l’elaboració d’inventaris per part dels mateixos ajuntament. 
Organitzar el recull normatiu i de documentació que es posa a disposició dels 
ajuntaments. 
Assessorar als ajuntaments en la utilització dels diferents recursos oferts (cens de 
cementiri, programari informàtics, formació, etc.). 
Elaborar i dirigir la proposta de formació dirigida als ajuntaments en aquest àmbit. 
Generar informacions periòdiques als ens locals en relació a novetats legislatives, 
actualitzacions del servei, etc. 
Tramitar la documentació relativa a la resolució de concessió dels diversos recursos del 
pla de serveis d’acord amb el procediment establert. 
Coordinar les tasques d’instal·lació, formació i suport del programa informàtic de gestió 
de cementiris que s’ofereix als ajuntaments. 

 
Abans de la finalització del present exercici de 2018 es preveu posar en 
funcionament el nou programa anomenat de “Programa d’Estalvi Energètic i 
Pobresa Energètica”. 
 
Aquest programa comportarà la realització d’un conjunt d’actuacions en el territori 
que s’ha repartit en diferents municipis agrupats en 15 centres coordinadors 
territorials.  
 
Un cop presentades les diferents sol·licituds per part d’ajuntament i consells 
comarcals s’iniciarà l’expedient de contractació de les aproximadament 1.500 
actuacions previstes ens els diferents àmbits d’actuació del programa ( Auditories, 
Coneixement del parc, salut, ciutadania i educació).  
 
La posada en funcionament  del programa de pobresa energètica s’iniciarà a finals 
de l’any 2018 però s’executarà durant tot l’exercici de 2019, i requerirà la dedicació 
específica d’un tècnic adscrit al servei d’habitatge de la Diputació, que realitzarà les 
funcions d’impulsar i coordinar les diferents actuacions per parts dels 15 centres 
territorials, fer-ne el seguiment i l’avaluació final. 
 
També cal tenir present que de cara al proper exercici de 2019 es vol iniciar una 
nova línia de suport als ajuntaments en matèria de pisos turístics i un nova línia de 
subvencions per la compra i/o rehabilitació d’habitatge social, que també requeriran, 
al el suport puntual del nou tècnic que es proposa. 
 
L’augment de tasques dels servei d’habitatge mantenint al mateix temps les 
diferents línies de subvenció, assessorament i formació en habitatge, i molt 
especialment l’alta dedicació exigida amb la posada en funcionament dels serveis 
d’intermediació que el servei d’habitatge té desplegats en el territori,  i que compta 
actualment amb 6 advocats contractats, fan inviable que les noves tasques, 



 
   
 
 

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

 

57

especialment les derivades del programa de pobres energètica, siguin assumides 
amb l’únic lloc de treball de tècnic d’habitatge. 
 
Es proposa la creació de la nova plaça amb caràcter conjuntural d’un tècnic mig 
d’habitatge (Grup A2)  a la plantilla de personal conjuntural, atès que el programa 
de pobresa energètica té una durada inicial prevista d’un any, si bé, posteriorment 
caldrà valorar la seva continuïtat o finalització. 
 
 
En la relació de llocs de treball de la Diputació de l’any 2017 es va crear el lloc de 
treball de tècnic de transparència. Aquest lloc de treball es va crear amb caràcter 
conjuntural però el desenvolupament dels diferents aspectes de la legislació de 
transparència, amb les obligacions continues de renovació de la informació  i amb la 
necessària adaptació de les actuacions pendents (indicadors, cartes  de serveis, 
codi ètic, noves eines d’administració electrònica, augment de les peticions de dret 
d’accés, consultes als usuaris...) fan convenient plantejar la necessitat d’un lloc de 
treball específic i permanent en la plantilla de la Diputació.  
 
 Aquest  lloc no es limitarà a cobrir les necessitat internes de la Diputació i el seu 
sector públic en l’àmbit de la transparència si no que tindrà com a finalitat donar 
assessorament i formació als ens locals gironins, així com implantar fórmules que 
facilitin el compliment per parts d’aquells de la normativa de transparència.  
 
 La importància del suport  als ens locals es posa de manifest en el nombre de 
consultes i comunicacions rebudes per aquest centre gestor durant aquests anys 
(unes 300 consultes i comunicacions el 2016, via telefònica o correu electrònic, i 
quasi 200 el 2017) així com en el nombre de formacions pels treballadors de la 
Diputació i els ens (d’eines com eNotum, eTauler, etc), amb  un total de 164 
persones. 
 
Per tot l’anterior, es crea a la plantilla de personal una plaça de tècnic de 
transparència bon govern, de l’escala d’administració especial, subescala de 
serveis especials, comeses especials (Gruo A2)  amb caràcter estructural i 
permanent, i que es modificael lloc de treball de tècnic de transparència i 
administració electrònica que consta actualment a la Relació de Llocs, de forma que 
passa a tenir caràcter estructural, i no merament conjuntural. 
 
Al servei de cooperació existia un lloc de treball d’administratiu/va correspoent a 
una plaça d’administratiu/va de l’escala d’administració general (Grup C1) que s’ha 
assignat al servei d’esports Per aquest motiu es reassigna una plaça d’auxiliar 
administratiu de l’Escala d’Administració General (Grup C2) a la plantilla de 
funcionaris de la Diputació de Girona que es trobava adscrita a esports i es destina 
al Servei de Cooperació Municipa. 
 
SERVEI ESPORTS  
 
El servei d’Esports de la Diputació de Girona disposa actualment d’una estructura 
administrativa pròpia per al seu funcionament, formada per un cap del servei, un 
cap de negociat administratiu i 2 administratius. Amb aquesta estructura es gestiona 
amb certa dificultat, un volum anual de més de 1.000 expedients administratius 
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(convocatòries, convenis, subvencions, cessió de material i activitats), vinculats als 
següents eixos d’acció del servei:  
 
1.Suport i assessorament als programes municipals d’activitats esportives.  
2.Suport i assessorament als equipaments esportius municipals.  
3.Suport a l’esport de base de les entitats esportives.  
4.Suport a l’esport d’alta competició.  
5.Suport a programes a les escoles.  
6.Cessió de material i trofeus.  
7.Coordinar el pla de formació esportiva elaborat conjuntament amb els diferents 
agents formadors del territori (UdG, EUSES, Representació territorial de l’Esport de 
la SGE, Consells Comarcals i Consells Esportius comarcals).  
8.Coordinació, foment i promoció de programes d’activitat física saludable i de 
cohesió social, propis o amb col·laboració amb els Consells Esportius comarcals.  
9.Turisme i esport: participar al consell assessor del Patronat de Turisme Girona 
Costa Brava.  
 
Amb les línies establertes en el pla estratègic de subvencions del servei i el major 
coneixement d’aquestes per part dels seus beneficiaris, el volum de feina s’ha anat 
incrementant i, encara més amb l’establiment de nous serveis derivats del pla 
d’actuació del Servei d’Esports de la Diputació de Girona.  
 
Durant l’any 2018, s’ha incrementat la col·laboració amb els diferents agents 
esportius del territori, ocasionant una major dedicació i lliure disponibilitat fora de 
l’horari laboral per part del cap d’esports en el seguiment de les actuacions i/o 
activitats vinculades al servei on la Diputació hi te un paper important i en la 
implantació i coordinació d’un treball en xarxa amb les diferents administracions:  
 
1.Formant part dels comitès organitzadors de les activitats esportives com per 
exemple la Jornada d’esport femení a Girona, els Jocs Emporion, el Programa 
RODAJOC a les escoles, el Programa de promoció de l’activitat física en edat 
escolar dels Consells Esportius comarcals 
2.Supervisant in situ les activitats esportives de major impacte al territori, com per 
exemple el MIC Futbol, MIC Bàsquet, la SEA OTTER EUROPE,....  
3.Coordinant i Gestionant les accions formatives amb els diferents agents esportius, 
com son EUSES, la Càtedra d’esports de la UdG, els Consells Esportius 
Comarcals, la Secretaria General de l’Esport, els consells comarcals, els 
ajuntaments, les federacions esportives, .....  
4.Assistint a les reunions periòdiques de diversos organismes, com per exemple el 
Consell Assessor del Patronat de Turisme Costa Brava, les reunions de l’Agrupació 
Territorial de Consells Esportius de la demarcació de Girona,....  
5.Mantenint reunions periòdiques amb els tècnics municipals i comarcals d’esports.  
6.Visitant els equipaments esportius dels municipis, tot assessorant als seus tècnics 
i regidors d’esports en l’optimització d’aquests equipaments i en l’elaboració dels 
programes d’activitats esportives regulars i/o puntuals que es poden portar a terme.  
7.Acompanyant i assessorant al Diputat d’Esports en tots aquells actes i/o reunions 
que aquest considera necessària la presència del cap d’esports.  
 
El cap d’Esports ha de tenir lliure disponibilitat perquè moltes d’aquestes actuacions 
acostumen a portar-se a terme fora de l’horari laboral que la Diputació de Girona te 
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establert per als seus treballadors, fins i tot en dissabtes i festius del calendari 
laboral. Donat el volum important de feina que el servei te diàriament, fa impossible 
que es puguin compensar amb una minoració de la jornada laboral establerta.  
El cap d’esports, també, pot ser reclamat a acompanyar o ha d’estar localitzable pel 
Diputat d’Esports i pel Vicepresident, per les possibles consultes i dubtes que 
sorgeixin quan aquests estan assistint a determinats esdeveniments o reunions.  
Veient el volum d’hores extres que el cap d’esports està realitzant i que son fruit de 
les tasques que té encomanades al càrrec que desenvolupa, i que suposen una 
dedicació superior a l’establerta com a dedicació màxima ordinària , així com d’una 
disponibilitat per a la flexibilització d’aquesta dedicació, és necessari assignar el 
complement de major dedicació.  
 
L’any 2016 es va crear el Servei d’Esports de la Diputació de Girona. Durant 
aquests dos darrers anys treballant com a Servei, s’ha observat la necessitat de 
repensar el pla d’actuació del Servei d’Esports. Cada vegada més els municipis 
demanen assessorament per a les activitats esportives i per als equipaments 
esportius.  
És per aquest motiu que a s’ha creat el nou pla estratègic del Servei d’Esports de la 
Diputació de Girona per fomentat l’esport com a element de cohesió social amb les 
següents: 
 
Línies d’actuació:  
 
Millora de la qualitat en la prestació dels Serveis esportius locals  
Dinamització de l’esport per a tothom incidint en la seva vessant saludable, 
integradora, educadora i recreativa  
Suport a les polítiques esportives locals de proximitat que afavoreixin el 
desenvolupament de territori  
Suport a la dinamització de l’esport de les entitats esportives  
 
Recursos a atorgar:  
 
Recursos tècnics: elaboració de treballs d’assessorament i assistència per donar un 
suport especialitzat, tècnic o jurídic als equips locals.  
o Assessorament d’activitats esportives: elaboració d’informes d’assessorament en 
relació al disseny, planificació i gestió d’activitats esportives locals i esdeveniments 
esportius.  
o Assessorament d’equipaments esportius: elaboració d’informes d’assessorament 
en relació a una gestió més eficient dels equipaments esportius locals: planificació, 
gestió, manteniment, paviments, eficiència energètica, reforma, viabilitat,...  
o Estudi de seguretat d’esdeveniments i activitats esportives: Elaboració de Plans 
d’autoprotecció (PAU) i Estudis bàsics de seguretat i autoprotecció (EBSAU). L’ens 
local ha de ser titular o cotitular de l’activitat esportiva.  
 
Recursos econòmics: Recursos dineraris per al finançament d'inversions, serveis i 
activitats.  
 
o Programa A: Suport als municipis per a la promoció i foment de l’esport  
A1: Suport als programes municipals anuals de promoció esportiva  
A2: Suport a l’organització d’esdeveniments esportius singulars  
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A3: Suport a les actuacions d’acondicionament i millora en equipaments esportius 
municipals.  
A4: Suport a la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol municipals.  
A5: Suport als programes municipals d’ajuts als esportistes individuals gironins.  
 
o Programa B: Suport a les entitats esportives per a la promoció i foment de l’esport  
B1: Suport a l’activitat esportiva regular de base  
B2: Suport a l’esport d’alta competició  
B3: Suport a l’organització d’esdeveniments esportius singulars  
B4: Suport a la participació en esdeveniments esportius federats puntuals  
 
o Programa C: Suport als consells esportius per a la promoció i el foment de l’esport  
Programa Jocs Emporion  
Programa RODAJOC  
Programa Tècnic d’Esports Compartit (TEC)  
Programa Formació Esportiva  
 
o Programa D: Suport als centres educatius per a la promoció i el foment de l’esport  
Programa Neda a l’escola  
 
Recursos materials: Actuació directa, per mitjans propis o aliens de la Diputació de 
Girona, en el sistema de producció i prestació de serveis i activitats locals  
o Cessió de trofeus i medalles  
o Préstec de material esportiu  
o Formació esportiva  
o Butlletí  
o Agenda  
 
Per aquest motiu per tal d’iniciar l’execució del pla estratègic bianual, cal crear una 
plaça de tècnic d’activitats esportistes de l’Escala d’Administració Especial, serveis 
especials, comeses especials (Grup C1) així com el corresponent lloc de treball de 
tècnic d’activitats esportistes (Grup C1) amb les següents funcions: 
 
 
17.Lloc: Tècnic d’activitats esportives 

  

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

Funcions genèriques 
 
1. Organitzar i supervisar l’activitat del seu negociat, establint prioritats, els circuits 
corresponents i la correcta distribució de les càrregues de treball  
2. Classificar i gestionar la informació i els documents administratius de l’àmbit, així com 
elaborar les bases de dades i documents que es requereixin.  
3. Potenciar i coordinar la informació externa i interna relacionada amb les activitats 
gestionades des del servei.  
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Funcions específiques 
 
- Cooperació esportiva amb el món local en l’àmbit de les activitats esportives adreçades 
a millorar les condicions físiques, la integració social i els valors educatius de la 
ciutadania:  
- Assessorament activitats esportives municipals  
- Suport als municipis per l’organització d’esdeveniments esportius  
- Suport adquisició de material esportiu i trofeus per esdeveniments esportius  
- Cessió de material esportiu de préstec  
- Suport dinamització programes esportius locals adreçats a diferents col·lectius  

 
SERVEI D’INSPAI  
 
La Diputació de Girona porta a terme, des de fa molts anys, actuacions en l’àmbit 
de la fotografia i dels audiovisuals, en consonància amb les seves funcions de 
suport als ens locals de la demarcació i de servei als ciutadans a través d’INSPAI.  
 
