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NÚM.: 131 
ÒRGAN: Ple 
SESSIÓ: Extraordinària  
DATA: 23 de juliol de 2019 
HORA: 12:00 
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/es  Pau Presas i Bertran 
 Albert Piñeira i Brosel 
 Maria Puig i Ferrer 
 Maria Àngels Planas i Crous 
Diputats/des Jordi Camps i Vicente 
 Jaume Dulsat i Rodríguez 
 Roser Estañol i Torrent 
 Eduard Llorà i Cullet 
 Jordi Masquef i Creus 
 Montserrat Mindan i Cortada 
 Josep Sala i Leal 
 Jordi Xargay i Congost 
 Joaquim Ayats i Bartina 
 Josep Maria Bagot i Belfort 
 Anna Barnadas i López 
 Maria Teresa Brunsó i Puigvert 
 Joan Fàbrega i Solé 
 Josep Piferrer i Puig 
 Eva Viñolas i Marín 
 Pere Casellas i Borrell 
 Juli Fernández i Iruela 
 Sílvia Paneque i Sureda 
 Beatriz Ventura i Navarro 
 Laia Pèlach i Saget 
 Gisela Saladich i Parés 
 Carles Motas i López 
Secretari general Jordi Batllori i Nouvilas 
Interventora Núria Josa i Arbonès 
 
ORDRE DEL DIA: 
1. Presa de possessió del càrrec de diputat, per part del senyor Carles Motas i López. 
2. Donar compte de la constitució dels grups polítics, dels seus integrants, presidència del 

grup i portaveus 
3. Donar compte del nomenament de vicepresidents i presidents de comissions 

informatives, incorporant les delegacions genèriques.  
4. Donar compte de la composició de la Junta de Govern i de la delegació d’atribucions 

de la Presidència a la Junta de Govern. 
5. Donar compte de les delegacions específiques.  
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6. Règim de sessions del Ple i de la Junta de Govern. 
7. Assignació de dotacions econòmiques als grups polítics provincials. 
8. Creació de les comissions informatives i de la comissió especial de comptes. 
9. Aprovació de les delegacions del Ple a favor de la Junta de Govern i a favor del 

President.  
10. Retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació.  
11. Determinació del nombre, característiques, funcions i retribucions del personal 

eventual de confiança o assessorament especial. 
12. Determinació del règim del personal directiu de la Diputació de Girona, els seus 

organismes autònoms i ens dependents. 
13. Nomenament dels vocals en els consells rectors d’organismes autònoms i òrgans 

de govern d’ens dependents. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Presa de possessió del càrrec de diputat, per pa rt del senyor Carles Motas i 

López. 
 

El senyor President obre la sessió i dona les gràcies per acompanyar-nos en aquesta sessió 
plenària extraordinària el dia d’avui. El primer punt seria la presa de possessió del càrrec de 
diputat per part del senyor Carles Motas López. La Junta Electoral de Zona de la Bisbal 
d’Empordà va proclamar diputat electe el senyor Carles Motas López i cal que prengui 
possessió del càrrec de diputat i amb caràcter previ procedeixi a prestar jurament o 
promesa. 
A continuació el secretari general demana al senyor CARLES MOTAS LÓPEZ (TE) que 
presti jurament o promesa d’acatament a la Constitució, el qual, promet el càrrec, segons la 
fórmula legalment establerta pel RD 707/1979, de 5 d’abril, tot afegint-hi per imperatiu legal, 
i pren possessió del càrrec de diputat pel Partit Judicial de la Bisbal. 
El senyor President dona l’enhorabona al diputat senyor Carles Motas López. 

 
2. Donar compte de la constitució dels grups políti cs, dels seus integrants, 

presidència del grup i portaveus 
 

De conformitat amb el previst a l’article 50 del  Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els articles 40 i 
41 del Reglament orgànic de la corporació i articles 23 i 24 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, per al millor funcionament de la 
corporació, es dona compte que han quedat constituïts els grups polítics següents, amb 
indicació dels seus integrants, presidència de grup i designació de portaveus. 
 
GRUP DE JUNTS PER CATALUNYA – JUNTS, DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
Integrants: Miquel Noguer Planas, Albert Piñeira Brosel, Jordi Camps Vicente, Jaume Dulsat 
Rodríguez, Maria Àngels Planas Crous, Roser Estañol Torrent, Eduard Llorà Cullet, Jordi 
Masquef Creus, Montserrat Mindan Cortada, Josep Sala Leal i Jordi Xargay Congost. 
President de grup: Miquel Noguer i Planas 
Portaveu: Albert Piñeira i Brosel 
Portaveu adjunt: Jordi Camps i Vicente 
 
GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
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Integrants: Pau Presas Bertran, Josep Ma Bagot Belfort, Joan Fàbrega Solé, Joaquim Ayats 
Bartrina, Anna Barnadas López, Maria Teresa Brunsó Puigvert, Josep Piferrer Puig, Maria 
Puig Ferrer i Eva Viñolas Marín. 
President de grup: Pau Presas i Bertran 
Portaveu: Anna Barnadas i López 
Portaveu adjunt: Joan Fàbrega i Solé 
 
GRUP SOCIALISTA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
Integrants: Sílvia Paneque Sureda, Juli Fernández Iruela, Pere Casellas Borrell i Beatriz 
Ventura Navarro. 
Presidenta de grup: Silvia Paneque Sureda 
Portaveu: Juli Fernández Iruela 
Portaveu adjunt: Pere Casellas Borrell 
 
GRUP CANDIDATURA UNITAT POPULAR 
Integrant: Laia Pèlach Saget 
Presidenta de grup: Laia Pèlach Saget 
Portaveu: Laia Pèlach Saget 
 
GRUP INDEPENDENTS DE LA SELVA 
Integrant: Gisela Saladich Parés 
Presidenta de grup: Gisela Saladrich Parés 
Portaveu: Gisela Saladich Parés 
 
GRUP TOTS PER L’EMPORDÀ 
Integrant: Carles Motas López 
President de grup: Carles Motas López 
Portaveu: Carles Motas López 
 
Segons l’article 13 del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona els presidents i 
portaveus de grup conformen la Junta de Portaveus. En absència dels portaveus de grup 
podran assistir-hi els portaveus adjunts. 
 
3. Donar compte del nomenament de vicepresidents i presidents de comissions 

informatives, incorporant les delegacions genèrique s.  
 

Es dona compte de les resolucions de la Presidència signades amb data 9 i 10 de juliol de 
2019, per les quals s’efectuen els nomenaments següents: 
 
“PRIMER. Designar vicepresident primer d’aquesta Diputació el diputat senyor PAU 
PRESAS i BERTRAN, vicepresident segon el diputat senyor ALBERT PIÑEIRA i BROSEL, 
vicepresidenta tercera la diputada senyora MARIA PUIG i FERRER i vicepresidenta quarta 
la diputada senyora MARIA ÀNGELS PLANAS i CROUS, els quals substituiran per aquest 
ordre de nomenament la Presidència en cas d’absència, malaltia, impossibilitat o vacant.” 
 
“Delegar la presidència de les comissions informatives en els diputats i diputades que es 
relacionen a continuació: 
 

Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació 
Local 
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PAU PRESAS I BERTRAN 
Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació 
ALBERT PIÑEIRA I BROSEL 
Comissió Informativa d’Acció Social 
MARIA PUIG I FERRER 
Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat 
MARIA ÀNGELS PLANAS I CROUS” 
 
Així mateix es dóna compte de les delegacions genèriques efectuades per la 
Presidència a favor dels diputats i diputades que s’indiquen: 
 

•“COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA, ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ 
ECONÒMICA I COOPERACIÓ LOCAL 

Pau Presas i Bertran 
•COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I 

EDUCACIÓ  
Albert Piñeira i Brosel 
•COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL 
Maria Puig i Ferrer 
•COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
Maria Àngels Planas i Crous” 
 

4. Donar compte de la composició de la Junta de Gov ern i de la delegació 
d’atribucions de la Presidència a la Junta de Gover n. 

 
Es dona compte de la resolució de la presidència de 10 de juliol de 2019 per la qual 
s’efectuen els nomenaments següents: 
 
“Nomenar membres de la Junta de Govern, endemés de la pròpia presidència, els 
diputats/diputades següents: PAU PRESAS i BERTRAN, ALBERT PIÑEIRA i BROSEL, 
MARIA PUIG i FERRER, MARIA ANGELS PLANAS i CROUS, JAUME DULSAT i 
RODRÍGUEZ, JORDI CAMPS i VICENTE, MONTSERRAT MINDÁN i CORTADA, MARIA 
TERESA BRUNSÓ i PUIGVERT i EVA VIÑOLAS i MARÍN.” 
 
Així mateix amb data 18 de juliol de 2019 la Presidència d’aquesta Diputació ha efectuat la 
delegació següent: 
 
“PRIMER. Delegar en la Junta de Govern les següents atribucions: 
 
a) Les atribucions per a l’atorgament de subvencions a l’empara de la vigent Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, amb càrrec als crèdits dels Capítols 4 i 7 del 
vigent pressupost corporatiu, d’import a partir de 18.001,00 euros, inclòs.  
De l’expressada delegació restaran exceptuades la totalitat de les ajudes que gestiona 
l’Àrea de la Presidència. 
 
b) L’aprovació de convenis de cooperació i de col·laboració amb altres ens, entitats i 
organismes, sempre que no superin els terminis i la quantia que, en matèria de 
contractació, té atribuït el ple de la corporació. 
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c) Informar sobre l’aprovació dels projectes d’estatuts de les mancomunitats i de 
consorcis, així com la seva modificació o supressió. 
 
d) Informar en relació als expedients de constitució o dissolució d’agrupacions per 
mantenir el lloc de treball de Secretaria, Intervenció i Tresoreria. 
 
e) En matèria de resolució d’expedients de caràcter patrimonial: 

 
•Competències sobre adjudicació de concessions sobre béns, adquisició de béns 

immobles i de drets subjectes a la legislació patrimonial, i les d’alienació de 
patrimoni, quan el seu import superi els 100.000,00 € o la seva durada sigui 
superior als quatre anys. 