INSPAI ofereix servei de suport i assessorament als ens locals, així com la 
possibilitat d’utilitzar aquest documents en imatges en el desenvolupament de les 
seves activitats i funcions. 
 
En el desenvolupament de les seves activitats ordinàries, la Diputació genera també 
un nombre molt elevat de documents en imatge, que s’obtenen per mitjà del seu 
personal o bé per encàrrec a serveis externs. A més el centre gestiona més d’un 
milió i mig d’imatges que configuren el patrimoni fotogràfic de les comarques 
gironines, en constant expansió, fruit de donacions, compres i cessions. 
 
L’INSPAI, Centre de la Imatge, enquadrat orgànicament dins de l’Àrea de Cultura 
de la Diputació de Girona, actualment està consolidat com a centre de referència de 
les comarques gironines treballant els dos àmbits de la imatge: àmbit patrimonial i 
àmbit de promoció.  
 
Al mateix temps promou l’activitat dels professionals de la fotografia, amb 
convocatòries de premis i l’organització d’exposicions, edició de catàlegs i altres 
iniciatives que divulguen l’obra d’aquests professionals. 
 
Un percentatge molt elevat de les imatges són ingressos extraordinaris, i correspon 
efectuar-ne una gestió el més diligent possible, a fi d’optimitzar-ne la utilització. 
 
Com a administració pública, la Diputació de Girona té l’obligació de posar a 
disposició dels ciutadans els documents que formen part dels seus fons. 
 
Atès que una de les prioritats d’INSPAI, en matèria d’assessorament tècnic als 
municipis en aquests moments, és la relacionada amb la gestió, tractament i 
conservació de la imatge digital, cal la creació en plantilla d’una plaça de tècnic en 
digitalització, de l’escala d’administració especial, serveis especials, comeses 
especials (Grup A2) i el corresponent lloc en la relació de lloc de treball. 
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Aquesta creació no suposa augment de plantilla en tant que es proveirà amb 
personal propi per concurs-oposició de promoció interna. 
 
18.Lloc de treball: Tècnic de digitalització 
 

Objectiu: Executar l’activitat tècnica en el seu àmbit d’actuació sota les instruccions i 
coordinació del responsable i seguint els procediments establerts i la normativa vigent. 

Funcions genèriques 
Participar en el procés de gestió, reproducció i tractament digital de les imatges (fixes i en 
moviment) de les col·leccions i dels fons del Centre de la Imatge (àmbit patrimonial i 
àmbit de promoció). 

Funcions específiques 
 
- Digitalització i optimització de les imatges fixes i en moviment:  
oPlanificació i control de les digitalitzacions d’imatges fixes i en moviment (fotografia i 
audiovisual). 
oSelecció dels fons a digitalitzar.  
oElaboració dels plecs de condicions tècniques en el cas de les licitacions. 
oExecució dels projectes de digitalització. 
oPostprodució. Optimització de les imatges. 
oGestió de còpies de seguretat en discs durs i servidors remots. 
oControl de qualitat. 
oMigració de fitxers i canvis de suport per evitar l’obsolescència de formats i suport. 
oActualització i assessorament intern del programari de tractament de la imatge. 
oRegistre i control dels dispositius d’emmagatzematge de dades del centre.  
 
 Assessorament tècnic emplaçat a l’àmbit digital als ajuntaments i centres culturals 
dels municipis de les comarques gironines. 
 Assessorament intern adreçat a les diferents departaments de la Diputació i a la 
compra de material i a l’adquisició de reportatges fotogràfics. 
Suport al Servei de Consulta i Préstec: digitalització de les imatges dels préstecs i 
optimització de les imatges segons l’ús que se n’hagi de fer. Puntualment també 
s’assumeixen  les funcions del tècnic de consulta i préstec d’imatges en cas d’absència 
(vacances, assumptes propis, etc.) 
Com a únic especialista en imatge digital de la corporació forma part dels jurats i 
comissions avaluadores en concursos i licitacions.  
Forma part del grup de treball de les transferències ordinàries (dels diferents 
Departaments de la Diputació de Girona). 
Avalua i valora la qualitat de les imatges que s’ingressen de forma extraordinària en 
informes que requereix la cap del centre.. 
 
 

 
SERVEI DE CONTRACTACIÓ  
 
L’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL), modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
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sostenibilitat de l’Administració local, determina que són competències pròpies de la 
Diputació: ... g) La prestació dels serveis d’administració electrònica i la contractació 
centralitzada en els municipis amb població inferior a 20.000 habitants.  
 
La Disposició  addicional tercera de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic  determina que seran les Diputacions provincials les encarregades 
d’assistir als petits municipis en l’aplicació de la llei de contractes. Més 
concretament l’apartat sisè de la Disposició addicional segona LCSP determina que 
els municipis de menys de 5.000 habitants podran encomanar la gestió dels 
procediments de contractació a les diputacions provincials. 
 
El Ple de a Diputació de Girona de 7 d’agost de 2018 va aprovar el catàleg de 
servei de la Diputació de Girona als ajuntaments de la demarcació de Girona en 
compra pública estratègica. El catàleg ha estat publicat en el BOP núm. 160, de 20 
d’agost de 2018 i consta de 5 programes, que s’aniran implementant 
progressivament. 
 
En els preparatius previs a l’aprovació del catàleg ja es va explicitar que per la 
plena execució d’aquest catàleg calia la incorporació de dos tècnics de contractació 
i la posterior coordinació amb l’organisme autònom Xaloc (que entre les accions del 
SAT està l’assessorament als municipis en matèria de contractació).  
 
El departament de Contractació ha sofert un increment d’obligacions en l’exercici de 
les seves funcions atès que les noves normatives d’aplicació i les noves directives 
en matèria de contractació comporten una especialització dels seus treballadors i 
un rigor exhaustiu en la preparació, control, seguiment i rendiment dels contractes 
celebrats amb l’Administració Pública. 
 
Per aquest motiu l’estructura organitzativa del servei ha de canviar per adaptar-se a 
les noves obligacions que se li encomanen. 
 
En virtut de l’anterior, es necessari la creació a la Relació de Llocs de Treball de 
dos lloc de treball de Tècnic de gestió de contractació i  correlativament cal la 
creació de dos places a la plantilla de funcionaris de l’escala d’administració 
general, tècnics de gestió (Grup A2). 
 
SERVEI DE PROGRAMES EUROPEUS  
 
És necessari portar a terme la operació de coordinació dins del programa 
d’especialització i competitivitat territorial (PECT) núm. 221-P-000323, anomenat 
“Girona, regió saludable”. Aquesta operació va ser aprovada per la Resolució 
GAH/815/2018, de 19 d’abril, emmarcada en la RIS3CAT, susceptible de 
cofinançament del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. La Diputació de Girona va 
acceptar la subvenció aprovada. En l’esmentat informe es fa constar que aquest 
projecte, molt tècnic i centrat en l’àmbit de la salut, requereix la contractació d’una 
persona que el coordini, ja que no existeix aquest perfil de coneixements entre el 
personal actual de  la Diputació de Girona.  
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Per a dur a terme aquests projectes és necessari la contractació laboral temporal 
d’un tècnic mig (Grup A2) que  faci el seguiment de les operacions aprovades en 
aquest PECT 
 
Cal crear a la relació de llocs de treball un lloc de treball de tècnic mig en règim 
laboral temporal (grup de classificació A2) , per tramitar les actuacions derivades de 
la concessió d’una  subvenció dels PECT. 
 
Per error es va denominar el Servei de Programes Europeus, com a secció, malgrat 
tenir entitat pròpia i no dependre de cap servei, motiu pel qual cal modificar la 
denominació de secció per servei. Aquest canvi no suposa cap increment retributiu. 
Pel  que fa als canvis de denominació de llocs de treball i de les places de la 
plantilla de laboral cal tenir en compte la Disposició Addicional Segona del  Decret 
123/1997 de provisió de llocs de treball. 
1 Quan, com a conseqüència d'una reestructuració administrativa, els llocs de 
treball proveïts amb destinació definitiva experimentin un canvi en la seva 
denominació, en l'adscripció orgànica o les funcions, o quan la definició d'aquestes 
últimes variïn en les corresponents normes de creació o manual d'organització, no 
serà necessari tornar a realitzar una convocatòria per proveir aquests llocs de 
treball, sempre que les funcions que pertoqui exercir en el nou lloc estiguin 
contingudes essencialment en les de l'anterior i no variïn substancialment les seves 
característiques, ni els requisits per a la provisió del lloc de treball i tinguin el mateix 
nivell.  
 
També cal modificar el complement de perllongació de jornada que durant anys ha 
percebut el Cap del Servei pel complement de major dedicació pel què no suposa 
cap increment de despesa. 
 
SERVEIS TÈCNICS 
 
El desembre de 2017, la Diputació va rebre l’estudi i anàlisi organitzatiu que va 
encarregar a l’empresa DOT consulting, en relació a la millora operativa dels 
serveis d’Enginyeria i Arquitectura dins  l’Àrea de Cooperació local.  
 
Les conclusions de l’estudi es poden estructurar en tres grans eixos de millora, dels 
quals ens interessa ara, el model organitzatiu. Efectivament, les sinergies que es 
detecten en l’estudi, fan repensar el model. L’estudi proposa la unificació dels dos 
serveis, generant una nova estructura que doni compliment als nous reptes que la 
normativa afegeix als ja existents en matèria d’assistència tècnica als municipis 
recollit a l’article 36 de la LBRL 7/1985, com és la oficina de supervisió de projectes. 
S’arriba, per tant,  a la conclusió que hi ha prous sinergies positives entre  els  dos 
serveis com per unificar-los, de forma que es trenqui l’estanqueïtat actual i es 
disposi de major flexibilitat de recursos per assumir els reptes futurs.   
 
També cal tenir present el moment en que arriba aquesta proposta. La jubilació per 
edat del cap de servei  i el cap de secció d’arquitectura esdevindrà durant l’any 
2019. També es preveu la jubilació del cap de servei d’enginyeria per edat ordinària 
sinó s’acull a la sol·licitud de prorroga, i seguint amb les previsions de jubilació 
també es troba vacant (en reserva sol·licitada fins el 31 de març del 2019) el lloc de 
treball d’enginyer director del servei de xarxa viaria.  
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Aquestes circumstàncies i l’aportació de l’anàlisi realitzat a fet repensar el model 
més enllà del propi estudi, ampliant la unificació en un sol àmbit de serveis tècnics 
al servei de xarxa viària. Es crea així a nivell organitzatiu un àmbit de serveis 
tècnics que serà coordinat per un nova figura de perfil eminentment tècnic que es 
denominarà coordinador del serveis tècnics. Aquest àmbit de serveis tècnics estarà 
composat per l’actual servei de xarxa viària, el servei d’arquitectura i el servei 
d’enginyeria. Així es fa la reclassificació, condicionada a que la vacant sigui 
definitiva, del lloc de treball de Enginyer director del servei de xarxa viària a 
coordinador del serveis tècnics.  
 
Es planifica, per tant, aquesta nova organització per l’any 2019 i per aquest motiu 
cal reflectir-ho a la Relació de llocs de treball, si be els canvis que es preveuen en 
aquesta reorganització s’endegaran en el transcurs de l’any 2019, i en diferents 
dates d’aquest any aniran esdevenint les extincions per jubilació abans 
esmentades. En tot cas, els caps dels serveis afectats mantindran les seves 
funcions i responsabilitats com fins ara, fins l’edat de la seva jubilació ordinària. 
 
Aquesta nova estructura fa necessari la creació d’un lloc de treball a la Relació de 
Llocs de Treball, de Coordinador/ora dels serveis tècnics (Grup de Titulació A1), 
amb un perfil tècnic que efectuï les següents funcions. 
 
19.Lloc de treball: Coordinador dels Serveis Tècnics 
 

Objectiu: Dirigir els serveis, sistemes, programes i recursos del servei, d’acord amb els 
objectius directrius i planificació de la direcció a la que pertany, per tal d’assolir i integrar 
els resultats esperats amb la qualitat, eficàcia i eficiència requerida.  

Funcions genèriques 
 

-Dirigir la implementació de projectes de modernització i millora organitzativa, 
analitzant els processos de funcionament intern, amb la finalitat d’incrementar 
l’eficiència i eficàcia en els seu servei- 

-Impulsar i promoure l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en 
els circuits organitzatius interns, i en la forma d’atendre els ajuntaments 

-Desenvolupar eines de gestió per al seguiment, avaluació i millora de la qualitat de 
l’activitat dels serveis tècnics. 

-Impulsar, coordinar i dirigir l’elaboració de plans o programes d’actuació anuals o 
plurianuals i fer-ne el seguiment. 

-Informar a l’equip de govern de les incidències en la gestió corporativa i dels resultats 
assolits. 

-Impulsar, coordinar i dirigir comitès tècnics i, quan s’escaigui, participar en els seus 
treballs. 

 
Dirigir la planificació, coordinació, execució i control dels programes, processos i 

serveis del seu departament en funció dels resultats esperats. 
 