 
•Cessió d’ús de béns immobles i de béns mobles d’import superior a 100.000,00 € i 

inferior a 3 milions €, i els d’import inferior a 100.000,00 € si tenen durada superior 
a 4 anys. 

 
•Cessió gratuïta de béns i de béns no utilitzables d’import superior a 100.000,00 € i 

inferior a 3 milions €. 
 
•Alienació de béns immobles i de béns mobles d’import superior a 100.000,00 € i 

inferior a 3 milions €. 
 
•Adquisició de béns immobles d’import superior a 100.000,00 € i inferior a 3 milions 

€. 
 

•Adquisició de drets sobre béns immobles d’import superior a 100.000,00 € i inferior 
a 3 milions €, i els d’import inferior a 100.000,00 € si tenen durada superior a 4 
anys. 

 
f) L’aprovació de la convocatòria, en relació a les bases aprovades pel ple per a 
l’atorgament de subvencions, beques i premis. En aquest darrer cas, els premis tenen 
el caràcter de subvencions quan s’atorguin a sol·licitud del beneficiari, de conformitat 
amb l’article 4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
g) Informar en relació als expedients d’exempcions de les entitats locals amb població 
inferior a 500 habitants i amb un pressupost inferior a 200.000 euros, així com de les 
Mancomunitats de municipis, de conformitat amb l’article 10 del Reial Decret 128/2018, 
de 16 de març pel qual s’aprova el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local 
amb habilitació de caràcter nacional. 
 
h) Proposar, amb la conformitat dels municipis regulats a l’article 26.2 de la Llei 
7/1985, de bases de règim local, la forma de prestació dels serveis municipals 
enumerats en el propi precepte, consistent en la prestació directa per la Diputació o la 
implantació de fórmules de gestió compartida a través de consorcis, mancomunitats o 
altres fórmules.  
 
SEGON. Sense perjudici de les delegacions indicades, la Presidència podrà avocar en 
qualsevol moment les autoritzacions i disposicions puntuals que consideri oportú, 
sense que resulti necessari dictar al respecte un nou acte administratiu.” 
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5. Donar compte de les delegacions específiques.  
 
Es dona compte de les delegacions específiques efectuades per la Presidència, 
mitjançant resolucions signades els dies 10 i 18 de juliol de 2019, a favor dels diputats i 
diputades següents: 
“ 

• PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
• DIPLAB 

Jordi Camps i Vicente 
 

• XARXA VIÀRIA 
Jordi Xargay i Congost 

 
• SERVEI D’ESPORTS 

Jordi Masquef i Creus 
 

• SUPORT A ENTITATS LOCALS 
Josep Maria Bagot i Belfort 
 

• RECURSOS HUMANS 
Roser Estañol i Torrent 
 

• ASSISTÈNCIA ALS PETITS MUNICIPIS 
Eva Viñolas i Marín 
 

• HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS 
Maria Àngels Planas i Crous 
 

• HABITATGE, ASSISTÈNCIA ALS MUNICIPIS I SERVEIS GENERALS 
Joaquim Ayats i Bartrina 
 

• PROGRAMES EUROPEUS 
Montserrat Mindan i Cortada 
 

• ACCIÓ SOCIAL 
Maria Teresa Brunsó i Puigvert 
 

• EDUCACIÓ 
Josep Piferrer i Puig 
 

• NOVES TECNOLOGIES 
Jordi Xargay i Congost 
 

• CULTURA 
Albert Piñeira i Brosel 
 

• MEDI AMBIENT 
Anna Barnadas i López” 
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6. Règim de sessions del Ple i de la Junta de Gover n. 
 
D’acord amb allò que disposen els articles 98 i 99 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
articles 15 i 29 del Reglament orgànic de la Corporació i articles 78 i 112 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, la corporació, a proposta 
de la Presidència per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Que la corporació faci les sessions plenàries ordinàries el tercer dimarts de 
cada mes a les dotze del migdia. 
 
SEGON. Que la Junta de Govern tingui sessió el primer, tercer i cinquè dimarts de cada 
mes a les deu del matí. 
 
7. Assignació de dotacions econòmiques als grups po lítics provincials. 
 
“D’acord amb el que assenyala l’apartat tercer de l’article 73 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
segons el redactat que estableix la Llei 11/99, de 21 d’abril, la Presidència proposa al Ple 
l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Assignar als grups polítics provincials la dotació econòmica següent: 
-Component fix: 1.000 €/mes/grup polític provincial 
-Component variable: 500 €/mes/per cada membre del grup polític 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la següent despesa per a l’exercici 2019 i següents exercicis 
amb caràcter plurianual: 

 

Grup polític 
provincial 2019 2020 2021 2022 2023 

Junts per Cat. 34.177,42 78.000,00 78.000,00 78.000,00 39.000,00 
ERC 28.919,35 66.000,00 66.000,00 66.000,00 33.000,00 
PSC 15.774,19 36.000,00 36.000,00 36.000,00 18.000,00 
CUP 7.887,10 18.000,00 18.000,00 18.000,00 9.000,00 
Indep. de la Selva 7.887,10 18.000,00 18.000,00 18.000,00 9.000,00 
Tots per l'Empordà 7.887,10 18.000,00 18.000,00 18.000,00 9.000,00 
TOTAL 102.532,26 234.000,00 234.000,00 234.000,00 117.000,00 

 
TERCER. Determinar que aquestes quantitats, que tenen caràcter finalista i es destinaran al 
funcionament de l’activitat dels grups provincials, no es podran destinar al pagament de 
remuneracions del personal del qualsevol tipus al servei de la corporació o a l’adquisició de 
béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial. 
 
Aquestes quantitats es faran efectives amb caràcter anual durant el mes de gener de cada 
any, excepte l’any de renovació de la corporació que es faran efectives durant el mes 
següent al de la fixació de les assignacions. 
 
Aquestes quantitats es prorratejaran l’any que es produeixi la renovació de la corporació, 
computant-se fins el dia la presa de possessió de la corporació entrant. D’igual forma es 
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prorratejarà en els casos en què es produeixin moviments de diputats cap a altres grups 
polítics dins d’un mateix mandat. 
 
QUART. Caldrà que cada grup polític provincial disposi del pertinent número d’identificació 
fiscal i del corresponent compte corrent vinculat al grup provincial per tal de procedir al 
pagament de l’assignació. 
 
CINQUÈ. Els grups polítics hauran de dur una comptabilitat específica d’aquesta dotació, 
que posaran a disposició del Ple de la corporació, sempre que aquest ho demani, sens 
perjudici de les obligacions fiscals, comptables i de qualsevol altra mena que puguin estar 
obligats. 
 
SISÈ. Totes les aportacions hauran de ser justificades anualment, reintegrant a la Diputació 
les quantitats no justificades. Per percebre, un nou lliurament per aquest concepte s’haurà 
d’haver justificat l’anterior.  
 
La justificació haurà de fer-se mitjançant la presentació d’un compte justificatiu al que 
s’adjuntaran les corresponent factures a nom del grup provincial. 
 
La justificació de les quantitats percebudes en el darrer any de mandat i el possible 
reintegrament de les quantitats no justificades, s’haurà de fer dins el termini de 15 dies, des 
de la pressa de possessió de la corporació entrant, encara que els justificants han de 
correspondre a despeses realitzades amb anterioritat a la data de finalització del mandat. 
 
De les justificacions realitzades anualment se’n donarà compte al Ple provincial en la 
mateixa sessió que s’aprovi el Compte General. Els comptes justificatius es publicaran en el 
portal de la transparència de conformitat amb els criteris establerts per l’article 15 de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
SETÈ. La justificació s’efectuarà amb el model de compte justificatiu que segueix a 
continuació: 
 

“COMPTE JUSTIFICATIU DE L’APORTACIÓ ECONÒMICA 
AL GRUP POLÍTIC DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 

 
Grup:  
Exercici:  

 
[Nom i cognoms], amb DNI [Núm. DNI], en qualitat de president/a del grup polític [Nom 
del grup], de la Diputació de Girona, amb CIF [Núm. CIF] 
 
DECLARO: 
 
Primer. Que el grup [Nom del grup] ha rebut de la Diputació de Girona l’aportació 
econòmica prevista a l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, per a l’exercici [Any], per al període [Expressió del període] i per 
[Import] euros. Aquest import s’ha destinat a les despeses de funcionament del grup que 
figuren detallades a continuació: 
 
Relació de despeses: 
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Data Proveïdor Núm. factura Concepte Import € 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Total despeses   

 
Relació de tots els ingressos:  

Data Procedència Concepte Import € 
    
    
    
    
Total ingressos   
  
Saldo final ( ingressos-despeses)  

 
Segon. Que aquesta aportació no s’ha destinat al pagament de remuneracions de 
personal de cap tipus al servei de la Diputació, ni a l’adquisició de béns que puguin 
constituir actius fixos de caràcter patrimonial ni a d’altres no permesos per la legislació 
vigent. 
 
Tercer. Que el grup porta una comptabilitat específica d’aquesta dotació i es compromet 
a custodiar tota la documentació per un període mínim de 6 anys, i a posar-la a 
disposició del Ple de la Diputació sempre que aquest òrgan li ho demani. 
 
Quart. Que s’autoritza la Diputació de Girona a efectuar les consultes necessàries a 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària i a la Tresoreria de la Seguretat Social a 
l’efecte de comprovar que aquest grup polític està al corrent de les seves obligacions 
amb aquests organismes.  
 
Cinquè. Que en virtut de la documentació que custodia el grup i, d’acord amb aquesta 
declaració: 
 
S’ha justificat la totalitat de l’aportació i no procedeix la devolució ni la compensació de 
cap import. 
 
El grup va realitzar la devolució de [Import] euros a la Tresoreria de la Diputació en 
[Data], corresponent a la part de l’aportació no justificada. 
 
Se sol·licita compensar l’import no justificat de [Import] euros amb l’aportació que 
correspon fer efectiva l’exercici [Any]. 
 
[Lloc i data] 
[Signatura]” 
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El president senyor Miquel Noguer intervé i comenta que aquest punt, és l’assignació de 
dotacions econòmiques als grups polítics, assignar als grups polítics provincials la dotació 
econòmica següent: component fix 1.000 euros mes per grup polític provincial, component 
variable 500 euros mes per cada membre del grup polític. Aquí hi ha una rebaixa de 500 
euros mes per grup polític que és la quota fixa. 
La diputada senyora Laia Pèlach, pren la paraula per anunciar el vot favorable del grup de 
la CUP en aquest punt, però sí que volíem dir que evidentment compartim aquesta 
disminució de l’aportació, de fet nosaltres hem insistit en moltes ocasions que és la línia en 
la qual convindria avançar. Compartim per tant la necessitat d’aquesta reducció de la 
quantia perquè entenem que fins ara estàvem sobredimensionades, fins i tot nosaltres 
encara les reduiríem més. Valorem molt positivament també que estava inclòs en aquest 
punt el fet que a la presentació del compte justificatiu de totes aquestes despeses, 
s’exigeixi també que s’hi adjuntin les factures corresponents i que es publiqui tot plegat al 
portal de transparència. 
El senyor president respon moltes gràcies, precisament les despeses i el compte 
justificatiu estan també a la proposta d’acord i és la que la que s’haurà de complir a cada 
anualitat. 
 
S’APROVA per unanimitat.  
 
8. Creació de les comissions informatives i de la c omissió especial de comptes. 
 
“De conformitat amb els articles 11 i 12 del Reglament orgànic de la Diputació, article 32 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, article 89.b) del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya i article 125 del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, la Presidència proposa al Ple l’adopció de l’ACORD 
següent: 
 
PRIMER. Constituir les comissions informatives que s’esmenten amb expressió de la seva 
denominació: 
 
• COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA, ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ 
ECONÒMICA I COOPERACIÓ LOCAL 
 
Secretaria general, Serveis jurídics, Servei d’Arxius i Gestió de Documents, Compra 
Pública, Organització i Recursos Humans Corporatiu, Promoció i Desenvolupament 
Econòmic Local, Intervenció, Tresoreria, Patrimoni i Expropiacions, Assistència i 
Cooperació als Municipis, Servei d’Arquitectura, Habitatge, Servei d’Enginyeria-Protecció 
Civil, Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència. 
Xaloc 
 
• COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I 
EDUCACIÓ  
 
Cooperació Cultural, Biblioteques, Inspai-Centre de la Imatge, Monuments, Comunicació 
Cultural, , Noves Tecnologies, Servei d’Esports, Educació. 
Conservatori de Música Isaac Albéniz, Fundació Casa de Cultura 
 
• COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL 



 
   
 
 

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

 

11

 
Acció Social 
Polítiques d’Igualtat 
Dipsalut, Sumar, SL 
 
• COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
Medi Ambient, Xarxa Viària, Servei de Programes Europeus 
Semega 
 
SEGON. Les comissions informatives estaran formades pels diputats i diputades 
següents: 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA, ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
COOPERACIÓ LOCAL  
President: Pau Presas i Bertran 
Vicepresident: Jordi Camps i Vicente 
Vocals: Albert Piñeira i Brosel 
 Maria Àngels Planas i Crous 
 Jaume Dulsat i Rodríguez 

 Josep Sala i Leal 
 Jordi Xargay i Congost 
 Montserrat Mindán i Cortada 
 Joaquim Ayats i Bartrina 
 Josep Maria Bagot i Belfort 
 Eva Viñolas i Marín 
 Maria Teresa Brunsó i Puigvert 

Pere Casellas i Borrell 
Juli Fernández i Iruela 
Laia Pèlach i Saget 
Gisela Saladich i Parés 
Carles Motas i López 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I 
EDUCACIÓ 
President:  Albert Piñeira i Brosel 
Vicepresident:  Josep Piferrer i Puig 
Vocals: Jordi Masquef i Creus 
 Jordi Xargay i Congost 
 Jordi Camps i Vicente 
 Eduard Llorà i Cullet 
 Maria Àngels Planas i Crous 
 Montserrat Mindan i Cortada 

Joaquim Ayats i Bartrina 
Maria Teresa Brunsó i Puigvert 
Eva Viñolas i Marín 

 Joan Fàbrega i Solé 
 Sílvia Paneque i Sureda 
 Beatriz Ventura i Navarro 
 Laia Pèlach i Saget 
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 Gisela Saladich i Parés 
 Carles Motas i López 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL  
Presidenta: Maria Puig i Ferrer 
Vicepresidenta:  Jaume Dulsat i Rodríguez 
Vocals: Albert Piñeira i Brosel 
 Maria Àngels Planas i Crous 
 Jordi Camps i Vicente 
 Jordi Masquef i Creus 
 Josep Sala i Leal 
 Roser Estañol i Torrent 
 Josep Piferrer i Puig 
 Eva Viñolas i Marín 
 Anna Barnadas i López 
 Maria Teresa Brunsó i Puigvert 
 Sílvia Paneque i Sureda 
 Beatriz Ventura i Navarro 
 Laia Pèlach i Saget 
 Gisela Saladich i Parés 
 Carles Motas i López 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
Presidenta: Maria Àngels Planas i Crous 
Vicepresidenta: Anna Barnadas i López 
Vocals: Albert Piñeira i Brosel 
 Jaume Dulsat i Rodríguez 
 Jordi Xargay i Congost 

Josep Sala i Leal 
Eduard Llorà i Cullet 
Montserrat Mindán i Cortada 
Josep Maria Bagot i Belfort 
Joan Fàbrega i Solé 
Maria Teresa Brunsó i Puigvert 
Eva Viñolas i Marín 

 Pere Casellas i Borrell 
 Juli Fernández i Iruela 
 Laia Pèlach i Saget 
 Gisela Saladich i Parés 
 Carles Motas i López 
 
TERCER. Fixar la periodicitat de les reunions de les comissions informatives, el segon 
dimarts de cada mes, a partir de les 12 hores. 
 
QUART. La Comissió Especial de Comptes, amb les funciones que la vigent normativa li 
atribueix, està integrada pels mateixos membres que la Comissió Informativa d’Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, de conformitat amb l’article 12 del 
Reglament orgànic de la Corporació. 
 
CINQUÈ. Queden adscrits al centre gestor de PRESIDÈNCIA el serveis següents: 
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Gabinet de Presidència, Protocol, Premsa i Comunicació, Oficina de Difusió, Serveis 
Lingüístics, Unitat de Gestió de la Informació – UGI, Coordinació de l’Agenda 
Institucional, Diplab, Sumar, SL – gestió administrativa, Cooperació Internacional.” 
 
El senyor President pren la paraula i diu, aquest punt, el vuitè, és la creació de les 
comissions informatives i de la comissió especial de comptes, que de fet la comissió 
especial de comptes és la mateixa de l’àrea d’Hisenda i en tot cas també ho tenen a la 
preacta. No sé si cal cap consideració per part de vostès. 
La diputada senyora Laia Pèlach pren la paraula i comenta que el grup de la CUP, en 
aquesta ocasió votarem que no. L’encaix evidentment no és al nostre organigrama, de 
fet el cartipàs en sí correspon a un pacte basat en el repartiment de cadires segons 
entenem, en el repartiment de càrrecs i no compartim aquest cartipàs ni tampoc aquest 
organigrama.  
El senyor President respon gràcies, senyora Pèlach, com vostè ha dit, és un 
organigrama que fa el govern i per tant en tot cas aquesta és la manera que el govern 
hem considerat que ens hem d’estructurar.  
El diputat senyor Juli Fernández intervé i comenta que pel que fa al grup del PSC, 
nosaltres farem una abstenció. Entenem que és una proposta que fa el govern fruit del 
seu propi pacte entre Junts x Catalunya i Esquerra Republicana. Nosaltres ja vàrem 
deixar manifest que teníem una candidata alternativa en el seu moment, per això la 
vàrem proposar. Entenem que aquesta proposta que vostès fan obeeix al que he dit 
abans, al repartiment de el que són les quotes de poder i de responsabilitat i de les dues 
formacions polítiques que formen part del govern. Per tot això nosaltres farem una 
abstenció, amb el ben entès que estarem vigilants a la feina feta. Òbviament com 
sempre hem dit amb mà estesa, amb aquelles accions de política que permetin treballar 
per la millora de tots els ciutadans i ciutadanes dels municipis dels nostres ajuntaments, 
però entenem que això és aquesta posada en marxa per començar a caminar, els hi 
pertoca a vostès i per això nosaltres farem una abstenció.  
El president senyor Noguer respon, no tinc cap dubte que estaran atents i en tot cas 
tampoc tinc cap dubte que arribarem als acords que hàgim d’arribar. Moltes gràcies.  
 
S’APROVA per 22 vots a favor (JxCat, ERC, IdS i TxE), 4 abstencions (PSC) i 1 vot en 
contra (CUP) 
 
9. Aprovació de les delegacions del Ple a favor de la Junta de Govern i a favor del 

President.  
 

•“ De les competències del ple a favor de la Junta de Govern. 
 

Entre les competències delegables que menciona l’article 9.2 del Reglament Orgànic de 
la Diputació a favor de la Junta de Govern, es relacionen les competències següents: a) 
L'exercici d'accions judicials i administratives i defensa de la corporació;  b) La tutela de 
patronats i d'òrgans de gestió directa, llevat de les matèries reservades al Ple; c) 
L'aplicació del règim d'incompatibilitats. 
 
Atès que es tracta de competències que demanden una major rapidesa en la resolució 
de les demandes que es produeixin així com de les situacions diverses que es puguin 
donaren les actuacions que són objecte de regulació en aquests àmbits, la Presidència 
proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent:  
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PRIMER. Fer efectives les delegacions de les següents competències que l’article 9.2 
del Reglament orgànic de la Diputació contempla com a delegables a favor de la Junta 
de Govern: 
 

a)L'exercici d'accions judicials i administratives i defensa de la corporació  
b)La tutela de patronats i d'òrgans de gestió directa, llevat de les matèries 

reservades al Ple 
c)L'aplicació del règim d'incompatibilitats. 

 
SEGON. Sense perjudici de les delegacions indicades, el Ple podrà avocar en qualsevol 
moment les autoritzacions i disposicions puntuals que consideri oportú, sense que 
resulti necessari dictar al respecte un nou acte administratiu. 
 