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

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

 
Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes 

 
-Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda. 

Funcions específiques 
 Supervisió de  redacció de projectes i direcció i gestió de les obres dins les seves 

competències professionals 
 Supervisió les autoritzacions d’obres, informes d’activitats, informes urbanístics, 

informes per a reclamació de danys, expedients sancionadors, expedients de 
reclamació patrimonial.  

 Gestionar convenis interadministratius en el seu àmbit 
 Coordinació i supervisió de totes les subvencions i serveis 

Elaboració i seguiment del pressupost anual del servei. 
Redacció d’informes. 
Atenció de visites de caràcter tècnic  
Elaboració, explotació i difusió d’estadístiques, estudis, dossiers i memòries. 

 
Prestar assessorament a les administracions públiques, tercer sector i empreses. 

 
Col·laboració en el desenvolupament d’estratègies de millora de l’eficàcia i 

l’eficiència de les seves actuacions. 
 

Assoliment dels objectius i compromisos adoptats pels òrgans de govern dins el seu 
àmbit d’actuació. 

 
Totes aquelles que li siguin atribuïdes i les que calgui assumir per al millor 

desenvolupament de l’organització. 

 
ENGINYERIA 
 
Amb l’entrada en vigor de les lleis de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, llei 19/2013, de caràcter estatal , i llei 19/2014, de Catalunya, totes les 
administracions públiques han hagut d’adoptar una sèrie de mesures i actuacions 
per tal de donar compliment a les noves exigències legals i, en molts casos, han 
hagut d’adaptar la seva organització pel mateix motiu. 
Vist que la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu Comú de les 
Administracions públiques, imposa noves obligacions a les Administracions 
Públiques en les relacions que manté amb els ciutadans, que en molts casos es 
realitzaran de forma electrònica.  
Per aquest motiu, la Diputació de Girona va adquirir un programari de gestió 
d’expedients (Firmadoc) amb la voluntat d’extingir el paper a la corporació i millorar 
l’eficiència i eficàcia de l’organització.  
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Tal i com s’ha esmentat l’empresa DOT CONSULTING ha efectuat un estudi 
organitzatiu que afecta als serveis d’enginyeria i arquitectura de la Corporació amb 
una proposta per a la millora dels serveis. 
 
D’aquestes propostes, sorgeix la unificació d’ambdós serveis per tal de donar els 
serveis del Pla de Supervisió de Projectes d’una forma eficaç, eficient i amb 
optimització de recursos tant materials com humans. 
 
La creació de l’Oficina de Supervisió de Projectes es va realitzar mitjançant acord 
de Ple de 18 de juliol de 2017, va aprovar el Pla de Serveis de Supervisió de 
Projectes, amb l’objectiu de regular la prestació, per part de la diputació de Girona, 
del servei de supervisió de projectes d’obres als ens locals de les comarques 
gironines. 
 
Pels motius exposats, es necessari reclassificar a la relació de llocs de treball 
prevista pel 2019, un lloc de treball d’Arquitecte tècnic en un lloc d’enginyer tècnic 
d’obres públiques. Tanmateix cal reclassificar una plaça d’arquitecte tècnic de 
l’escala d’administració especial, escala tècnica, tècnic mig (Grup A2) en una plaça 
d’ETOP de l’escala d’administració especial, escala tècnica, tècnic mig (Grup A2). 
 
Aquests canvis organitzatius també comporten la creació d’una plaça de tècnic de 
gestió de l’escala general d’administració (Grup A2) i la correlació creació del lloc de 
treball de tècnic de gestió, règim de funcionari, (Grup A2) a la relació de llocs de 
treball. 
 
Aquesta creació no suposa augment de plantilla en tant que es proveirà amb 
personal propi per concurs-oposició de promoció interna. 
 
XARXA VIÀRIA  
 
En les diferents relacions de treball de Xarxa Viària Local, pel que fa a les brigades, 
hi trobem el lloc de treball de capatàs, xofer o peó.  
La figura de sotscapatàs, malgrat existir i estar reconeguda econòmicament, no 
existeix com a lloc de treball i cal crear aquesta nova denominació de lloc que pot 
estar ocupada per la categoria de peons o xofers. 
 
Les funcions  dels sotscapatassos són de les de substitució del capatàs quan 
aquest no hi 
sigui o bé fer de cap de colla quan la brigada es divideixi en dos grups. 
 
 
20.Lloc de treball sotscapatas 
 

Objectiu general: Gestionar, coordinar, distribuir i supervisar els treballs de manteniment 
en base als recursos humans, econòmics i materials disponibles per tal d’acomplir els 
objectius fixats pels seus superiors, d’acord amb els procediments establerts per la 
Corporació i la legislació vigent en substitució del capatàs 

 
Funcions generals 
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1. Coordinar, distribuir i supervisar els treballs de manteniment atenent les indicacions 
dels tècnics i controla el personal al seu càrrec sota les indicacions del capataç 
 
2. Realitzar la gestió econòmica i pressupostària del material i les obres de l’equip de 
manteniment i obres sota les indicacions del capatàs 
 
3. Efectuar les que li corresponen per ser les pròpies de la seva categoria..  
 
4. Responsabilitzar-se de tots aquells temes de seguretat i salut relatives a l’equip de 
manteniment i obres. 
 

Funcions específiques 
 
1. Coordinar, distribuir, supervisar i inspeccionar els treballs de manteniment i obres 
atenent les indicacions dels tècnics i controlar el personal al seu càrrec sempre seguint 
les indicacions del capatàs: 
. Programa els treballs del personal que composa l’equip de manteniment i obres, 
incloent la distribució de material i eines necessàries per a la seva execució. 
. Coordina i distribueix l’assignació de tasques de manteniment del personal al seu 
càrrec. 
. Supervisa i fa el seguiment dels treballs de manteniment a realitzar del personal al 
seu càrrec i informa de les incidències i anomalies que es produeixin, proposant 
solucions i millores en el servei, mitjans, eines, etc. 
. Supervisa, si s’escau, les empreses de contractació externa que porten a terme 
alguna actuació relativa a l’equip de manteniment i obres. 
. Realitza la revisió i inspecció dels treballs de manteniment i determinades obres en 
base a l’aprofitament del temps i dels recursos humans i materials destinat als 
mateixos. 
. Resol dubtes i incidències en el desenvolupament de les feines relatives al 
manteniment. 
. Realitza visites per analitzar l’evolució de les tasques del seu equip. 
. Organitza i elabora estadístiques, indicadors i informes que reflecteixin l'estat de les 
tasques i 
l'acompliment dels objectius. 
. Controla el personal al seu càrrec (puntualitat, assistència, faltes, absències, etc.), 
així com els fulls i comunicats de treball. 
 
2. Realitzar la gestió econòmica i pressupostària del material i les obres de l’equip de 
manteniment i obres. 
 
. Realitza els tràmits per sol·licitar i efectuar les compres necessàries de productes, 
materials i estris, i mantenir les relacions amb els proveïdors, si s’escau. 
. Controla i fa el seguiment de l'aplicació pressupostària adjudicada i determina 
possibles desviacions, i proposa ampliacions o modificacions de crèdit. 
. S’encarrega de la supervisió del material emprat per l’equip de manteniment i obres 
i vetlla perquè disposin d’aquell necessari pel desenvolupament de les tasques 
assignades. 
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. Elabora informes econòmics i propostes pressupostàries de les tasques i actuacions 
de l’equip de manteniment i obres, estat de conservació d'actius, producció mensual, 
contractació de serveis i subministraments, etc. 
. Supervisa i controla les factures i albarans derivats de l’activitat del personal al seu 
càrrec. 
. Consulta i cerca diferents alternatives pressupostàries amb els proveïdors. 
 
3. Efectuar les que li corresponen per ser les pròpies de la seva categoria..  
 
4. Responsabilitzar-se de tots aquells temes de seguretat i salut relatives a l’equip de 
manteniment i obres. 
. Compleix i fa complir la normativa existent en quant a què el treballador vetlli per laseva 
pròpia seguretat en el lloc de treball i en relació a les tasques que desenvolupa,així com 
tenir cura de que les condicions de seguretat i salut del lloc de treball(condicions de 
treball, maquinària, eines, equips de protecció, senyalització, etc.)siguin les apropiades. 
 
.Fa complir les normes sobre seguretat i higiene en el treball i garanteix la seguretat 
dels treballs i obres, informant sobre el seu estat, inici i finalització. 
 
 

 

 
És necessari també la creació del lloc de treball Cap de Negociat de suport 
administratiu en tant que el lloc de treball d’administratiu/va del departament de 
Xarxa Viària ha vist ampliat el seu àmbit competencial en el present any atesa 
l’assignació de noves funcions pròpies del lloc de treball que es creen. 
 
21.Cap de Negociat de suport administratiu a Xarxa Viària 
 

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

 

  

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

NEGOCIAT DE SUPORT ADMINISTRATIU – XARXA VIÀRIA 

Gestió de registre d’entrada i sortida de documents d’explotació 
Tramitació d’autorització, activitats i informes 
Control de bestreta de caixa fixa 
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Memòria anual dels expedients d’explotació 
Utilització del programa de gestió patrimonial 
Tramitació de documents comptables relatius a la secció de conservació 
suport en tasques de prevenció de riscos laborals,  

 
Pel què fa al Cap de Secció d’obres i projectes i de conformitat amb allò que 
estableix l’article 167 del Decret 214/1990, de reglament de personal al servei de 
l’Administració Local, cal modificar el destí del lloc que encara es troba vacant, de 
destí 26 a 27, tal i com s’argumentava a la relació de llocs de treball del 2018. 
Amb l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de LCSP, cal assignar un responsable del 
contracte i en el supòsit del servei de Xarxa Viària, aquesta responsabilitat cau 
sobre aquesta figura, motiu pel qual cal modificar el complement de destí, per 
l’especificitat de les noves funcions, per la responsabilitat que comporta i per la 
tecnificació de la nova atribució. 
 
En resum. els canvis que s'han introduït a la relació de llocs de treball i la plantilla 
per al proper any 2019, derivats de mesures internes d’organització i adaptació als 
canvis sobrevinguts són els següents: 
 
Plantilla: 
 
1. Es creen quatre places d’auxiliar administratiu/va de l’escala d’administració, 
grup C2, que estaran adscrites a cooperació cultural, medi ambient i dos al Servei 
de Sistemes i tecnologies de la informació. Dos d’aquestes places corresponen a 
reclassificacions d’altres places en el mateix servei (ja siguin per jubilacions o per 
mobilitat entre serveis) i les altres dues corresponen a funcions conjunturals que ha 
esdevingut estructurals, pel què el nombre d’efectius no varia i no incrementa 
despesa. 
 
2. Es crea una plaça de Tècnic d’Administració General, Grup A1, que estarà 
adscrita a Presidència i que es reservarà al sistema de promoció interna 
 
3. Es crea una plaça tècnic de gestió de l’Escala d’Administració General, Grup A2 
que es reservarà al sistema de promoció interna que estarà adscrita als serveis 
tècnics. 
 
4.  Es creen tres places de  tècnic de gestió de l’Escala d’Administració General, 
Grup A2 que estaran adscrites dos d’elles al Servei de Contractació i una a 
Cooperació Municipal. Les places al servei de contractació existien de forma 
conjuntural pel què no suposa increment de despesa.  
 
5. Es crea una plaça de tècnic de difusió i acció cultural, de l’Escala 
d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Comeses Especials 
(Grup A2) que es reservarà al sistema de promoció interna. 
 
6. Es crea una plaça de tècnic de digitalització, de l’Escala d’Administració 
Especial, Subescala de Serveis Especials, Comeses Especials (Grup A2) que es 
reservarà al sistema de promoció interna 
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7. Es creen quatre places de tècnics d’e-administració, de l’Escala d’Administració 
Especial, Subescala de Serveis Especials, Comeses Especials (Grup A2). 

 
8. Es crea una plaça de l’escala d’administració especial,enginyer informàtic, 
subescala tècnica, grup A2. que fins ara era conjuntural 
 
9. Es crea una plaça de tècnic de transparència i bon govern, de l’Escala 
d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Comeses Especials 
(Grup A2). que fins ara era conjuntural. 
 
10. Es crea una plaça de l’escala d’administració especial,enginyer informàtic de 
sistemes, subescala tècnica, grup A2. 
 
11. Es creen dos places d’enginyers especialistes en eficiència energètica de 
l’Escala d’Administració Especial, tècnics mig (Grup A2) que fins ara eren 
conjunturals, adscrits a Medi Ambient. 
 
12. Es crea una plaça de tècnic mig-coordinador Pacte d’Alcaldes per a l’energia i el 
clima, règim funcionari, de l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis 
Especials, Comeses Especials (Grup A2). 
 
13. Es reclassifica una plaça de graduat en arquitectura i en edificació (Grup A1) de 
l’Escala d’Administració Especial, en una plaça d’Arquitecte de l’Escala 
d’Administració Espcial, subescala tècnica, titulat superior (Grup A1) i per tant no 
s’extingeix una plaça d arquitecte tècnic-aparellador de l’escala d’administració 
especial, subescala tècnica, titulat grau mitjà (Grup A2) per promoció interna a un 
grup superior. S’adscriurà al Servei d’Intervenció. 
 
14. Es reclassifica una plaça de tècnic mig econòmic de l’Escala d’Administració 
Especial, Grup A2, que es troba vacant en una plaça d’administratiu/va de l’escala 
d’administració general (Grup C1), adscrita al Servei d’Intervenció. 
 
15. Es reclassifica una plaça de tècnic de gestió de l’escala d’administració general 
(Grup A2) en un tècnic mig econòmic de l’Escala d’Administració Especial, Grup A2, 
que s’adscriurà a la Intervenció General. 
 