•De les competències del Ple a favor del President de la Diputació. 
 

L’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
(LCSP), estableix que la celebració dels contractes per part de les administracions 
públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, que s’iniciarà per 
part de l’òrgan de contractació, en el qual es motivarà la necessitat del contracte en els 
termes previstos a l’article 28 de la pròpia Llei. 
 
Per la seva part, la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, en regular les 
competències de les entitats locals en matèria de contractació, estableix en els seus 
epígrafs 1 i 2, d’una banda, la competència dels alcaldes i dels presidents de les entitats 
locals com a òrgans de contractació, en relació amb els contractes d’obres, 
subministraments, de serveis, els contractes de concessió d’obres, els contractes de 
concessió de serveis i els contractes administratius especials quan el seu valor estimat 
no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la 
quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada 
no sigui superior a quatre anys; i d’altra banda, les competències dels plens com a 
òrgans de contractació, respecte dels contractes mencionats a l’apartat anterior que 
celebri l’entitat local quan, en atenció amb seu valor o duració, no corresponguin a 
l’alcalde o al president de l’entitat local.  
 
Atès, però, que l’article 116 de la LCSP mencionat, regula l’atribució de la competència 
com a òrgan de contractació, només pel que fa la incoació de l’expedient de 
contractació, sense fer menció als actes de resolució; amb la qual cosa, caldrà que a la 
delegació que es proposa, s’incloguin també tots aquests actes. 
 
Atès que, pel que fa a la competència del Ple en matèria de contractació, en relació amb 
els tipus de contractes, valor estimat i temps de durada, assenyalats a la referida 
disposició addicional segona de la LCSP, es constata la conveniència de procedir a la 
delegació per part del ple d’aquesta competència a favor del president, amb la finalitat 
d’adequar la seva actuació als principis de necessitat, idoneïtat, eficàcia i programació, 
contemplats a l’article 28 de la LCSP.  
 
Atès que la competència del Ple en matèria de contractació és una competència 
delegable, segons l’article 33.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en matèria de règim local.  
 



 
   
 
 

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

 

15

Atès que la delegació proposada assoleix els requisits que, en matèria de delegació de 
competències, es regulen a l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre del règim jurídic 
del sector públic i l’article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya.  
 
En virtut d’allò que s’ha exposat anteriorment, la Presidència proposa al Ple l’adopció de 
l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Delegar a favor del president de la Diputació, les competències que el Ple té 
atribuïdes com a òrgan de contractació, segons l’epígraf segon de la disposició 
addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
 
SEGON. Concretar que l’abast d’aquesta delegació comprèn la de l’inici de l’expedient, 
però també la dels successius actes de l’expedient que ho requereixin (aprovació dels 
plecs, modificació del contracte, pròrrogues i resolució contractual). Queda exclosa de 
l’abast de la delegació l’adjudicació del contracte.  
 
TERCER. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la seu 
electrònica de la Diputació de Girona.  
 
QUART. Facultar el President de la Diputació per a la realització d’aquelles actuacions i 
la signatura d’aquells documents que siguin necessaris per a l’execució del present 
acord.” 
 
El senyor President pren la paraula i diu, passaríem al punt novè, que és l’aprovació de 
les delegacions del Ple a favor de la Junta de Govern i a favor del President, que són les 
típiques i normals que sempre es traspassen a cada legislatura. Hi ha alguna 
consideració en aquest punt? 
La diputada senyora Pèlach intervé i comenta que, és una altra d’aquestes ocasions on 
ens abstindrem. Entenem, com bé diu, que són, doncs, habituals però sí que voldríem 
demanar que l’oposició pugui ser present en aquelles reunions de la Junta de Govern, 
en la qual es tractin temes delegats de Ple. Que crec que legalment està previst que 
pugui ser d’aquesta manera i per tant voldríem demanar-ho així.  
El senyor President respon, sí, senyora, el que estigui previst es complirà.  
El diputat senyor Juli Fernández intervé i manifesta que el grup del PSC també farem 
una abstenció, amb el benentès que sí que és veritat que són delegacions típiques i 
normals, que són les mateixes que a l’anterior mandat provinents d’una institució 
diferent, que en aquell moment era un mandat amb una única formació amb majoria 
absoluta, i en aquest moment és un govern de vàries formacions. Pensem que pot haver 
alguna de les competències que en aquest moment li passa al ple a presidència, a lo 
millor li hagués pogut analitzar per donar més contingut al plenari. Per tant, en aquest 
sentit, farem una abstenció en aquest punt de l’ordre del dia. 
 
S’APROVA per 22 vots a favor (JxCat, ERC. IdS i TxE) i 5 abstencions (PSC i CUP) 
 
10. Retribucions, assistències i indemnitzacions de ls membres de la corporació. 
 
“El règim de retribucions per dedicacions exclusives i parcials, indemnitzacions i 
assistències dels càrrecs electes locals està regulat en els articles 75, 75 bis i 75 ter,  de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) modificada 
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per la Llei 27/2013, de 30 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local; 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya; i 13 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals (ROF). 
 
Els conceptes de retribucions, assistències i indemnitzacions que poden rebre els càrrecs 
electes en exercici del seu càrrec són les següents:  
•Retribucions: són les quantitats que perceben els membres de les corporacions locals 

per l’exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin amb dedicació exclusiva o 
parcial. La dedicació parcial consisteix en realitzar funcions de presidència o 
vicepresidència, exercir delegacions o desenvolupar responsabilitats que requereixin 
aquesta dedicació, i la seva regulació és la següent: 

 
En aplicació de l’article 13 ap. 3 i 4 del ROF i els articles 75 ap. 1,2, i 5, 75 bis i 75 ter de 
la LRBRL, el Ple corporatiu, a proposta del President, determinarà, dins de la consignació 
global continguda amb aquesta finalitat en el Pressupost, la relació de càrrecs de la 
Corporació, que podran exercir-se en règim de dedicació exclusiva i dedicació parcial i, 
per tant, amb dret a retribució, així com les quanties que corresponguin a cadascun d’ells 
en atenció al seu grau de responsabilitat i, en el cas de les dedicacions parcials, també, al 
règim de dedicació que s’estableixi. Aquest acord del Ple corporatiu s’ha de publicar 
íntegrament en el BOP i en el tauler d’anuncis, tal com preveu l’article 75.5 LRBRL, pel 
seu general coneixement. 
 
Una vegada determinat el règim de retribucions dels càrrecs de la corporació, amb 
dedicació exclusiva i parcial, el President procedirà a la determinació nominativa dels 
membres de la corporació que podran exercir els seus càrrecs en règim de dedicació 
exclusiva i parcial, ordenant la seva publicació en el BOP i en el tauler d’anuncis, tal com 
preveu l’article 75.5 LRBRL, pel seu general coneixement. 
 
En aplicació de l’article 75 bis ap.1 i 2 de la LRBRL i l’article 18 del Reial Decret-llei 
24/2018, de 21 de desembre, pel què s’aproven mesures urgents en matèria de 
retribucions en l’àmbit del sector públic, la retribució del president de la Diputació de 
Girona té un límit màxim total anual per tots els conceptes retributius i assistències, 
exclosos els triennis a què si s’escau tenen dret els funcionaris de carrera que estiguin en 
situació de serveis especials, que és igual a la retribució del tram corresponent a la 
corporació del municipi més poblat de la província de Girona. 
 
I atès que la darrera xifra oficial de població del municipi de Girona, el municipi més poblat 
de la província, resultant de la revisió del Padró municipal a 1 de gener de 2018, és de 
100.266 habitants, segons el tram d’habitants de 75.001 a 150.000 el límit màxim abans 
assenyalat és de 79.598,46 euros. 
 
En aplicació de l’article 75 ter. ap. 1 i 2 de la LRBRL el nombre dels càrrecs públics de la 
Diputació de Girona amb dedicació exclusiva, té un límit que és el mateix que el del tram 
corresponent a la corporació del municipi més poblat de la província de Girona. 
 
I atès que la darrera xifra oficial de població del municipi de Girona, el municipi més poblat 
de la província, resultant de la revisió del Padró municipal a 1 de gener de 2018, és de, 
100.266 habitants segons el tram d’habitants de 100.001 i 300.000 habitants  el nombre 
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de diputats que poden prestar els seus serveis en règim de dedicació exclusiva no 
excedirà de divuit. 
 
L’article 75 ap. 1 i 2 LBRL reconeix als membres de la corporació que ocupin el seu 
càrrec, tant amb dedicació exclusiva com parcial, el dret a percebre retribucions i a ser 
donats d'alta en el Règim de la Seguretat Social. 
 
L'article 75 ap. 1 LRBRL, estableix el règim jurídic per a la dedicació exclusiva. 
L'exclusivitat implica la incompatibilitat per a la percepció d'altres retribucions amb càrrec 
als Pressupostos de les Administracions Públiques. La incompatibilitat per a l'exercici 
d'altres activitats retribuïdes, tant de caràcter públic com privat, es regirà pel que preveu la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques. Per tant, l'esmentada incompatibilitat retributiva no impedeix 
l'exercici de les activitats exceptuades que relaciona l'art. 19 de la Llei 53/1984. 
 
Segons l’article 75 bis 2. LRBRL, els regidors que siguin proclamats diputats provincials o 
equivalents han d’optar per mantenir el règim de dedicació exclusiva en una o altra entitat 
local, sense que en cap cas es puguin acumular tots dos règims de dedicació. 

L’article 75.2 LRBRL regula l’exercici dels càrrecs, pels membres de les Corporacions 
locals, amb dedicació parcial, i s’estableix la possibilitat que els membres de les 
corporacions locals exerceixin els seus càrrecs amb dedicació parcial per realitzar 
funcions de presidència, vicepresidència i ostentar delegacions, o desenvolupar 
responsabilitats que així ho requereixin. 
 
En els acords plenaris que determinin els càrrecs que s’han de desenvolupar amb 
dedicació parcial i les seves retribucions, s’ha d’incloure el règim de la dedicació mínima 
necessària per la percepció de dites retribucions (horaris de prestació del servei o el 
compliment d’un percentatge de l’horari prenent com a referència l’horari vigent a 
l’Administració que correspongui). 
 
Les retribucions per dedicació parcial han de ser proporcionals al temps de dedicació, i 
sempre hauran de ser inferiors als límits establerts per a la dedicació exclusiva. 
 
•Assistències: són les quantitats que perceben els membres de les corporacions locals 

per l’assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què 
formen part, i la seva regulació és la següent: 

 
Segons els articles 75.3 i 75 bis 3. de la LRBRL, només els membres de la corporació que 
no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial perceben assistències per la 
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què formin 
part, en la quantia assenyalada pel Ple. 
 
•Indemnitzacions: són les quantitats que perceben els membres de les corporacions 

locals per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec, i la seva 
regulació és la següent:. 

 
Segons l’article 75.4 LRBRL els membres de les corporacions locals percebran 
indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en l'exercici del seu càrrec, 
segons les normes d'aplicació general en les Administracions Públiques i aquelles que en 
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desenvolupament de les mateixes aprovi el Ple corporatiu. 
 
El ROF, en el seu article 13.5 estableix que tots els membres de la corporació, inclosos 
aquells que ocupen càrrecs en règim de dedicació exclusiva, tindran dret a rebre 
indemnitzacions per les despeses ocasionades per l'exercici del càrrec, quan siguin 
efectius, i prèvia justificació documental, segons les normes d'aplicació general a les 
administracions públiques i aquelles que en aquest sentit aprovi el Ple de la corporació. 
 
Per altra banda i vist l’informe conjunt del Secretari General, de la Interventora General i 
del Cap d’Organització i Recursos Humans de la Diputació de Girona de data 13 de juliol 
de 2015 i, atès que continuen vigents les contradiccions doctrinals que allà s’esmenten, 
cal recordar les conclusions a les quals s’arriba. 
 
“Atès les contradiccions doctrinals exposades, no serà fins que el cas arribi als tribunals 
que es tindrà una postura clara, única i irrefutable de la interpretació que se li ha de donar 
a l’article 75 bis de la LBRL, quan a límits retributius. 
La llei no es clara en aquest sentit, les interpretacions doctrinals no han arribat a l’estadi 
de determinació que es desitjaria i no hi ha jurisprudència per contrastar. Per aquest motiu 
la finalitat d’aquest informe es assenyalar i advertir quins son els límits legals que es 
poden deduir de la normativa i, proposar el model que sigui més adient a la voluntat del 
legislador al parer dels signats d’aquest informe, però no podem garantir la seguretat 
jurídica en el moment de prendre l’acord per tot el que s’ha esmentat anteriorment.  
 
En qualsevol cas, mentre el legislador bàsic no rectifiqui les deficiències de la  regulació 
legal actual, i atès que, com s'ha dit, no s'ha produït fins a la data cap pronunciament 
judicial que fixi quina de les dues línies interpretatives s’ha de considerar correcte; els 
càrrecs públics representatius, en base a criteris polítics i personals, han de valorar si per 
raons d’oportunitat els interessa percebre aquestes compensacions en aquells casos en 
que disposin de dedicació exclusiva o parcial i formin part d’òrgans d'entitats públiques 
diferents, especialment si la suma de les seves retribucions per dedicació exclusiva i 
assistències supera els llindars previstos anualment.”  
 
Per tot l’exposat i de conformitat amb els articles 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les bases del règim local, la presidència proposa al Ple l’adopció de 
l’ACORD següent: 
 
Primer. Fixar en divuit (18) el nombre màxim de membres de ple dret de la Diputació de 
Girona que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva. 
 
Segon. Aprovar el sistema retributiu del càrrecs electes de la corporació, que no pot 
excedir del límit legal previst en aplicació de l’article 75 bis de la LRBRL i allò previst a 
l’article 18 del Reial Decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel què s’aproven mesures 
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic , d’acord amb el següent 
detall: 
 
1.Fixar la quantia de la retribució bruta anual dels càrrecs electes de la Diputació de 

Girona en règim de dedicació exclusiva:  
 

Retribució bruta anual dels càrrecs electes de la Di putació de Girona en règim 
de dedicació exclusiva 
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Càrrecs  Retribució bruta 
anual 

President 76.875 €
Vicepresidents 64.575 €
President delegat del Dipsalut              64.575  
Vicepresident Primer Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA 60.000 €
Vicepresident Segon Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA              50.000 
President delegat Xaloc 51.250 €
President de grup polític oposició 43.050 €
Portaveu de grup polític oposició 43.050 €
Diputat de govern 45.000 €
President i portaveu grup polític oposició (exercit de forma 
simultània) 

33.825 €

Diputat oposició 33.825 €
 
2.Fixar la quantia de la retribució bruta anual dels càrrecs electes de la Diputació de 

Girona en règim de dedicació parcial, així com el seu règim de dedicació que es fixa 
en un percentatge de la jornada ordinària de la corporació, que és de 37,5 hores 
setmanals en còmput anual i 160 hores en còmput mensual:  

 
Retribució bruta anual dels càrrecs electes de la D iputació de Girona en 

règim de dedicació parcial  
 
 

Càrrecs 

Retribució bruta anual  
75% jornada 

laboral 
50% jornada 

laboral 
25% jornada 

laboral 
120 h mensual s 80 h mensuals 40 h mensuals

President 57.656,25 € 38.437,50 € 19.218,75 €
Vicepresidents 48.431,25 € 32.287,50 € 16.143,75 €
President delegat del Dipsalut 48.431,25 € 32.287,50 € 16.143,75 €
Vicepresident Primer Patronat 
de Turisme Costa Brava Girona, 
SA 

45.000,00 € 30.000,00 € 15.000,00 €

Vicepresident Segon Patronat 
de Turisme Costa Brava Girona, 
SA 

37.500,000 25.000,000 12.500,000

President delegat Xaloc 38.437,50 € 25.625,00 € 12.810,50 €
President de grup polític 
oposició 

32.287,50 € 21.525,00 € 10.762,50 €

Portaveu de grup polític oposició 32.287,50 € 21.525,00 € 10.762,50 €
Diputat de govern 33.750,00 €        22.500,00 11.250,00 €
President i portaveu grup polític 
oposició (exercit de forma 
simultània) 

25.368,75 € 16.912,50 € 8.456,25 €

Diputat oposició 25.368,75 € 16.912,50 € 8.456,25 €
 
3.Les dedicacions parcials superiors al 75 % i inferiors al 100 % es comptabilitzaran com 

un efectiu amb dedicació exclusiva pel que fa al nombre màxim de membres  que 
preveu l’article 75 ter de la LRBRL. Així mateix, la retribució bruta anual serà 
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igualment proporcional a la dedicació efectuada, seguint el règim de retribució de les 
taules anteriors. 
 

4.Els membres amb règim de dedicació exclusiva i parcial se’ls aplica el règim 
d’incompatibilitats determinat per la Llei 53/1984. 

 
5.Els membres amb règim de dedicació exclusiva o parcial seran donats d’alta en el règim 

general de la Seguretat Social, essent a càrrec de la Diputació les corresponents 
quotes del règim general de la Seguretat Social.  

 
6.Les retribucions anuals indicades en les taules anteriors pels diferents càrrecs de la 

corporació, amb règim de dedicació exclusiva o parcial, es lliuraran en 14 pagues, 
aplicant-se el percentatge d’IRPF individualitzat, segons la normativa de retencions de 
l’IRPF vigent. 

 
Tercer.- Fixar el règim d’assistències a sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació 
següent: 
 
1.Només els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva o parcial 

poden percebre assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans 
col·legiats de la Corporació de què formin part.  
 

2.Les quanties a percebre, per les assistències als diferents òrgans col·legiats de la 
Diputació, que no poden excedir del límit legal previst en aplicació de l’article 75 bis de 
la LRBRL i la Disposició Addicional Nonagèsima de la LPGE per a 2014, són les 
següents:  

a.Assistències als òrgans col·legiats de la Corporació: 717,50 € (preu unitari 
reunió) per l’assistència al Ple, Junta de Portaveus, Comissió informativa, 
Comissió Especial de Comptes, Junta de Govern . 
 

b.Assistències als òrgans col·legiats dels ens dependents: 717,50 € (preu unitari 
reunió) per l’assistència al Consell Rector del Dipsalut i Xaloc.  

 
c.Pel què fa a les assistències als òrgans col·legiats dels Consorcis així com altres 

ens que formin part del Grup Institucional de la Diputació de Girona, aquestes 
seran abonades pels propis Consorcis, però les quantitats rebudes 
computaran en els màxims  establerts en la taula següent respecte el límits 
anuals d’assistències a percebre. 

 
Quant a les assistències als òrgans col·legiats dels ens dependents, només serà 
d’aplicació als diputats que no tinguin dedicació exclusiva o parcial a la Corporació. La 
quantia mensual per assistències a percebre per cada diputat sumant les de la pròpia 
Corporació i les dels seus ens dependents no podrà superar el límits establerts en la 
taula següent: 
 

Càrrec  Quantia màxima a 
percebre per 

assistències/mes 
(11mesos) 

Quantia màxima a 
percebre per 

assistències/any 

President 6.988,63  76.875  
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Vicepresidents 5.870,45  64.575  
President delegat del Dipsalut 5.870,45  64.575  
Vicepresident Primer Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona, SA 

5.450,00  60.000  

Vicepresident Segon Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona, SA 

4.545,45 50.000 

President delegat Xaloc 4.659,09 51.250  
President de grup polític oposició 3.913,63  43.050  
Portaveu de grup polític oposició 3.913,63  43.050  
Diputat de govern 4.090,90  45.000  
President i portaveu grup polític 
oposició (exercit de forma simultània) 

3.075,00  33.825  

Diputat oposició 2.236,36  24.600  
 
3.Les assistències es justificaran mitjançant certificació del/la secretari/a de l’òrgan 

col·legiat corresponent, que acreditarà els diputats i diputades assistents a cada 
sessió. 
 
Els certificats han de ser tramesos a Presidència de la Diputació, abans del dia 4 del 
mes següent al de realització de la sessió, i si el 4 dia escau en dia inhàbil, serà el dia 
hàbil immediatament posterior. Amb aquesta informació Presidència procedirà a 
confeccionar el resum detallat per a cada diputat de les assistències del mes de 
referència, i procedirà a iniciar l’expedient per al seu pagament. 