16. Es creen dos places de tècnics superiors econòmics de l’Escala d’Administració 
Especial, subescala tècnica (Grup A1), una d’elles adscrita al Servei de Recursos 
Humans i l’altra a Intervenció General. Una d’elles es reservarà al sistema de 
promoció interna. 
 
17. Es reclassificarà una plaça de delineant de la plantilla de funcionaris (Grup C1) 
en una plaça d’auxiliar administratiu/va de l’escala d’administració general (Grup 
C2), un cop es produeixi la jubilació de la titular de la plaça de delineant.  
 
18. Es creen dos places de tècnic disseny web(multimedia), de l’escala 
d’administració especial, subescala de serveis especials, comeses especials (Grup 
C1), una d’elles proveirà mitjançant redistribució d’efectius interns. 
 
19. Es crea una plaça de Secretari interventor (Subescala Secretari/interventor) 
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Grup A1, adscrit a Secretaria General. 
 
20. Es crea una plaça de tècnic/a esportiu, de l’escala d’administració especial, 
subescala de serveis especials, comeses especials (Grup C1), adscrita al Servei 
d’Esports. 
 
21. Reclassificar una plaça d’arquitecte tècnic, de l’escala d’administració especial, 
tècnic mig en enginyer tècnic d’obra pública de l’escala d’administració especial, 
tècnic mig.(Grup A2) 
 
22. Es canvia el règim jurídic de la plaça d’arquitecte tècnic del parc natural que és 
laboral a règim funcionari, com a arquitecte tècnic de l’Escala d’Administració 
Especial, escala tècnica, tècnic mig. (Grup A2) 
 
23. Es crea una plaça a la plantilla de conjunturals de Tècnic d’habitatge (Grup A2) 
 
24. Es creen dos places a la plantilla de conjunturals de Tècnics mig, una vinculada 
al Cocreix i una relacionada amb el PECT (Grup A2). 
 
Relació de llocs de treball: 
 
1.Es modifica el complement específic del lloc de treball de Tècnic Documentalista 
(Grup A1 25) adscrit a INSPAI per homogeneïtzació amb els tècnics superiors de la 
Corporació. 
 
2. S’assigna el complement de localització al lloc de treball enginyer tècnic 
informàtic encarregat del Firmadoc. (Grup A2 22). 
 
3. Es modifiquen les formes de provisió dels llocs següents: Cap de Servei de 
Cooperació Cultural (essent la forma la de lliure designació), d’un lloc de tècnic mig 
econòmic adscrit a Tresoreria (essent la forma la de concurs interadministratiu). 
 
4. Es modifica el règim jurídic d’un lloc de treball d’arquitecte tècnic del parc 
natural (Grup A2) adscrit a medi Ambient i es modifica la forma de provisió que serà 
concurs interadministratiu. 
 
5. Es modifica el grup de titulació i nivell de destí del Cap de Servei de 
Cooperació Cultural passant a ser un lloc grup A1, destí 28, com tots els caps de 
servei de la Corporació. 
 
6. Es crea un lloc de treball de Cap de negociat a l’oficina de Protocol i 
Premsa, C1 20 que es proveirà amb efectius interns mitjançant concurs de mèrits. 
 
7. Es crea un lloc de treball de Cap de negociat al Servei d’Arxiu i Documents, C1 
20 que es proveirà amb efectius interns mitjançant concurs de mèrits. 
 
8. Es crea un lloc de treball de Cap de negociat al Servei de Xarxa Viària Local, 
C1 20 que es proveirà amb efectius interns mitjançant concurs de mèrits. 
 
9. Es crea un lloc de treball de Cap de negociat a Serveis Jurídics, C1 20 que es 
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proveirà amb efectius interns mitjançant concurs de mèrits. 
 
10. Es crea un lloc de treball de Cap de negociat al  Servei de Medi Ambient, C1 20 
que es proveirà amb efectius interns mitjançant concurs de mèrits 
 
11. S’assigna un complement de majors dedicació als següents llocs: Cap de 
Servei d’esports, Vicesecretari, Viceinterventor. 
 
12. Es modifica singularment el complement de destí dels tècnics de Promoció 
econòmica passant de 20 a 22 per homogeneïtzació amb els tècnics A2 22 de la 
Corporació. 
 
13. Es modifica el complement específic del Cap de Servei de l’Inspai, que es fixa 
en 23.244,54 euros. La diferència amb l’anterior es detreu d’un complement de 
major dedicació que disposa aquest lloc de treball, pel què no suposa cap 
increment de despesa, ans el contrari, suposa la reducció de despesa. 
 
14. Es modifica el complement específic del Cap de Servei de Medi Ambient, que 
es fixa en 23.244,67 euros per homogeneïtzació amb altres serveis de la 
Corporació. 
 
15. Es corregeix el nivell de destí del Cap de secció d’obres i projectes, passant de 
26 a 27, modificació que ja constava en el quadre de RLT de l’any 2018, per 
assumpció de la responsabilitat dels projectes en els contractes d’obra. 
 
16. Es crea el lloc de Responsable d’imatge corporativa, grup C1 Destí 22,adscrit a 
l’oficina de difusió. El seu règim serà laboral i es proveirà amb efectius interns. 
 
17. Es modifica la denominació de cap de secció de programes europeus per cap 
de servei en tant que per error s’havia mantingut aquesta denominació i s’assigna el 
complement de major dedicació sense que suposi cap increment retributiu, en tant 
que aquesta quantia es detreu d’un complement que percebia actualment. 
 
18. Es creen quatre llocs d’auxiliars administratius, grup C2 13, que estaran 
adscrits a  Medi Ambient. a cooperació cultural, i dos al Servei de Sistemes i 
tecnologies de la informació. El seu règim jurídic serà el de funcionari. 
 
19. S’assigna un lloc de treball d’administratiu/va (Grup C1) a esports que estava 
adscrit a Cooperació Municiapl, que es proveirà de forma interna, a canvi 
desapareix la d’auxiliar administratiu (Grup C2) en el mateix servei, perquè es 
reassigna al servei de Cooperació Municipal. 
 
20. Es creen quatre llocs de sotscapataç (Grup C2/AP) a les Brigades que es 
proveiran amb efectius interns mitjançant concurs de mèrtis. Aquests llocs estan 
adscrits a Xarxa Viària Local.  
 
21. Es creen tres llocs de  tècnic de gestió, Grup A2 que estaran adscrits dos 
d’elles al Servei de Contractació i una al servei de  Cooperació Municipal.  
 
22. Es creen quatre llocs de tècnics d’e-administració, (Grup A2) que s’adscriuran 



 
   
 
 

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

 

75

al Servei de Tecnologies i Sistemes de la Informació. 
 
23. Es crea un lloc de treball de tècnic de transparència i bon govern, grup de 
titulació A2 que fins ara era conjuntural. S’adscriurà al Servei de Cooperació 
Municipal 
 
24. Es crea un lloc de treball de tècnic informàtic d’e-administració (Grup A2) que 
fins ara era conjuntural, que s’adscriurà al Servei de Tecnologies i Sistemes de la 
Informació. 
 
25. Es crea un lloc de treball de tècnic de sistemes, , grup A2. que s’adscriurà al 
Servei de Tecnologies i Sistemes de la Informació. 
 
26. Es creen dos llocs de treball d’enginyers especialistes en eficiència energètica 
(Grup A2-22) que fins ara eren conjunturals, règim funcionari, adscrits a Medi 
Ambient. 
 
27. Es crea un lloc de treball de tècnic-coordinador Pacte d’Alcaldes per a l’energia 
i el clima, règim funcionari, (Grup A2 26) adscrits a Medi Ambient. 
 
28. Es crea un lloc de treball  d arquitecte tècnic-aparellador (Grup A2) que es 
proveirà mitjançant redistribució d’efectius interns, pel què no suposa cap augment 
d’efectius. S’adscriurà al Servei d’Intervenció. 
 
29. Es canvia de denominació un lloc de treball de graduat en arquitectura i 
edificació (Grup A1) adscrit al Servei de Monuments per un lloc d’arquitecte (Grup 
A1). 
 
30. Es  reclassifica un lloc de tècnic mig econòmic, Grup A2, que es troba vacant 
en un lloc d’administratiu/va de l’escala d’administració general (Grup C1), adscrita 
al Servei d’Intervenció. 
 
31. Es reclassifica un lloc de treball de tècnic de gestió del servei d’intervenció, 
(que no s’amortiza un cop quedi vacant per haver superat el seu titular un procés de 
promoció interna) en  tècnic mig econòmic, Grup A2, que s’adscriurà a la 
Intervenció General. 
 
32. Es creen dos llocs de tècnics superiors econòmics (Grup A1), una d’ells adscrit 
al Servei de Recursos Humans i l’altra a Intervenció General. Una d’elles es 
reservarà al sistema de promoció interna. 
 
33. Es reclassificarà un lloc de cap de secció d’expropiacions (Grup C1) en un lloc 
d’administratiu/va (Grup C1), un cop es produeixi la jubilació de la titular del lloc. 
S’adscriurà a la Secretaria General. 
 
34. Es creen dos llocs de treball de tècnic disseny web(multimèdia), (Grup C1), un 
dels quals es proveirà mitjançant redistribució d’efectius interns. S’adscriuran a 
l’Oficina de Difusió. 
 
35. Es crea un lloc de treball de Secretari interventor Grup A1, lloc de col·laboració, 
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adscrit a Secretaria General. El sistema de provisió serà el de lliure designació 
 
36. Es crea un lloc de treball de tècnic/a d’activitats esportives, de (Grup C1- Destí 
20), adscrit al Servei d’Esports. 
 
37. Es crea un lloc de coordinador dels serveis tècnics (Grup A1) que es proveirà 
mitjançant concurs interadministratiu i sistema de lliure designació. 
 
38. Es reclassifica un lloc de treball d’arquitecte tècnic (Grup A2) adscrit al Servei 
d’enginyeria, en un enginyer tècnic d’obres públiques (Grup A2) adscrit a Serveis 
Tècnics. 
 
39. Es crea un lloc conjuntural de Tècnic d’habitatge (Grup A2) 
 
40. Es creen dos llocs conjunturals de Tècnics mig, un vinculat al programa Co-
creix a Promoció Econòmica i una relacionada amb el PECT (Grup A2) a 
Programes Europeus. 
 
41. La secció de serveis generals i l’auxiliar administratiu/va del servei 
d’arquitectura passarà orgànicament a la dependència del Servei d’organització i 
Recursos Humans Corporatius. 
 
42.  El Servei d’Arxiu passarà orgànicament a la dependència de l’àrea de 
Secretaria general. 
 
43.  Es crea l’Oficina serveis tècnics configurada pels antics serveis d’enginyeria, 
arquitectura i xarxa viària local. 
 
En quant als canvis produïts a la relació de llocs de treball per promoció interna cal 
diferenciar que la promoció interna és un procés selectiu d’accés restringit que 
garanteix el compliment dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat, dirigit als 
funcionaris de carrera que tinguin almenys dos anys d’antiguitat en el grup de 
classificació immediatament inferior al qual s’accedeix, i que estan en possessió de 
la titulació requerida i superen unes proves selectives convocades a l’efecte. Tant 
l’article 22 de la llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció 
pública, com l’article 18.4 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableixen que les 
Administracions Públiques facilitaran les mesures que incentivin la participació del 
personal en processos selectius de promoció interna i la progressió en la carrera 
professional.  
 
Els processos de promoció interna s’emmarquen dins de la capacitat 
d’autoorganització dels mitjans personals de les administracions.  
 
També resulta necessari ressaltar que a efectes legals, l’article 20.1 de la llei de 
pressupostos generals de l’Estat per al 2018 (vigent actualment) estableix que les 
places que es convoquen per a ser proveïdes per processos de promoció interna no 
computen dins del límit màxim de places derivades de la taxa de reposició 
d’efectius. Aquesta previsió legals significa que la promoció interna no està limitada 
per la normativa pressupostària perquè s’exclou de la prohibició d’incorporar nou 
personal a les administracions públiques mitjançant ofertes públiques d’ocupació.  
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Lògicament, aquesta interpretació comporta que s’amortitzin de forma correlativa 
les places que quedaran vacants quan el funcionari de carrera que hagi superat el 
procés selectiu de promoció interna prengui possessió de la plaça pertanyent al 
grup superior de classificació. D’aquesta manera, el nombre d’efectius totals es 
manté igual, però varia qualitativament.  
 
En aquest marc doncs es preveuen per l’exercici 2019 les següents creacions de 
llocs de treball a proveir per processos de promoció interna: 
 
1. Es crea un lloc de treball de Tècnic de Gestió, Grup A2, , adscrit a serveis 
tècnics,. 
2. Es crea un lloc de treball de Tècnic de difusió i acció cultural (A2), adscrit al 
servei de Cooperació Cultural. 
3. Es crea un lloc de treball de tècnic d’administració general (Grup A1) adscrit a 
Presidència. 
4. Es crea un lloc de treball de tècnic superior econòmic (Grup A1), adscrit a 
Organització i Recursos Humans. 
5. Es crea un lloc de tècnic de digitalització (Grup A2), adscrit a l’INPAI. 
 
El context polític actual fa difícil conèixer quin serà el resultat de l’aplicació dels 
pressupostos generals de l’estat per al 2019 en l’increment de les retribucions del 
sector públic. 
 
Per tant, actuant amb criteris de prudència i davant la incertesa normativa sobre un 
eventual augment de les retribucions per part del Govern, es creen unes aplicacions 
concretes corresponent a un augment de les retribucions dels empleats públics 
d’2,50% més un 0,30 % de fons addicional de la massa salarial d’acord amb allò 
que preveu el Acuerdo para la mejora del Empleo per al 2019. 
 
En el moment en què el marc normatiu sigui clar concís i determinat en relació a 
l’augment de les retribucions per l’exercici 2019, es dictarà resolució expressa en el 
sentit que calgui. 
 