 
Quart.- Establir que els membres electes de la Diputació de Girona seran indemnitzats per 
les despeses efectivament realitzades en el desenvolupament del seu càrrec i de 
conformitat amb les següents normes: 
 
1.S’indemnitzarà, d’acord amb la normativa reguladora prevista en cada moment per al 

personal de la Diputació de Girona, per les despeses de viatge originades per 
l’exercici del seu càrrec, tant les realitzades en vehicle propi com en transport públic a: 

a.Els càrrecs electes amb domicili fora del terme municipal de Girona, pels 
desplaçaments efectuats per assistir a la seu de la Diputació de Girona. 

b.Tots els càrrecs electes pels desplaçaments efectuats per raó de servei 
realitzats fora del terme municipal del seu domicili de residència. 
 

Per a poder percebre la indemnització per despeses de viatge caldrà acreditar la 
despesa, aportant els justificants corresponents, així com complimentar una 
declaració responsable on s’identificarà el dia i el motiu del desplaçament. 

 
2.S’indemnitzarà, d’acord amb la normativa reguladora prevista en cada moment per al 

personal de la Diputació de Girona, per les despeses de manutenció originades per 
l’exercici del seu càrrec. 
 
Per a poder percebre la indemnització per despeses de manutenció caldrà acreditar 
la despesa, aportant els justificants corresponents, així com complimentar una 
declaració responsable on s’identificarà el dia i el motiu de la reunió. 

 
3.S’indemnitzarà, d’acord amb la normativa reguladora prevista en cada moment per al 

personal de la Diputació de Girona, per les despeses d’allotjament originades per 
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l’exercici del seu càrrec, a tots els càrrecs electes que per raó del servei hagin de 
pernoctar fora del seu domicili. 
 
Per a poder percebre la indemnització per despeses d’allotjament caldrà acreditar la 
despesa, aportant els justificants corresponents, així com complimentar una 
declaració responsable on s’identificarà el dia i el motiu de la pernoctació fora del seu 
domicili. 
 

4.S’indemnitzarà a tots els càrrecs electes per les despeses de representació 
ocasionades per atendre activitats socials, en virtut de la seva autoritat i de 
representació de la Diputació de Girona, sempre que reverteixi en benefici o utilitat de 
la corporació. 

 
La quantia de la indemnització serà l’import efectivament gastat, o bé aquestes 
despeses podran ser pagades directament per la Diputació al proveïdor corresponent.  
 
Per a poder percebre la indemnització o tramitar el pagament al proveïdor per 
despeses de representació caldrà acreditar la despesa, aportant els justificants 
corresponents, així com complimentar una declaració responsable on s’identificarà el 
dia, el motiu i els assistents a l’acte. 

 
5.Qualsevol altra despesa per desplaçaments, manutencions i allotjaments, motivada per 

l’activitat dels diputats dels diferents grups polítics, que no es pugui incloure en els 
apartats anteriors, podrà ser imputada, en el seu cas, com a despesa de funcionament 
dels diferents grups polítics de conformitat amb les normes de justificació que regulen 
les aportacions als grups polítics de la Corporació. 

 
Cinquè.- Donar-se per assabentat el Ple que correspon a la Presidència, mitjançant 
decret, la determinació del nom i cognoms dels membres electes que exerceixen el seu 
càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, restant supeditat el seu nombre, dins els límits 
legalment previstos, a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost vigent de 
la Diputació de Girona. 
 
Sisè.- Els diputats seran responsables que la situació de dedicació que se’ls hi declari no 
resulti incompatible amb la situació de dedicació exclusiva o parcial que puguin tenir 
reconeguda en altres administracions o per a qualsevol altra activitat pública o privada. 
 
Els imports establerts en el present acord per les dedicacions exclusives o per les 
dedicacions parcials, segons el seu règim de dedicació, i per les assistències, restaran en 
vigor des de la data d’aprovació d’aquest acord. 
 

Setè.- La Diputació garanteix, mitjançant la contractació d’una pòlissa d’assegurança, la 
cobertura de les contingències de mort o invalidesa permanent per causa d’accident 
laboral o no i per qualsevol altra causa, per als càrrecs electes. 

 
Vuitè.- Els imports determinats com a retribucions i/o assistències experimentaran les 
variacions previstes per les corresponents Lleis Generals de Pressupostos que s’aprovin, 
respecte el% de variació previst pels empleats públics, sense que en cap cas puguin 
superar els límits fixats per la normativa als membres electes, de conformitat amb l’article  
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75 bis de la LRBRL i les seves corresponents modificacions. 
 
Novè.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides 100.9120.10000 “retribucions i 
assignacions a òrgans de govern” i 100.9120.16000 “quotes patronals a la Seguretat 
Social.” i a càrrec de la partida  100.9120.23300 en quant a assistències del pressupost 
general vigent.” 
 
Desè.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler 
d’anuncis de la Corporació.” 
 
El president senyor Noguer comenta que passaríem al punt desè, que és retribucions, 
assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació. Té la paraula el senyor 
Piñeira.  
El vicepresident senyor Albert Piñeira intervé i manifesta que, pel que fa a les 
retribucions, com a criteri general el que fem en aquest mandat és vincular les 
retribucions dels electes, els increments i decrements del personal al servei de les 
administracions públiques. Per tant, les variacions que experimenti el personal al servei 
de les administracions públiques són els mateixos increments i decrements que 
preveiem pels electes d’aquesta corporació. Això traduït en el exercici present suposa 
un increment percentual del 2,5 % i també m’agradaria destacar que es modifica el 
import dels diputats de govern, la categoria de diputats de govern, perquè s’entenia que 
en aquells casos en que els diputats de govern són els responsables d’implementar i 
impulsar una determinada política pública, no té sentit que la persona que ha de 
fiscalitzar des de l’oposició i ha de fer la tasca d’aquesta acció de govern tingui una 
retribució superior que aquell que té la responsabilitat de tirar endavant la política 
pública. És evident que la funció de control i impuls és importantíssima en qualsevol 
corporació, la funció propositiva que fan els diferents grups de l’oposició però la funció 
propositiva també la fa el govern, però a més a més el govern té la responsabilitat de 
tirar endavant aquesta determinada política pública i per tant això és el que preveiem en 
aquest cas i en la resta, com deia, vincular-ho als increments o decrements que 
experimentin les retribucions del personal funcionari laboral d’aquesta casa.  
La diputada senyora Pèlach comenta que, evidentment, de la mateixa manera que 
abans doncs vam votar a favor perquè suposava una reducció de la despesa pública en 
l’estructura política, podríem dir, d’aquest organisme doncs en aquest cas hi votarem en 
contra. Estem d’acord, o podríem arribar a entendre aquest augment del percentatge del 
2,5 % generalitzat, tot i que realment la nostra aposta seria la de la reducció 
generalitzada de les retribucions i assistències a tots els membres de la corporació, però 
el que trobem escandalosa i no podem compartir de cap manera és que a més d’haver-
hi més membres al govern, doncs augmentin el sou d’aquestes persones que formaran 
part del govern. No compartim la reflexió que feia el senyor Piñeira fa un moment. 
Entenem i ens sorprèn que precisament quan s’incorpora ERC al govern resulti que en 
el que es tradueixi això és en un augment de la retribució del diputats i les diputades 
que entren al govern i per tant, d’alguna manera, el que fan és entrar en un govern i 
buscar els beneficis propis i augmentant el cost de l’estructura política, i reduint per tant 
el pressupost disponible per fer polítiques públiques.  
El diputat senyor Fernández intervé i comenta que en aquet cas el grup del PSC donarà 
un vot afirmatiu, entenent que és una proposta que és veritat que en el seu conjunt el 
govern pujarà més perquè hi haurà més diputats governant. És obvi que si avui tenim un 
govern de 20 doncs el cost serà superior que el de 14 diputats governant. Nosaltres 
pensem que és una proposta que manté la línia de continuïtat de l’anterior mandat amb 
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aquest increment del 2,5 %. I per això nosaltres entenem que el nostre vot serà positiu. 
Pensem que un 2,5 %, diguéssim, d’increment que es vincula sobretot a les comissions i 
als òrgans col·legiats per a assistència passant del 700 euros als 700 i escaig. Això 
implica doncs que és una actualització a nivell de retribucions, per tant, nosaltres 
pensem que és una proposta, diguéssim, que s’ajusta al que siguin els paràmetres del 
que, diguéssim, fa referència al propi govern. Sí que estarem també molt atents al que 
és la dedicació sobretot dels diputats que hi governen. Estarem molt atents finalment a 
quines són les dedicacions exclusives, o mitges, o parcials, per saber exactament com 
es vincula això a les diferents possibilitats, que els diputats que estem aquí tenim als 
nostres espais al termini municipal. Per tant pel que respecta a nosaltres donem aquest 
vot positiu en aquesta proposta.  
El vicepresident senyor Piñeira comenta, simplement per agrair el vot favorable de la 
resta de grups d’aquest plenari i per respondre a la il·lustre diputada, la senyora Pèlach: 
Quan parlem d’estructura política, valorem l’estructura política en el seu conjunt. La 
reducció que es fa, per exemple, en les assignacions a grups polítics suposa durant el 
curs de la legislatura un estalvi de 144.000 euros. Això també és estructura política. Per 
tant, quan parlem d’estructura política valorem-ho en el seu conjunt. Segona qüestió: 
quan mirem també les coses, no només parlem de valor absolut, parlem de valor relatiu. 
Perquè, és clar, evidentment, hi ha més diputats al govern, és una obvietat, hem passat 
de 14 diputats a 20 diputats, però el conjunt de les retribucions dels electes no 
s’incrementa amb la mateixa proporció, per tant això també penso que és una de les 
coses que hauríem de valorar. Tercer element: Entenem que vincular les retribucions 
dels electes als increments i decrements que experimenti el personal la servei de les 
administracions públiques podem entendre que és un criteri bastant raonable, perquè en 
definitiva, repeteixo, tots els que estem en aquest plenari també som servidors públics i 
també som membres d’aquesta corporació com ho és la resta del personal d’aquesta 
casa i per tant nosaltres ens vinculem al personal al servei de les administracions 
públiques. Com també en algunes anteriors ocasions havíem fet. Jo com a mínim sí que 
li agraeixo una cosa, i és que almenys vostè com a portaveu de la CUP que avui 
s’estrena en el plenari del cartipàs, com a mínim ha estat molt més honesta, si em 
permet l’expressió, que el seu predecessor, que al ple del cartipàs i en el ple de 
constitució ens va dir que el grup de la CUP no cobrarien per sobre de 2,5 vegades el 
salari mínim interprofessional, vam estar tota la legislatura esperant que ens entrés la 
carta de renúncia d’aquesta part del salari que no va arribar en tota la legislatura, ha 
passat el mandat, evidentment, ara això ja es extemporani. Com a mínim vostè penso 
que ha fet un discurs molt més positiu, molt més constructiu, i molt més honest en 
aquest sentit i jo li agraeixo. Moltíssimes gràcies, il·lustra diputada. 
La diputada senyora Pèlach intervé i diu, sí, respondre com a mínim perquè fa 
referència al meu company i per tant no li permeto que parli en aquests termes. El 
senyor Lluc Salellas ha sigut coherent amb el que va dir. El que va ser vostè, la manera 
com ho va interpretar no és la correcta. El senyor Lluc Salellas ha cobrat durant aquest 
temps aquest sou, el que passa és cert que com que no ens han permès mai incidir en 
com allò que deixa de cobrar, doncs podem retroinfluir en com es gastarà en allò que 
nosaltres considerem i tornar aquests diners a la organització perquè vostès els 
gestionin. Doncs els que decideix la nostra organització és els diners que deixem de 
cobrar com a diputats, gestionar-los directament des de la nostra organització. És el 
sistema que tenim establert. Per tant, el pot compartir o no, però en tot cas no és cer 
que el senyor Lluc Salellas faltés a la paraula en aquest sentit.  
El vicepresident senyor Piñeira intervé i respon, sí, molt breument. Nosaltres com a 
corporació no sabem en què es gasten els diners els diputats i diputades. El que sabem, 
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il·lustre diputada, és el que els hi retribuïm. Això és el que sabem. Després tota la resta 
de membres d’aquest plenari destinen diners a fer aportacions al partit, destinen diners 
a causes solidàries, destinen diners a participar amb entitats, etc., etc. El que sabem és 
la nòmina que li paguem cada mes. I li asseguro que en aquest sentit la retribució que li 
abonàvem nosaltres era íntegra. Moltíssimes gràcies, il·lustre diputada. 
 