Cal recordar que la llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2018, que té 
caràcter bàsic per a tot el sector públic, estableix que únicament s’incrementaran en 
un 1,50% les retribucions del personal del sector públic respecte del 2017, més el 
variable de 0,25% a partir del mes de juliol de l’any 2018 això no obsta a que 
s’efectuïn adequacions retributives que tinguin caràcter singular i excepcional, i que 
resultin imprescindibles per al contingut dels llocs de treball, ja sigui per la variació 
del nombre d’efectius de cada programa o pel grau de consecució dels objectius 
fixats a cada programa.  
 
De conformitat amb l’article 37 de l’EBEP, cal negociació amb els òrgans de 
representació del personal la determinació de retribucions complementàries dels 
funcionaris, els criteris generals sobre classificació dels llocs de treball i els plans i 
instruments de planificació dels recursos humans, excepte les decisions que afectin 
a les potestats d’autoorganització de l’Administració. 
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En aquest sentit el passat 9 de novembre es va reunir la representació dels 
treballadors amb aquest punt en l’ordre del dia. 
 
Xarxa Local de Tributs 
 
La relació de llocs de treball es defineix com l'instrument tècnic a través del qual es 
realitza l'ordenació del personal de les Administracions Públiques, estructurant la 
seva organització, de forma que consti la denominació del lloc de treball, els grups 
de classificació professional, els cossos i escales dels funcionaris, el sistema de 
provisió dels llocs de treball, els requisits per ocupar els llocs de treball i les seves 
retribucions complementàries. L'aprovació de la relació de llocs de treball no té 
caràcter exhaustiu, des del punt de vista de l'assignació d'atribucions dels empleats, 
atès que el president de la corporació pot atribuir mitjançant decret funcions de 
caràcter específic quan això sigui requerit per raons justificades de servei.  
 
La llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública 
estableix al seu article 15 que aquestes relacions contindran la relació detallada 
dels llocs reservats a funcionaris, els que podran ser duts a terme per personal 
laboral, i el llocs destinats al personal eventual. Des del punt de vista procedimental, 
l'elaboració de la relació de llocs de treball ha de sotmetre’s a criteris de racionalitat, 
economia i eficàcia, i haurà de ser aprovada pel Ple de la Corporació, i està 
subjecta a publicitat.  
 
Pel que respecta a la plantilla de personal, es defineix com la relació detallada de 
cossos, escales, subescales, classes i categories de les places en les que 
s'integren els funcionaris, el personal laboral i el personal eventual de l'ens local, 
indicant la seva denominació, el nombre d'efectius, ocupats i vacants, i el grup de 
titulació al qual pertanyen. La plantilla de personal s'aprova en la mateixa sessió en 
què s'aprovi el pressupost corporatiu, atès que integra el propi pressupost. La 
plantilla de personal també està subjecta a la obligació de publicar-la íntegrament al 
Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i s’ha 
de remetrà una còpia de la mateixa a l'Administració de l'Estat i la Generalitat.  
 
La llei 7/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018 
estableix al seu article 18.Dos -amb caràcter bàsic- que les retribucions del personal 
al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior al 
1,5 per cent respecte de les vigents a 31 de desembre de 2017, en termes 
d'homogeneïtat en quant al nombre d'efectius i a la seva antiguitat. En termes 
idèntics, l'article 18.Quatre de la mateixa Llei estableix que la massa salarial del 
personal laboral (integrada per totes les percepcions salarials i extrasalarials i 
despeses d'acció social) no podrà incrementar-se més d’aquest percentatge màxim 
previst en l’apartat Dos d’aquest article. Per això, els acords, convenis o pactes que 
impliquin creixements retributius hauran d'experimentar l'oportuna adequació, 
esdevenint inaplicables les clàusules que s’oposin al mateix (art. 18.Vuit de la Llei). 
Tot això, sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular 
i excepcional resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la 
variació del nombre d'efectius assignats a cada programa, o pel grau de consecució 
dels objectius fixats pels programes d'actuació (art. 18. Set de la mateixa Llei –
bàsic-).  
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En matèria d'incorporació d'efectius, l'article 19 de la mateixa Llei condiciona la 
incorporació de nou personal al sector públic al compliment dels límits i requisits 
que s’hi estableixen, de forma que les administracions públiques que en l’exercici 
anterior hagin acomplert els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic i la 
regla de despesa, tindran una taxa de reposició del 100%, i un 10% addicional per a 
les entitats locals que, a més d’acomplir els requisits, tingui amortitzat el seu deute 
financer a 31 de desembre de l’exercici anterior; i per a aquelles administracions 
públiques que no ho, la taxa de reposició del 100% només podrà fer-se efectiva en 
els sectors i àmbits d’actuació que l’article 19.Uno.3 de la mateixa LPGE estableix, 
com per exemple, el control de l’assignació eficient dels recursos públics, 
l’assessorament jurídic o la gestió del recursos públics, sectors que tenen la 
consideració de prioritaris, d’acord amb article 19.Sis de la mateixa norma. Pel que 
fa a la resta de sectors o activitats, la taxa de reposició serà del 75%. 
 
La taxa de reposició d'efectius ve definida com la diferència entre el nombre 
d'empleats fixos que deixin de prestar serveis al 2017 i els empleats fixos que 
s'hagin incorporat durant el 2018. En aquest sentit, XALOC compleix el requisit que 
aquesta diferència sigui igual a zero.   
 
Pel que fa referència a la contractació de personal temporal, així com al 
nomenament de funcionaris interins, l’article 19.Dos de la LPGE per a 2018 
esmentada –també bàsic- estableix amb caràcter general la seva prohibició, llevat 
de casos excepcionals i per cobrir necessitats urgències i inajornables. En el marc 
d’aquesta habilitació excepcional que en els últims anys han contemplat les 
diferents lleis pressupostàries, respecte de la possibilitat d’ incorporar personal 
temporal per motius de la seva urgència i que no es poden ajornar en el temps, per 
donar cobertura a sectors, funcions i categories professionals considerats prioritaris 
o que afectessin a serveis públics essencials, el Ple de la Diputació de Girona va 
acordar en sessió de 18 de de desembre de 2012, ratificar l’acord del Consell 
Rector de XALOC, en virtut del qual s’aproven com a funcions prioritàries i 
essencials, a més de les necessàries a que fa referència la disposició addicional 
segona de l’EBEP, les que es presten en matèria de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació tributària i a l’assistència en els àmbits, fiscal, econòmic, comptable, 
jurídic, d’organització i de recursos humans. En aquest sentit, i amb motiu de 
l’ampliació de les delegacions que s’han efectuat per part dels ens locals de la 
demarcació de Girona, XALOC s’ha vist obligat a dotar de més recursos humans els 
serveis que gestiona contractant personal temporal i/o nomenar funcionaris interins, 
per estar considerats dits serveis sectors i funcions prioritàries i essencials, de 
conformitat amb l’acord plenari de la Diputació de Girona esmentat. 
   
Això ha determinat que la plantilla de XALOC, relativament jove perquè l’organisme 
va començar a prestar serveis a finals del 2005- pateixi un alt índex d’ocupació 
temporal, agreujat en els últims anys per les limitacions que les lleis generals 
pressupostàries han imposat en matèria d’accés a l’ocupació pública, i que dels 154 
empleats que disposa actualment l’organisme, 81 empleats (el 52,6 % de la 
plantilla) no tingui consolidada la plaça.  
 
Davant aquesta realitat, esdevé especialment important per a l’organisme la 
previsió que contempla l’apartat 9 del mateix article 19.Uno –bàsic- de la LPGE per 
al 2018, que preveu que “A més d’allò establert en l’article 19.uno.6 de la Llei 
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3/2017, de 27 de juny de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, 
s’autoritza una taxa addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal que 
inclourà les places de naturalesa estructural que, estant dotades 
pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament 
almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2017 en els següents 
sectors i col·lectius: personal dels serveis d’administració i serveis generals, 
d’investigació, de salut pública i inspecció mèdica així com altres serveis públics. 
(...) Les ofertes d’ocupació que articulin aquests processos d’estabilització, hauran 
aprovar-se  i publicar-se en els respectius diaris oficials en els exercicis 2018 a 
2020 (....) La taxa de cobertura temporal de les places incurses en els processos 
d’estabilització, hauran de situar-se al final del període, en cada àmbit, per sota del 
8 per cent. L’articulació d’aquests processos selectius que, en tot cas, garantiran el 
compliment dels principi de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, 
podran ser objecte de negociació en cada un dels àmbits territorials de l’ 
Administració General de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats Locals, podent 
articular-se mesures que possibilitin una coordinació entre les diferents 
Administracions en el desenvolupament dels mateixos.” En el marc d’aquesta 
previsió legal, de les 81 places que estam ocupades per personal amb ocupació 
temporal, 65 places complirien amb els requisits que preveu aquest precepte, amb 
la qual cosa, es podria impulsar la consolidació d’ocupació temporal d’aquestes 
places en els propers tres anys. 
 
L’art. 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local 
estableix que les administracions públiques de caràcter territorial gaudeixen de la 
potestat d’autoorganització, la qual es manifesta en la capacitat d’ordenació del 
personal i de l’estructura organitzativa, per tal de servir els interessos generals amb 
eficàcia, eficiència i coordinació. Aquesta potestat d’autoorganització comporta la 
possibilitat d’ordenar els mitjans personals i materials amb discrecionalitat tècnica, 
per tal que compleixi millor amb les seves competències.  
 
En la Memòria explicativa de gerència de data 3 de setembre de 2018, es descriu la 
necessitat de portar a terme una reordenació de l’estructura organitzativa, que 
afecta el gruix essencial de la mateix, l’àmbit de la gestió i recaptació de tributs 
delegats, amb una doble finalitat: d’una banda, l’actualització de la seva estructura 
organitzativa per adaptar-la a la realitat, tant de la dimensió de l’organisme com dels 
canvis en les necessitats de prestacions dels serveis, que permeti donar resposta 
eficient a l’actual complexitat tècnica que una organització especialitzada com la de 
XALOC, i d’altra banda per preparar l’organigrama en una estructura homologable a 
d’altres organitzacions de les seves característiques i homogènia, dins de la seva 
especificitat, amb l’estructura del grup institucional en el que s’insereix.  
No obstant, en tant tot això no es porti a terme, i per tal de satisfer les necessitats 
més immediates, es proposa les modificacions i adequacions dels instruments de 
gestió dels recursos humans (plantilla i relació de llocs de treball), en el sentit que a 
continuació s’exposa:  
 
A)Creació d’una nova plaça : l’Agent tributari 

 
L’Adjunta a gerència ha emès informe en data 3 d’agost de 2018, en el qual s’indica 
que des del 2014 ja es posava de manifest la necessitat de personal funcionari, 
vinculat a la recaptació executiva, que portés a terme els embargaments de diner 
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en efectiu als locals on la persona deutora exerceix l’activitat, derivat de les 
delegacions en recaptació executiva que els ajuntaments han delegat, i que 
l’especialització de les tasques associades al lloc de treball que ho d’executar, 
aconsella crear una nova plaça, diferenciat del lloc de treball de suport administratiu 
base.  
És per això, que es proposa la creació d’una nova plaça de personal funcionari, el 
d’Agent tributari, per satisfer les necessitats de l’estructura organitzativa de XALOC 
en l’àmbit tributari i, més concretament, en la recaptació executiva, per tal disposar 
d’una figura més evolucionada i especialitzada respecte del personal de suport 
administratiu, a la qual se li assignarà funcions i tasques amb certs elements de 
penositat i perillositat, requerint com a requisit per al seu desenvolupament disposar 
de permís de conduir, amb motiu dels desplaçaments que comporta l’exercici de les 
funcions que li són pròpies. A falta d’una valoració de llocs de treball global de 
l’organització, aquestes connotacions específiques del lloc de treball que s’acaben 
de descriure, comporta que se li assigni uns complements retributius -de destinació 
nivell 16 i un específic de 7.584,44€- lleugerament superior al lloc de treball tipus de 
suport administratiu. 
 A continuació, es detalla la definició de les seves funcions concretes del lloc de 
treball, les quals estan recollides en la fitxa descriptiva del lloc de treball que 
s’adjunta a l’expedient, ja que amb els efectius actuals, no es poden assumir 
aquestes noves funcions:  

_Lloc de treball codi 4021 Agent tributari, subgrup C1, adscrit a l’Àrea de Gestió 
Tributària i Recaptació, el contingut funcional del qual és executar l’activitat 
administrativa en el seu àmbit d’actuació, sota les instruccions i coordinació del 
responsable d’Executiva, seguint els procediments establerts i la normativa 
vigent. Les funcions assignades al lloc de treball són: 

 
1. Realitzar actuacions d’embargaments de diner en efectiu, consistents en: 

-Estudi del/s locals del/s municipis on s’exerceixen les activitats per  part 
dels deutors per ubicació als efectes de poder realitzar el màxim de 
visites possibles. 

-Preparació de la diligència d’embargament per a signatura de l’òrgan 
competent. 

-Coordinació, si escau, amb la policia local en relació amb la ruta a seguir 
per a la realització efectiva de les visites. 

-Desplaçament als municipis de la província on els deutors realitzen la seva 
activitat sobre les que es realitza l’embargament d’efectiu. 

-Notificació de la diligència d’embargament al deutor o a la persona que es 
trobi al local on s’exerceix l’activitat econòmica 

-Emissió de l’acta conforme s’ha procedit o no a l’embargament en efectiu 
-Custòdia de l’efectiu embargat fins lliurament a la Tresoreria de l’organisme. 
-D’altres que es puguin dur a terme, derivades de la tramitació del 

procediment de constrenyiment (a títol d’exemple, notificacions d’actes 
administratius emesos en el procediment de constrenyiment diferents de 
la diligència d’embargament d’efectiu), així com aquelles actuacions 
resultants com a conseqüència de noves actuacions d’embargament de 
naturalesa similar. 
 