S’APROVA per 26 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE) i 1 vot en contra (CUP) 
 
11. Determinació del nombre, característiques, func ions i retribucions del personal 

eventual de confiança o assessorament especial. 
“ 
I.Marc normatiu general i criteris doctrinals i jurisprudencials en relació amb el personal 

eventual 
 
El personal eventual de les entitats locals és objecte de diferent regulació a la legislació 
de la funció pública i, en concret, de la funció pública local. 
 
Tanmateix i en ares a la delimitació d’aquest tipus de personal en quan als seus requisits i 
límits, acotarem el seu règim legal d’aplicació a les següents disposicions: 
 
En primer lloc, la Llei 5/2015, de 30 d’octubre, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic que 
defineix al personal eventual com aquell que, en virtut del seu nomenament i amb caràcter 
no permanent, només realitza funcions expressament qualificades com de confiança o 
assessorament especial, essent retribuït amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats 
per aquesta finalitat.  
 
El propi precepte estableix que les lleis de la funció pública que es dictin en 
desenvolupament del propi Estatut determinaran els òrgans de govern de les 
administracions publiques que podran disposar d’aquest tipus de personal i que el seu 
nombre màxim s’establirà pels respectius òrgans de govern. Aquest nombre i les 
condicions retributives seran públiques. El seu nomenament i cessament seran lliures.  
 
El seu cessament es produirà, en tot cas, quan es produeixi el de l’autoritat a la qual 
presta la funció de confiança o assessorament. La condició de personal eventual no podrà 
constituir cap mèrit per a l’accés a la Funció Pública o per a la promoció interna. Al 
personal eventual li serà aplicable, en tot allò que sigui adequat a la naturalesa de la seva 
condició, el règim general dels funcionaris de carrera. 
 
En segon lloc, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, en la seva modificació 
introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, regula en el seu article 104 bis f) el personal eventual de les entitats 
locals determinant, en primer lloc, un escalat de cobertura màxima que correspon als llocs 
de personal eventual, en funció del nombre d’habitants dels municipis. Pel que fa al 
nombre de llocs de treball, la cobertura de les quals correspon a les Diputacions 
provincials serà el mateix que el del tram corresponent a la corporació del municipi més 
poblat de la província.  
 
f) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 75.000 y no superior a 
500.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal 
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eventual por un número que no podrá exceder del número de concejales de la 
Corporación local. 
 
Segons aquests requisits, la Diputació de Girona, compta amb un nombre màxim de 27 
llocs de treball que corresponen a personal eventual igual que el nombre de regidors del 
municipi més poblat de la província (Girona). 
 
Les corporacions locals publicaran a la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la 
Província o, en el seu cas, de la Comunitat autònoma uniprovincial el nombre de llocs de 
treball reservats a personal eventual. 
 
En l’àmbit de la jurisprudència, el Tribunal Suprem s’ha pronunciat recentment en algunes 
sentències, com és el cas de la STS 1494/2014 de 24 de març de 2014, en relació a la 
qual cal destacar tres elements fonamentals que són: en primer lloc, el de la motivació 
que justifiqui la creació dels llocs de naturalesa eventual; el segon que els llocs de treball 
de naturalesa eventual no han de tenir assignades funcions que es corresponguin amb 
funcions permanents que han de ser assolides per funcionaris de carrera i, en tercer lloc, 
que en les funcions del lloc de treball de personal eventual s’han de percebre els 
elements de confiança o assessorament especial. 
 
En la mesura que aquest tipus de personal ha d’estar vinculat o adscrit a un òrgan de 
govern, en aquest cas, de la Diputació de Girona, caldrà incloure un quart requisit que és 
que les seves funcions siguin les adequades a les de l’òrgan en el qual està adscrit. 
 
II.Principis i criteris d’aplicació als llocs de treball del personal eventual a la Diputació de 

Girona. 
D’acord amb aquestes antecedents, els principis i criteris mitjançant el qual es procedirà a 
la determinació i assignació del nombre de llocs de treball del personal eventual de la 
Diputació de Girona, són els següents: 

1.Un cop determinat el nombre total de llocs de treball de personal eventual, les 
assignacions es faran en relació a un nombre de diputats concrets. 

2.Es fa possible que del nombre determinat de llocs de personal eventual que 
s’assignen a un nombre de diputats concrets, alguns d’ells puguin realitzar 
funcions de coordinació, en relació a les activitats realitzades per la resta del 
personal eventual assignat. 

3.Aquests coordinadors estaran assignats directament als diputats corresponents. 
4.Els llocs de treball eventuals depenen orgànicament de la Presidència. Sens 

perjudici de la dependència funcional a un altre òrgan de govern.  
 

III.Competències i funcions assignades als llocs de treball de personal eventual a la 
Diputació de Girona. 

 
A)Òrgan de govern: Presidència. 

Les competències de la Presidència estan relacionades als articles 34 de la Llei 
7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, article 29 del Real 
Decret legislatiu 781/1986 de 18 d’abril pel qual s’aprova el text refós de les 
disposicions vigents en matèria de règim local, i l’article 61 del Real Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
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El desenvolupament i la viabilitat administrativa de l’exercici de les competències 
atribuïbles al President de la Diputació de Girona es realitzen a través dels òrgans 
administratius que constitueixen l’organització administrativa de la Diputació, que 
la formen els funcionaris de carrera i el personal laboral de la Diputació de Girona, 
els quals realitzen aquestes funcions de desenvolupament i d’execució  de la 
voluntat política d’aquest òrgan, en el context de la seva pròpia jerarquia i 
canalitzant aquesta voluntat política en forma d’informes, de propostes i de 
resolucions. 
De tota manera, la reciprocitat entre l’òrgan de la Presidència que emet la seva 
voluntat en forma de  decisió en aquells assumptes que són de la seva 
competència, i els òrgans administratius que executen aquesta voluntat utilitzant 
les vies legals i procediments per conformar aquesta decisió, poden requerir 
també d’un seguit d’actuacions que poden ser anteriors, intermèdies o posteriors a 
aquesta presa de decisió que es podrien classificar, bàsicament, en tres grups: 

a)En aquelles actuacions d’assistència al President en ordre a poder recavar les 
iniciatives, les inquietuds i la diferent problemàtica provinent dels municipis, de les 
entitats i dels diferents col·lectius del territori que, en aquest cas, és la demarcació 
de Girona. 

b)En aquelles actuacions que, sense entrar en l’àmbit de l’exercici d’actuacions 
pròpies de determinades professions, com les periodístiques o  les de protocol, 
tenen a veure en tot un seguit d’activitats tendents a garantir i, si s’escau, fomentar 
la fluïdesa de les relacions amb les institucions, la ciutadania i els mitjans de 
comunicació. En aquest apartat, es poden incloure les de preparació prèvia als de 
l’organització dels esdeveniments i actes de la Presidència en general, en forma 
d’assessorament i selecció dels actes institucionals, la recopilació diària de 
notícies què tenen a veure amb la institució, o l’assessorament i informació prèvia 
en l’elaboració de comunicats o notes de premsa entre altres. 

c)Un tercer bloc d’actuacions fan referència a aquells aspectes o elements que tenen 
a veure amb aquelles funcions tendents a facilitar les relacions entre la presidència 
i els òrgans administratius a l’hora de conformar amb garanties la voluntat política 
d’aquest òrgan. Aquestes actuacions tindran com a fi últim i exclusiu el de garantir 
la conformació de la voluntat política en tota la seva extensió. En aquest sentit, es 
configura la funció dels funcionaris eventuals en l’àmbit de la més estricta 
col·laboració, però desproveïda d’interferències jeràrquiques o d’intromissió en les 
actuacions dels funcionaris de carrera  o del personal laboral de la Diputació de 
Girona en les funcions que tenen encomanades.  
Sota aquests mateixos paràmetres, els el personal eventual també podrà realitzar 
les funcions de donar o de complementar una acurada informació en relació a la 
iniciativa o la voluntat de la presidència en les preses de decisió que té prevista, 
de seguiment dels expedients i, en darrera instància, dels efectes que les 
resolucions de la Presidència tenen, en relació amb els destinataris de la resolució 
en particular i de la demarcació de Girona, en general. 
 