2. Informar al responsable d’executiva de les actuacions d’embargament 
realitzades  
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3. Prestar recolzament puntual en l’exercici de les funcions inspectores o de 
comprovació tendents a la millora en resolució del procediment de 
constrenyiment, a petició de l’Àrea respectiva.  

4. Tramitar i realitzar el seguiment dels expedients administratius: 
-Vetllar per l’acompliment dels tràmits administratius en els terminis 

assenyalats mitjançant la revisió i actualització de la normativa 
reguladora en la matèria 

-Tramitar els expedients i fer un seguiment dels mateixos, d’acord amb les 
directrius i els procediments establerts pels seus superiors 

-Redactar documents de caràcter administratiu amb autonomia i d’acord 
amb la normativa general específica, així com d’altres documents 
necessaris per a la gestió i seguiment de l’activitat del seu àmbit 

-Oferir suport administratiu als tècnics de l’àmbit que ho requereixin 
 

5. Classificar i gestionar la informació i els documents administratius de l’àmbit, 
així com elaborar bases de dades i documents de treball facilitadors per a la 
tasca encomanada. 
-Realitzar bases de dades i registres estadístics per tal de donar resposta a 

les necessitats de l’àmbit 
-Fer un recull i seleccionar les dades rellevants per tal de traslladar-ho al seu 

superior jeràrquic per a l’elaboració de la memòria anual del servei 
-Recopilar els antecedents documentals i obtenir la informació necessària 

per a l’execució del tràmits o expedients econòmics i/o administratius 
-Redactar informes sol·licitats, així com els models de documents que 

s’escaiguin 
-Arxivar i classificar documents atenent els criteris fixats de gestió 

documental 
 

6. Realitzar l’atenció al públic (telefònica o presencial), responent a aquelles 
consultes per a les quals està facultat/ada o derivant al/a la responsable. 

7. Utilitzar els diferents programaris i equips d’oficina, per tal de donar resposta a 
les necessitats de l’àmbit d’adscripció. 

8. Portar a terme altres funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 
 
Es proposa crear 1 plaça més d’operador-programador (C1-codi 2002), amb règim 
jurídic laboral, que passaria a estar dotat de 8 a 9 places. Aquest lloc es proveirà 
mitjançant concurs de mèrits entre aquells treballadors que compleixin els requisits 
per proveir el nou lloc. Correlativament s’extingirà el lloc origen des del que es 
concursa (C1-codi 2003-L). 

 
B)Adequacions de situacions singulars 
 
Es proposa l’adequació del lloc de treball de Tècnic/a de tresoreria (A1) amb codi 
1200, consistent en modificar el complement de destí assignat, que passa del nivell 
22 al 23, amb motiu d’assumir funcions de més responsabilitat, com és la de cobrir 
provisionalment el lloc de treball de tresoreria de l’organisme durant els períodes 
d’absència inferiors a un mes de la persona que l’ocupa (vegeu la resolució dictada 
per la Secretaria d’Administracions Locals de la Generalitat de Catalunya de data 
14 de maig de 2018, Núm. exp. 0373/2018).  
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Finalment, cal ressenyar que l’article 18.Siete de la LPGE per a 2108, que té 
caràcter bàsic per a tot el sector públic, estableix que les limitacions que estableixen 
respecte de l’increment de les retribucions del personal del sector públic, s’han 
d’entendre sense perjudici que s’efectuïn les adequacions retributives que, amb 
caràcter singular i excepcional, resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de 
treball, per la variació del nombre d’efectius a cada programa o pel grau de 
consecució dels objectius fixats al mateix.  
En aquest context s’emmarca l’adequació singular del lloc de treball Tècnic/a de 
Tresoreria, amb codi 1200, que com s’ha indicat consisteix en adequar el 
complement de destí assignat, en assumir les funcions de més responsabilitat que 
s’han descrit.  
 
C)Altres Consideracions Retributives 
 
Cal també esmentar que els complements específics que recull la RLT 2019 
incorpora els increments retributius del 2018, a l’empara de la previsió contemplada 
en la Llei General de Pressupostos de l’Estat per a l’any 2018 i concretada en els 
corresponents acords corporatius, de forma homogènia per als ens que conformen 
el grup institucional de la Diputació de Girona. Així mateix s’ha previst pel 2019, en 
la relació valorada i la plantilla prevista en dotacions pressupostàries a pressupost 
de la corporació, un augment d’un 2,25% de les retribucions de forma fix, més 
0,25% variable, així com un fons addicional del 0,30% de la massa salarial, 
mitjançant dotacions específiques que serà efectiu sempre i quan la Llei General de 
pressupostos confirmi aquesta previsió. 
 
Resum de les modificacions de la Plantilla i Relació de Llocs de Treball (RLT) 2019 
 
Els canvis que es proposen introduir en la relació de llocs de treball (RLT) i la 
plantilla de XALOC per al proper any 2019, derivats de mesures internes 
d’organització i adaptació als canvis que s’han exposat anteriorment són els 
següents: 
 
Plantilla: 
 

1. Es crea una plaça d’Agent tributari (C1- codi 4021), en règim jurídic funcionari, 
que serà proveïda pel sistema reglamentari. Aquesta plaça està contemplada 
en l’Escala administrativa. 

2. Es crea una plaça més d’operador-programador (C1 - codi 2002), règim jurídic 
laboral, que passa de vuit a nou places. Correlativament, s’amortitza una plaça 
d’auxiliar informàtic, del lloc d’origen des del que es concursa   (codi 2003-L). 

3. S’amortitza una plaça de la Subescala tècnica, corresponent a la plaça del lloc 
codi_1105 Tècnic/a superior control intern suport ajuntaments, per passar 
aquest servei a prestar-se des de la Diputació de Girona.  

4. S’amortitza dues places de la Subescala de gestió, corresponents a dues 
places del lloc codi_1106 Tècnic/a mitjà control intern suport ajuntaments, per 
passar aquest servei a prestar-se des de la Diputació de Girona.  

5. S’amortitza una plaça de la subescala auxiliar administrativa, suport 
administratiu auxiliar laboral (C2– codi 1004_L), per promocionar al subgrup 
C1 de suport administratiu laboral. 
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Relació de llocs de treball: 
 
1. Lloc codi 4021: es crea una nova plaça i lloc de treball singular, adscrit a l’Àrea 

de Gestió Tributària i Recaptació, grup C1, en règim jurídic de funcionari, amb 
un CD nivell 16 i un CE de  7.584,44 euros, que serà proveït pel sistema 
reglamentari. 

2. Lloc codi 1200: adequació singular consistent en la modificació del complement 
de destí, el qual passa de nivell 22 al 23, en assumir funcions de més 
responsabilitat, consistent en cobrir provisionalment el lloc de treball de 
tresoreria de l’organisme durant els períodes d’absència inferiors a un mes de 
la persona que l’ocupa. 

3. Lloc codi 2002: s’incrementa una plaça, passant d’estar dotat de 8 a 9 
places. 

4. Lloc codi 2003: proposta d’amortització, en cas de concurs intern de promoció, 
d’una plaça, passant a estar dotat de 2 a 1 plaça. 

5. Llocs codis 1105 i 1106: extinció dels llocs de treball, per passar aquest servei 
a prestar-se des de la Diputació de Girona.  

6. Lloc codi 1004_L, s’amortitza una plaça per promoció interna al grup C1.  
7. a un mes de la persona que l’ocupa. 
8. Lloc codi 2002: s’incrementa una plaça, passant d’estar dotat de 8 a 9 

places. 
9. Lloc codi 2003: s’amortitza una plaça, passant a estar dotat de 2 a 1 plaça, per 

promocionar al lloc de treball codi 2002. 
10. Llocs codis 1105 i 1106: extinció dels llocs de treball, per passar aquest servei 

a prestar-se des de la Diputació de Girona.  
 
Vista la memòria explicativa de la gerència de 3 de setembre de 2018 que consta a 
l’expedient, que justifica l’adequació de les modificacions proposades. 
 
Fonaments de dret 
1. Article 74 del Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel RD 

Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (TREBEP), que estableix que les 
administracions públiques estructuraran la seva organització a través de 
relacions de llocs de treball o altres instruments similars. 

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

3. Article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, pel 
qual s'estableixen quines són les competències pròpies de la Diputació. 

4. Article 85 bis, lletra e) de la Llei 7/1985, de 2’abril, reguladora de les bases del 
règim local, que estipula que la determinació i modificació de les condicions 
retributives del personal dels organismes autònoms s’hauran d’ajustar al que 
aprovi al respecte el Ple o la Junta de Govern de l’entitat local. 

5. Article 37 del TREBEP, que preveu que seran objecte de negociació amb els 
òrgans de representació del personal la determinació de retribucions 
complementàries dels funcionaris, els criteris generals sobre classificació dels 
llocs de treball i els plans i instruments de planificació dels recursos humans, 
excepte les decisions que afectin a les potestats d’autoorganització de 
l’Administració. 

6. Articles 9.6) i 18.c) dels Estatuts de XALOC. 
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Dipsalut 
 
El Consell Rector de Dipsalut va aprova, en la sessió ordinària nde 23 d’octubre  
de 2018, l’acord d’elevació al Ple de la Diputació de Girona de la plantilla i de la 
relació de llocs de treball (RLT) de Dipsalut per al 2019.  
 
La Gerència i el cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica van proposar  
la següent proposta conjunta: 
 
«[...] Fruit de la negociació amb la representació del personal laboral i amb el 
personal funcionari, la Gerència proposa deixar sense efecte l’acord esmentat i 
aprovar una nova proposta de plantilla i de relació de llocs de treball, d’acord amb el 
que es descriu en la Memòria de 18 d’octubre de 2018, que consta en l’expedient 
administratiu, on s’exposen els arguments estratègics i jurídics que recolzen aquest 
plantejament. 
 
És competència del Consell Rector, d’acord amb l’article 10.6) dels Estatuts de 
l’Organisme, l’aprovació de la política de personal, la plantilla, la relació de llocs de 
treball i el règim retributiu dins dels límits legals, a proposta de la Presidència. No 
obstant això, atès que la plantilla i la relació de llocs de treball estan condicionats 
per la dotació econòmica que recull el pressupost anual de Dipsalut, el Consell 
Rector les eleva al Ple de la Diputació de Girona per a la seva aprovació definitiva 
juntament amb el pressupost de cada exercici. 
 
La Gerència proposa a la Presidència de l’Organisme que el Consell Rector aprovi 
la nova plantilla i la nova relació de llocs de treball, que es reprodueixen com a 
annexos 1 i 2 d’aquest document. En l’acord esmentat de 18 de setembre ja 
s’aprova la dotació econòmica prevista en el capítol 1 del pressupost de Dipsalut de 
l’exercici 2019, l’import de la qual es manté en aquesta nova proposta. Serà, per 
tant, aquesta nova proposta la que s’elevi a aprovació definitiva per part del Ple de 
la Diputació de Girona. 
 
El Servei d’Organització i Recursos Humans corporatius de la Diputació emet 
informe favorable a la proposta que fa la Gerència en la memòria esmentada 
anteriorment. 
 
Aquesta nova proposta estableix una nova estructura organitzativa de l’Organisme, 
que respon d’una banda al nou model d’homogeneïtzació de les condicions de tots 
els empleats de la Diputació de Girona –el Pla d’ordenació de recursos humans de 
la Corporació va ser aprovat per la Junta de Govern l’any 2016–, i d’altra banda és 
necessària per a fer front als nous reptes i projectes futurs en què està treballant 
Dipsalut en els darrers mesos: 
 
Millora i consolidació del servei d´acció social prestat tant als municipis com a les 
entitats 
Creació i posada en marxa d’un Observatori de Salut Pública i Determinants 
Socials de la demarcació de Girona, com a instrument de monitorització per a la 
presa de decisions en el món local i la transmissió de coneixement 
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Pla Pilot per l’establiment d’un protocol pels Plans Municipals de Salut, vinculats 
als Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides 
Redacció d´un projecte per esdevenir centre col·laborador de la Organització 
Mundial de la Salut 
Suport i assessorament tècnic als municipis en matèria d’efectes sobre la salut 
humana del canvi climàtic i/o temes vinculats a la qualitat ambiental 
Reptes en els àmbits jurídic, econòmic i de noves tecnologies 
Pla estratègic de l’Organisme 
 
Un dels canvis més destacats és la nova denominació de les actuals àrees, que 
queden configurats com a Serveis, i dels diferents llocs de treball que s’hi 
adscriuen, per adaptar-la a les noves estructures i funcions: 
L’Àrea de Govern passa a anomenar-se Govern i relacions institucionals 
L’Àrea de Protecció de la Salut passa a anomenar-se Salut ambiental 
L’Area de Polítques de promoció de la salut i qualitat de vida s’anomenarà 
Promoció de la salut, benestar i atenció a les persones 
L’Àrea de Gestió Administrativa i Econòmica passa a dir-se Serveis jurídics, 
econòmics i d’organització 
L’Àrea d’Informació per a la Gestió i la Qualitat es dirà Informació per a la gestió, la 
qualitat i la innovació 
 
Pel que fa a la dotació econòmica, l’import de la despesa proposada en el capítol I 
és el mateix que ja es va aprovar en la sessió ordinària número 2018/09, amb un 
total de 2.782.162,43 €. A efecte d’import total del capítol 1, cal deixar constància, 
d’altra banda, que les retribucions corresponents al personal conjuntural PECT no 
suposen despesa real per a l’organisme, atès que es tracta d’un projecte finançat 
pel FEDER i serà amb aquests fons que Dipsalut farà front als pagaments 
corresponents. 
 
La proposta d’acord ha d’incloure la plantilla de Dipsalut per a l’any 2019, 
instrument amb una funció quantitativa a efectes pressupostaris, com a annex 1, i la 
relació de llocs de treball (RLT), eina organitzativa que descriu les unitats 
orgàniques amb els llocs de treball concrets que les conformen, com a annex 2. La 
relació de llocs de treball s’acompanya de les fitxes descriptives de les diferents 
posicions que hi apareixen, l’aprovació de les quals també es proposa. 
 
La plantilla de Dipsalut per al 2019 és de 49 places en règim de funcionari, 28 
places en règim de laboral, 1 plaça en règim directiu i 6 places de caire conjuntural: 
cal tenir en compte que d’aquest total de 84 places s’han de restar les 28 places de 
personal laboral que s’aniran extingint a mida que es vagi desplegant la RLT. El 
nombre final de places efectives és, per tant, de 56, incloent 5 places conjunturals 
lligades al projecte PECT esmentat anteriorment. 
 
Pel que fa a la RLT, hi apareixen 95 llocs de treball, dels quals 39 s’han d’extingir 
un cop se n’hagi finalitzat el desplegament total. El nombre de llocs serà, per tant, 
de 56, i coincidirà amb el nombre de places que apareix en la plantilla. 
 
Els grans objectius finals d’aquesta nova proposta organitzativa, que constitueix una 
primera fase del Pla d’ordenació dels recursos humans de Dipsalut, són reduir 
l’actual taxa de temporalitat entre el personal, adaptar els llocs de treball a l’evolució 
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de les seves funcions equiparant-ne per comparació les condicions retributives a les 
de la Diputació de Girona –com estableix el Pla d’ordenació de recursos humans de 
la Corporació– i evolucionar cap a una nova realitat de l’Organisme, en què 
s’ofereixi encara millor servei als municipis, es consoli la transferència de la 
competència en matèria d’acció social i es culminin els projectes de futur impulsats. 
 
Els sistemes de provisió de les noves places resultants d’aquest procés de definició 
de llocs de treball per comparació per equitat interna amb el grup institucional 
Diputació de Girona, tal com es determina en la memòria de Gerència esmentada 
anteriorment, seran els següents: 
 
Oferta pública d’ocupació per a la consolidació de llocs de treball actuals. 
Concurs de provisió interna per a diversos casos que afecten funcionaris de 
carrera de l’Organisme. 
Adequacions singulars i excepcionals en casos concrets que afecten funcionaris 
de carrera de l’Organisme. [...]» 
 
Conservatori de Música Isaac Albèniz 
 
Com a documents annexos al pressupost de l’organisme autònom Conservatori de 
Música Isaac Albéniz per l’exercici 2019, el Consell Rector ha d’aprovar la plantilla 
de personal, instrument que compleix una funció quantitativa a efectes 
pressupostaris i la relació de llocs de treball, eina de caràcter organitzatiu, on es 
descriuen les unitats orgàniques amb els llocs de treball concrets que la conformen. 
En l’elaboració de la relació dels llocs de treball i la plantilla del 2019 s’ha constatat 
que existeix consignació pressupostària suficient per aprovar la present relació de 
llocs de treball i plantilla de personal. 
La llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures de reforma de la funció pública estableix 
al seu article 15 que aquestes relacions contindran la relació detallada dels llocs 
reservats a funcionaris, els que podran ser duts a terme per personal laboral, i el 
llocs destinats al personal eventual. Des del punt de vista procedimental, 
l'elaboració de la relació de llocs de treball ha de sotmetre’s a criteris de racionalitat, 
economia i eficàcia, i haurà de ser aprovada pel Consell Rector, i està subjecta a 
publicitat.  
 
I pel que respecte a la plantilla de personal, es defineix com la relació detallada de 
les categories de les places en les que s'integren els funcionaris, el personal laboral 
i el personal eventual de l'organisme autònom, indicant la seva denominació, el 
nombre d'efectius, ocupats i vacants, i el grup de titulació al qual pertanyen. La 
plantilla de personal s'aprova en la mateixa sessió en què s'aprovi el pressupost 
corporatiu, atès que integra el propi pressupost. La plantilla de personal també està 
subjecta a la obligació de publicar-la íntegrament al Butlletí Oficial de la Província i 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i es remetrà una còpia de la mateixa 
a l'Administració de l'Estat i la Generalitat.  
Amb data 4 de juliol de 2018 s’ha publicat al BOE la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de 
Pressupostos Generals de l’Estat pel 2018, i en el seu article 18.2 es preveu que 
durant el 2018 les retribucions del personal al servei del sector públic podran 
experimentar un increment global superior al 1,5 % respecte de les vigents a 31 de 
desembre de 2017, en termes d’homogeneïtat  per als dos períodes de comparació, 
tant pel que respecte a efectius de personal com a la seva antiguitat.  
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En relació al personal laboral, el personal del Conservatori de Música Isaac Albéniz 
de la Diputació de Girona que està sotmès a aquest règim, l’article 18.4 de la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2018 estableix que la massa salarial del 
personal laboral s’incrementarà en el percentatge màxim d’un 1,5%  respecte del 
conjunt de les retribucions salarials i extra salarials meritades en l’any anterior, en 
termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació. Entre els complements 
extra salarials s’exclouen algunes percepcions que no tenen caràcter retributiu, sinó 
que tenen caràcter indemnitzatori o corresponen a prestacions de Seguretat Social. 
Aquesta redacció de la llei de pressupostos de l’Estat és coherent amb la llibertat 
d’establiment d’una estructura salarial pròpia per al personal laboral, d’acord els 
principis que regeixen en el règim laboral. A la pràctica, l’estructura retributiva del 
personal laboral de les Administracions Públiques és  negociada col·lectivament.  
L’article 22 del Conveni Col·lectiu del personal del Conservatori de Música Isaac 
Albéniz de la Diputació de Girona, vigent actualment, regula l’estructura salarial del 
personal de manera que els empleats del conservatori perceben les seves 
retribucions a través del sou base, complement de conveni, antiguitat i complement 
del lloc de treball. Per la seva banda, l’article 26 regula la percepció de dues pagues 
extraordinàries/any  que s’ha d’acreditar amb les nòmines de juny i desembre, la 
paga del complement de productivitat i una tercera paga extraordinària al personal 
d’administració i serveis (PAS) que es percep a la nòmina del mes de març. 
Per tant, respecte del personal de l’organisme autònom Conservatori de Música 
Isaac Albéniz de la Diputació de Girona, l’import del seu sou base, pagues 
extraordinàries, així com la resta de complements retributius anteriorment descrits,  
serà el fixat a l’article  18.2 i 4  de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, tant 
en còmput mensual com en els pagues extraordinàries, i el seu complement 
específic i productivitat s’incrementarà en un 1,5% respecte de la quantitat vigent a 
31 de desembre de 2017. 
Cal dir que l’article 18.4 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat estableix que 
les despeses d’acció social, en termes globals, no podran experimentar cap 
increment durant el 2018, respecte de les del 2017.  
Cal dir que la persona que assumeix el càrrec de direcció o de gerència de 
l’organisme autònom que es regeix per l’article 13 del Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat Públic també li és d’aplicació l’increment del 1,5% de les seves 
retribucions, respecte de les vigents a 31 de desembre de 2017.  
Els anteriors increments del 1,5% de les retribucions dels empleats públics tenen 
efectes jurídics i econòmics des del dia 1 de gener de 2018, tal com es dedueix de 
la redacció dels articles 18.2 i 18.4 de la pròpia Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat del 2018, tant respecte de les retribucions bàsiques com de la resta de 
conceptes que conformen la seva massa salarial, ja que la referència temporal 
respecte dels increments retributius és per a tot l’any 2018. Per tant, caldrà fer 
efectius els endarreriments generats per aquesta modificació normativa, amb 
efectes des del dia 1 de gener de 2018, tant aviat com resulti possible, i sempre que 
existeixi el crèdit adequat i suficient per a fer-los efectius. A aquests efectes, es 
recorda que prèviament caldrà realitzar la modificació pressupostària que 
correspongui per utilitzar, si escau, el fons de contingència que es va preveure en el 
pressupost general de la Diputació de Girona pel 2018 per finançar aquest eventual 
increment de les retribucions. 
També cal fer esment que l’apartat segon de l’article 18.2 de la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat preveu un altre increment addicional de les 
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retribucions de tot el personal del sector públic, en un 0,25% respecte de les vigents 
a 31 de desembre de 2017, amb efectes a partir del dia 1 de juliol de 2018. Aquest 
increment s’ha adoptat per acord exprés del Consell de Ministres que serà traslladat 
a la FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Províncies). Per tant, es podrà 
aplicar i fer efectiu aquest increment addicional del 0,25%, sempre que existeixi 
consignació pressupostària adequada i suficient per finançar-lo.  
El capítol 1 del pressupost de l’Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac 
Albéniz de la Diputació de Girona  ha experimentat un augment de 245.521,06 € , 
que és una variació del 9,89% respecte al del 2018. Aquest import incorpora el 
0,30% sobre la massa salarial del 2018, en termes d'homogeneïtat respecte al 
2018, prudencialment a l’espera de l’aprovació de la Llei General de Pressupostos 
de l’Estat per al 2019. 

 
En matèria d'incorporació d'efectius, l'article 19 de la mateixa llei també manté 
l’obligació de no incorporar nou personal al sector públic, excepte en aquells sectors 
en què la taxa de reposició pot ser d'un 100 %, i addicionalment podran disposar 
d’una taxa del 8 % destinada a aquells àmbits o sectors que requereixin un reforç 
d’efectius, sempre dins el marc de l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. Així mateix, es disposa una taxa addicional serà del 10 %, per les entitats 
locals que a més dels requisits anteriors, tinguessin amortitzat el deute financer a 
31 de desembre de l’exercici anterior. En relació al compliment de la taxa de 
reposició d'efectius, definida com la diferència entre el nombre d'empleats fixos que 
deixin de prestar serveis i els empleats fixos que s'hagin incorporat, en l’any corrent, 
2018, per part de l’organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la 
Diputació de Girona  la diferència és igual a dos, atès que s’han produït dues baixes 
de personal fix, sense cap incorporació de personal fix.  
 
D’altra banda, la plantilla de personal es pot modificar amb posterioritat a 
l'aprovació del pressupost durant l'any de la seva vigència, per respondre a 
l'establiment de nous serveis, per ampliar, suprimir o millorar els serveis existents 
que no admetin demora per al proper exercici, així com per criteris d'organització 
administrativa interna. La modificació de la plantilla durant l'exercici pressupostari 
requereix el compliment dels mateixos requisits existents per a la seva aprovació 
inicial. També cal tenir en compte el límit pressupostari, de forma que l'ampliació de 
la plantilla haurà de ser compensada per una reducció equivalent de la despesa, o 
per la disponibilitat de consignacions destinades a llocs vacants que no es pretenen 
proveir durant l'exercici, o caldrà aprovar necessàriament un expedient de 
modificació de crèdit del pressupost per finançar aquesta ampliació.  
 
L’art. 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local 
estableix que els ens locals, com a administracions públiques de caràcter territorial, 
gaudeixen de la potestat d’autoorganització, la qual es manifesta en la capacitat 
d’ordenació del personal i de l’estructura organitzativa, per tal de servir els 
interessos generals amb eficàcia, eficiència i coordinació. Aquesta potestat 
d’autoorganització de l’Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz 
de la Diputació de Girona comporta la possibilitat d’ordenar els mitjans personals i 
materials amb discrecionalitat tècnica per tal que compleixi millor amb les seves 
competències. En aquest sentit, es preveu que dins l’exercici 2019 es procedeixi a 
elaborar un estudi encaminat a fer una valoració dels llocs de treball del personal 
d’administració i serveis de l’organisme, als efectes d’equiparar les condicions de 
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treball i l’estructura retributiva amb les del personal de la Diputació. Al mateix 
temps, s’actualitzaran les tasques i funcions d’acord amb les competències del 
personal, les necessitats del servei i l’adaptació a les noves obligacions que al llarg 
dels darrers anys s’han encomanat a l’estructura de gestió i administració. 
 
Els canvis que s’han introduït en la relació de llocs de treball i a la plantilla per al 
proper 2019, en relació a l’exercici 2018, són els següents. 
 
De manera general s’han fet canvis en la configuració de la plantilla i la RLLT per tal 
de resoldre errors en la configuració d’ambdós documents. Aquestes modificacions 
s’han fet en base a les observacions de l’informe del control financer dels exercicis  
2016 i 2017 i les indicacions del departament de RRHH de la Diputació. 
Aquesta adequació dels documents comporta doncs, que hi hagi variacions en el 
resultat del número de places de la plantilla i la RLLT respecte al 2018 però no es 
deuen a l’increment de places o llocs de treball sinó a corregir discrepàncies de 
dades  dels documents.  L’adequació dels documents afecta, essencialment,  a 
modificar dades del personal docent contractat de forma conjuntural i a constatar 
que hi ha 10 places de professors titulars vacants lliures. Durant el 2019 no es 
preveu cobrir aquestes 10 places motiu per al qual no es doten pressupostàriament.  
En conclusió,  no es produeixen augments en el nombre d’efectius de la plantilla i 
de la RLLT del 2019, respecte al 2018, sinó un reordenació de les dades. 
 
No obstant això, sí que s’han introduït en la plantilla i la RLLT del 2019 els canvis 
següents: 
 
Plantilla: 
 
Es reclassifica una plaça d’auxiliar administratiu/va (grup C2) vacant en una plaça 
d’administratiu/va, grup C1 per donar suport a la unitat de gestió comptable i 
realitzar tasques de suport a la contractació. Aquest lloc quedarà adscrit a la unitat 
de gestió comptable. La provisió de la plaça es farà mitjançant interinatge. 
 
Com a necessitats conjunturals s’amplien les jornades de treball del personal 
docent auxiliar amb base a les necessitats del servei per al curs 2018/ 2019. 
 
Relació de llocs de treball: 
 
Es reclassifica una plaça d’auxiliar administratiu/va (grup C2) vacant en una plaça 
d’administratiu/va, grup C1 per donar suport a la unitat de gestió comptable i 
realitzar tasques de suport a la contractació. Aquest lloc quedarà adscrit a la unitat 
de gestió comptable. La provisió de la plaça es farà mitjançant interinatge. 
 
Es modifica el nom del lloc de treball conserge - mantenidor, per al de conserge per 
igualar la nomenclatura, les tasques i funcions dels dos llocs de treball de conserge. 
 
Es modifica el percentatge de jornada del lloc de treball d’administratiu/va, grup C1 
adscrit a la unitat de gestió docent. La jornada era de 91,71%  i passarà a ser del 
100% per reforçar el servei de gestió docent. 
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S’amplien les jornades de treball dels professors conjunturals amb base a les 
necessitats del servei per al curs 2018/2019. 
 
Promoció interna: 

 
En quant als canvis produïts a la relació de llocs de treball per promoció interna cal 
diferenciar que la promoció interna és un procés selectiu d’accés restringit que 
garanteix el compliment dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat, dirigit als 
funcionaris de carrera que tinguin almenys dos anys d’antiguitat en el grup de 
classificació immediatament inferior al qual s’accedeix, i que estan en possessió de 
la titulació requerida i superen unes proves selectives convocades a l’efecte. Tant 
l’article 22 de la llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció 
pública, com l’article 18.4 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableixen que les 
Administracions Públiques facilitaran les mesures que incentivin la participació del 
personal en processos selectius de promoció interna i la progressió en la carrera 
professional.  
 
Els processos de promoció interna s’emmarquen dins de la capacitat 
d’autoorganització dels mitjans personals de les administracions.  
 
També resulta necessari ressaltar que a efectes legals, l’article 19.7 de la llei de 
pressupostos generals de l’Estat per al 2018 estableix que les places que es 
convoquen per a ser proveïdes per processos de promoció interna no computen 
dins del límit màxim de places derivades de la taxa de reposició d’efectius. Aquesta 
previsió legal significa que la promoció interna no està limitada per la normativa 
pressupostària perquè s’exclou de la prohibició d’incorporar nou personal a les 
administracions públiques mitjançant ofertes públiques d’ocupació.  
 
En aquest marc doncs es preveu per a l’exercici 2019 el procés de promoció interna 
següent: 
 
Proveir una plaça d’administrativa (C1) adscrita a la unitat de gestió docent 
actualment vacant per jubilació mitjançant un procés de promoció interna. 
 
En aquest cas, no comporta que s’amortitzi de forma correlativa la plaça que 
quedarà vacant, una vegada la persona afectada hagi superat el procés selectiu de 
promoció interna i prengui possessió de la plaça pertanyent al grup superior de 
classificació, perquè es fa necessari mantenir, per necessitats del servei, el lloc de 
treball d’auxiliar administratiu que quedarà vacant. No obstant això, el nombre 
d’efectius totals es manté igual com fins ara ja que, tal com s’ha exposat 
anteriorment, no es crearà cap plaça nova sinó que s’ocuparan places vacants. 
Tampoc per tant, suposa cap cost ni increment pressupostari. 
S’incorporen també a la valoració del capítol 1 les variacions produïdes pel 
creixement vegetatiu, i la previsió de 173.528,00 € d’augment de retribucions 
mitjançant un fons de contingència que serà efectiu sempre i quan la Llei General 
de pressupostos confirmi aquesta previsió.  Aquesta previsió com a fons de 
contingència inclou també les despeses per a l’adequació de l’estructura salarial del 
Personal d’Administració i Serveis exposada anteriorment. 
 
Per tot això, la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i 
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Hisenda hi dictamina favorablement i eleva al Ple la proposta d’acord següent: 
 
PRIMER. Declarar essencials les reclassificacions i les places de nova creació que 
s’esmenta en aquesta memòria, d'acord amb la llei 6/2018, de 3 de juliol, de 
pressupostos generals de l'Estat pel 2018. 
 
SEGON.. Aprovar la plantilla del personal al servei de la Diputació de Girona que 
s'adjunta en l'annex 1, i la relació de llocs de treball de la Corporació, que s'adjunta 
en l'annex 2 i l'annex 3, així com la creació de les fitxes dels nous llocs de treball no 
existents a la Corporació que es creen. 
 
TERCER. Aprovar la plantilla del personal al servei de l’organisme autònom 
Conservatori de Música Isaac Albèniz de la Diputació de Girona, que s’adjunta en 
l’annex 4, i la relació de llocs de treball del mateix, que s’adjunta en l’annex 5. 
 
QUART. Aprovar la plantilla del personal al servei de l’organisme autònom de Salut 
Pública -Dipsalut de la Diputació de Girona, que s’adjunta en l’annex 6, i la relació 
de llocs de treball del mateix, que s’adjunta en l’annex 7. 
 
CINQUÈ. Aprovar la plantilla del personal al servei de l’organisme autònom Xarxa 
Local de Municipis Xaloc de la Diputació de Girona, que s’adjunta en l’annex 8, i la 
relació de llocs de treball del mateix, que s’adjunta en l’annex 9.  
 
SISÈ. Ordenar la publicació íntegra de la plantilla i la relació de llocs de treball de la 
Diputació de Girona i els seus organismes autònoms al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el termini de 
trenta dies des de la seva aprovació, i trametre'n una còpia al Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat, en 
compliment de l'article 28 del Reglament del personal al servei de les entitats locals.  
 
Els annexos que s’esmenten en la proposta d’acord precedent s’adjunten com a 
documents apart que s’incorporen com a annex a la present proposta i consten a 
l’expedient.” 
 
El president senyor Miquel Noguer pren la paraula i comenta que passarem al 
segon punt de l’ordre del dia, que és l’aprovació de la relació de llocs de treball i la 
plantilla del personal de la Diputació de Girona i els seus organismes autònoms per 
a l’any 2019.  
La vicepresidenta tercera senyora M. Àngels Planas presenta la proposta de la 
Comissió que presideix i manifesta: Respecte a l’aprovació de la relació de llocs de 
treball i la plantilla, dir que el capítol 1 en aquest cas augmenta en 1.568.000 €. 
Aquesta quantia d’increment ve donada pel 2,5 % previst a la llei general de 
pressupostos més el 0,3 en cas de que cobrim tots els paràmetres, que així ho 
esperem, i donaria aquest 2,8 % addicional sobre la retribució d’aquest any 2018. 
Per a la creació de noves places i també per la promoció interna del personal i 
altres adequacions. La creació de places i la promoció interna representen 843.000 
€. Pel que fa a la plantilla, aquesta ha augmentat 26 places respecte de l’any 2018, 
el que portem és aquest augment, i aquestes 26 places, vuit corresponen a la 
creació de programes conjunturals dels PEC, Co-Creix entre altres i 18 places: es 
creen sis places per al servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació, una plaça 
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a Intervenció, una a Cooperació, una a Arquitectura, tres places a Medi Ambient, 
dos places a Contractació, una plaça a Secretaria, una plaça a Esport i dos places a 
Difusió per tal de poder donar resposta a la prestació de serveis en aquest cas dels 
ajuntaments. Moltes d’aquestes places estan creades per a això. Pel que fa a la 
relació de llocs de treball, l’aspecte que cal destacar més és la unificació dels 
serveis de Xarxa Viària, Arquitectura i Enginyeria, que permetrà optimitzar els 
recursos millorant l’eficàcia i l’eficiència, sota la denominació de Serveis Tècnics. 
El portaveu del grup de la CUP, senyor Lluc Salellas, pren la paraula i manifesta 
que: nosaltres aquí farem una abstenció, amb dos elements que per a nosaltres són 
importants, i és que si agafa la modificació de la relació de llocs de treball que ens 
acaba de proposar vostè a votar, i d’escoltar el discurs que ha fet abans sobre 
quines són les prioritats d’aquest Govern a nivell d’àrees, crec que la correlació no 
és directa. Deixi-m’ho explicar d’una altra manera. Vostès han estat explicant que 
l’àmbit social, que l’àmbit ambiental, que la innovació etcètera, etcètera, era la seva 
prioritat. Jo ho he posat en qüestió, ja hem tingut el debat sobre això, i crec que si 
algú agafa la relació de llocs de treball potser se n’adonarà que la meva intervenció 
s’adequava més a la realitat que la que ha fet vostè. Perquè jo, llegint-la, a mi no 
em sembla que es prioritzin aquests àmbits que deia, que potser a nivell 
pressupostari en alguns casos com he dit abans ha millorat en tots perquè el 
pressupost així permetria, incrementar tots aquests milions d’euros, i em sembla 
que la relació dels llocs de treball que avui ens plantegen no és aquesta, no és de 
d’apostar pels àmbits que vostès deien. Jo a Habitatge no hi he vist a ningú com a 
creació de plaça. No he vist a ningú a Participació. No he vist a ningú a Cultura. N’hi 
ha una de Monuments, si no m’equivoco, i no n’he vist una que vagi a dinamitzar tot 
el que és la cultura de base, territorial i tot un seguit de coses que vostè també deia 
en la seva intervenció; en canvi si que em veig en altres àrees. Això és un element. 
I el segon element, que a mi encara em preocupa més segurament que aquest 
primer, perquè aquest primer en tot cas és una discrepància d’opinions entre el 
Govern i el meu grup, és que vostès no és només que no escoltin al grup de 
l’oposició de la CUP, que així ja ho sabem que ens tenen com perduts en una sala i 
que no tenen ni ganes ni d’escoltar-nos el que volem proposar perquè segurament 
els molesta el que direm, sinó que no escolten una part dels treballadors. No 
escolten una part dels treballadors. Hi ha una part dels treballadors, el Comitè 
d’Empresa d’aquesta institució, que resulta que ha demanat reiteradament la 
justificació de la modificació de la relació de llocs de treball, és a dir, per què es 
modifiquen, perquè hi ha un suplements, perquè hi ha uns complements, ha 
demanat això i a hores d’ara encara no se’ls ha fet arribar i això és profundament 
preocupant que el seu govern estigui amagant informació a una part dels 
treballadors d’aquesta casa. És profundament preocupant perquè vostè avui no pot 
venir a dir aquí que aquesta modificació de relacions de llocs de treball, com sovint 
fa l’Ajuntament, que també en parlem, està acordada amb tothom dins de la casa. 
Aquest discurs no l’ha fet avui i no em sorprèn que no l’hagi fet perquè resulta que 
hi ha una part dels treballadors que no han estat correctament informats del tema. 
Resulta i aquesta és una realitat i això encara em preocupa més i encara ens 
preocupa més que avui arribem a aprovar una modificació de relació de llocs de 
treball per a tot un any i que no hagi estat ben negociada amb els legítims 
representants dels legisladors dels treballadors en aquesta casa.  
El portaveu del grup d’ERC, senyor Pau Presas, intervé i manifesta, simplement pel 
que fa a la relació de llocs de treball, entenem que les decisions i canvis són 
proposta de l’equip de Govern, i per tant ens abstindrem.  
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El president senyor Miquel Noguer intervé, agraeix la intervenció dels grups i 
demana al senyor Maluquer si vol fer la intervenció contestant els temes dels llocs 
de treball i del comitè d’empresa.  
El diputat delegat de Recursos Humans senyor Pere Maluquer pren la paraula i 
manifesta: Bàsicament dir-li una cosa, senyor Salellas. Això que diu no és veritat, 
que una part dels treballadors no han obtingut la informació. Han demanat una 
informació que en tot cas no està reglamentada. No, no, escolti’m. Jo penso que no 
és l’àmbit on hem de discutir els problemes que pugui generar un representant 
d’una part dels treballadors. En el Comitè d’Empresa, on se’ls va presentar la 
relació dels llocs de treball i la plantilla del personal, va estar aprovat per set dels 
nou membres. En tot cas alguna cosa vol dir això. La documentació es va fer arribar 
a tots igual i tothom en va tenir prou. Demanar estudis que estaven a la casa des de 
fa més d’un any per mirar no sé què, francament no és objecte d’aquesta 
negociació i jo penso que aquí no li he de contestar. En tot cas, d’això si vol en 
parlarem amb aquests representants polítics i els hi explicarem del que va. Els hi 
hem fet un escrit i se’ls contestarà evidentment, però jo penso que aquí no és 
l’àmbit on s’ha de dir. I, una segona cosa, la relació de llocs de treball, sempre, la 
prioritat d’aquest equip de govern, ha sigut prioritzar una sèrie de polítiques i 
després adequar la plantilla a aquestes polítiques sota els criteris de la contenció de 
la despesa, de la homogeneïtzació i de l’harmonització de les retribucions i també 
del dimensionament de cada departament. El que sí que hem fet ha sigut adequar, i 
els que en saben més de quines necessitats de personal tenen són els diferents 
responsables de cada àrea. Per tant, el que s’ha fet des de l’equip de Govern és 
escoltar els responsables de cada àrea que, d’acord amb les polítiques que volen 
implementar, han estimats suficients amb aquest increment que els ha explicat la 
vicepresidenta Planas. Per tant, escolti’m, estem satisfets d’aquesta relació de llocs 
de treball, d’aquesta plantilla que presentem, tenim un alt grau d’eficiència, de les 
més altes de tota Espanya, per no dir la més, i per tant seguirem podent prestar 
servei als nostres ajuntaments en la mesura en què ens ho demanen i amb els 
mitjans necessaris.  
 
S’APROVA per 18 vots a favor (PDeCAT, PSC i IdS) i 9 abstencions (ERC i CUP) 
 
El senyor president aixeca la sessió a les tres menys deu minuts de la tarda el 
contingut de la qual, com a vicesecretari, CERTIFICO. 
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