B)Òrgan de Govern: Ple. 
Les competències del Ple de la Diputació estan relacionades als articles 34 de la 
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, article 28 del Real 
Decret legislatiu 781/1986 de 18 d’abril pel qual s’aprova el text refós de les 
disposicions vigents en matèria de règim local, article 90 del Decret legislatiu 
2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya i, finalment, l’article 70 del Real Decret 2568/1986, de 28 de 
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novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 
El desenvolupament i la viabilitat administrativa de l’exercici de les competències 
atribuïbles al Ple de la Diputació de Girona es realitzen a través dels òrgans 
administratius que constitueixen l’organització administrativa de la Diputació, que 
la formen els funcionaris de carrera i el personal laboral de la Diputació de Girona, 
els quals realitzen aquestes funcions de desenvolupament i d’execució  de la 
voluntat política d’aquest òrgan, en el context de la seva pròpia jerarquia i 
canalitzant aquesta voluntat política en forma d’informes, de propostes i de 
resolucions. 
De tota manera, la reciprocitat entre l’òrgan de la Ple que emet la seva voluntat en 
forma d’acords en aquells assumptes que són de la seva competència, i els òrgans 
administratius que executen aquesta voluntat utilitzant les vies legals i 
procediments per conformar aquesta decisió, poden requerir també d’un seguit 
d’actuacions que poden ser anteriors, intermèdies o posteriors a aquesta presa de 
decisió que es podrien classificar, bàsicament, en tres grups: 

a)En aquelles actuacions d’assistència als diputats que conformen les diferents 
opcions polítiques que conformen la composició del Ple, en ordre a poder recavar 
les iniciatives, les inquietuds i la diferent problemàtica provinent dels municipis, de 
les entitats i dels diferents col·lectius del territori que, en aquest cas, és la 
demarcació de Girona. 

b)En aquelles actuacions que, sense entrar en l’àmbit de l’exercici d’actuacions 
pròpies de determinades professions, com les periodístiques o  les de protocol, 
tenen a veure en tot un seguit d’activitats tendents a garantir i, si s’escau, fomentar 
la fluïdesa de les relacions amb les institucions, la ciutadania i els mitjans de 
comunicació. En aquest apartat, es poden incloure les de preparació prèvia als de 
l’organització dels esdeveniments i actes dels diputats del ple en general, en forma 
d’assessorament i selecció dels actes institucionals, la recopilació diària de 
notícies què tenen a veure amb la seva funció, o l’assessorament i informació 
prèvia en l’elaboració de comunicats o notes de premsa entre altres. 

c)Un tercer bloc d’actuacions fan referència a aquells aspectes o elements que tenen 
a veure amb aquelles funcions tendents a facilitar les relacions entre la presidència 
i els òrgans administratius a l’hora de conformar amb garanties la voluntat política 
d’aquest òrgan. Aquestes actuacions tindran com a fi últim i exclusiu el de garantir 
la conformació de la voluntat política en tota la seva extensió. En aquest sentit, es 
configura la funció del personal eventual en l’àmbit de la més estricta col·laboració 
amb els diputats de les formacions polítiques que conformen el Ple, però 
desproveïda d’interferències jeràrquiques o d’intromissió en les actuacions dels 
funcionaris de carrera  o del personal laboral de la Diputació de Girona en les 
funcions que tenen encomanades.  
Sota aquests mateixos paràmetres, el personal eventual també podrà realitzar les 
funcions de donar o de complementar una acurada informació en relació a la 
iniciativa o la voluntat dels diputats en la configuració de les preses de decisió que 
el Ple té encomanades, de seguiment dels expedients,  informacions diverses en 
relació a les propostes dictaminades per les Comissions informatives, de 
l’assistència en la confecció de l’ordre del dia, inclusió de mocions i, en darrera 
instància, dels efectes que els acords de l’òrgan plenari tenen en relació als 
destinataris de l’acord en particular i de la demarcació de Girona, en general. 
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L’article 304 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, regula el règim jurídic del personal eventual que ha 
de realitzar funcions de confiança o assessorament especial. D’acord amb l’esmentat 
article i amb els articles 9.1 a) i 9.2 del Reglament del personal al servei de les entitats 
locals (Decret 214/1990, de 30 de juliol), el nombre, les característiques bàsiques i les 
retribucions d’aquest personal els ha de determinar el Ple de la corporació, el llocs han de 
figurar en la relació de llocs de treball de l’entitat, i els nomenaments corresponen a la 
presidència. 
 
En virtut de l’anterior, la Presidència proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent  
 
Primer. CREAR els llocs de treball de personal eventual confiança o assessorament 
especial que s’indiquen a continuació: 
 
DENOMINACIÓ: CAP DEL GABINET DE LA PRESIDÈNCIA 
DOTACIÓ: 1 
FUNCIONS: 

-Assistència i assessorament a la Presidència de la Diputació. 
-Acompanyament en la representació davant d’altres administracions i davant entitats 

de la demarcació de Girona o fora de la demarcació. 
-Seguiment de les polítiques institucionals i de govern definides per la Corporació. 
-Propostes de definició de les polítiques de projecció institucional i d’imatge de la 

Diputació de Girona, avaluant-les regularment. 
-Iniciatives i promoció en l’organització de les relacions institucionals de la Diputació 

de Girona en els actes formals. 
-Col·laboració en les actuacions en matèria de protocol, comunicació i difusió de la 

Presidència. 
-La coordinació i supervisió de l’agenda del President de la Diputació.  
-Participar en els mecanismes de coordinació que s’estableixin des de la Presidència, 

amb l’objectiu d’obtenir un flux d’informació de l’estat de les iniciatives, projectes i 
propostes. 

-Coordinació amb les diferents àrees de govern. 
-Efectuar el control de l’entrada i despatx de tota la documentació i correspondència 

que es dirigeixi directament al President de la Diputació, i en especial, les 
comunicacions dels diputats. 

-Recollir la informació que es consideri necessària de tots els òrgans de la Diputació 
per tal de facilitar i de garantir les compliment de les funcions del President. 

-Informar a la Presidència i a l’equip de govern de les incidències sorgides en les 
diferents actuacions, dels resultats obtinguts per les àrees, serveis i departaments 
de la Diputació i dels seus grups de treball respecte dels objectius fixats i del nivell 
de qualitat aconseguit en la prestació dels serveis. 

-Proposar millores dels sistemes de comunicació ascendents i descendents 
necessaris per garantir una comunicació interna àgil i eficaç. 

-Atenció a les entitats que ho sol·licitin per a temes relacionats amb el seu lloc de 
treball. 

-Altres funcions que li encomani la Presidència, d’acord amb les condicions i 
delimitacions de les seves funcions. 
RÈGIM DE DEDICACIÓ: Jornada ordinària. 
RETRIBUCIÓ ANUAL BRUTA: 58.514,09 € 
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DENOMINACIÓ: ADJUNT AL GABINET DE PRESIDÈNCIA: 
DOTACIÓ: 1 
FUNCIONS: 

-Assistència i col·laboració immediata a les funcions del Cap de Gabinet de 
Presidència, i altres funcions que li encomani la Presidència, d’acord amb les 
condicions i delimitacions de les seves funcions. 

-RÈGIM DE DEDICACIÓ: Jornada ordinària. 
-RETRIBUCIÓ ANUAL BRUTA: 47.875,20 € 

 
DENOMINACIÓ: ADJUNT AL GABINET DE LA VICEPRESIDÈNCIA PRIMERA 
DOTACIÓ: 1 
FUNCIONS: 

-Assistència i col·laboració immediata a les funcions del Cap de Gabinet de 
Presidència, i altres funcions que li encomani la Vicepresidència Primera, d’acord 
amb les condicions i delimitacions de les seves funcions. 

-RÈGIM DE DEDICACIÓ: Jornada ordinària. 
-RETRIBUCIÓ ANUAL BRUTA: 47.875,20 € 

 
DENOMINACIÓ: ASSESSORS DE PLE 
DOTACIÓ: 22 
FUNCIONS: 

-Assessorament i assistència als diputats, en general. 
-Assistència a les activitats preparatòries i complementàries del Ple.. 
-Iniciatives, propostes i informació als diputats dels temés que els siguin d’interès. 
-Col·laboració en la iniciativa dels diputats en la preparació i elaboració de mocions i 

altres propostes que puguin promoure per ser acordades pel ple. 
-Confecció i seguiment de les agendes dels diputats i diputades, així com el reculls, 

assessorament i informació en relació a les notícies i notes de premsa que 
apareguin en els mitjans de comunicació i que els afectin. 

-Assessorament i suport en matèria de comunicació, amb els municipis, entitats i, en 
general, organitzacions i ens associatius de la demarcació de Girona. 

-Assessorar i, si s’escau, proposar la presència dels diputats i diputades en els actes i 
esdeveniments que es realitzin en el territori de la demarcació de Girona i que 
afectin, directament a les funcions que realitzen. 

-Promoure grups de treball amb la resta d’assessors dels diputats en relació als 
aspectes relatius i la iniciativa, creació o implantació d’una determinada actuació 
que requereixi d’aquesta actuació conjunta. 

-Col·laboració en les actuacions d’organització dels actes i en les tasques de protocol, 
així com les posteriors valoracions. 

-Assessorament, col·laboració i, si s’escau, redacció d’articles d’opinió i notes de 
premsa. 

-Gestió i organització de tertúlies, taules rodones i presències diverses dels diputats 
als mitjans de comunicació. 

-Informació als municipis, entitats i diferents organitzacions de caràcter associatiu de 
la demarcació de Girona, en relació a les actuacions realitzades per part dels 
diputats i diputades, així com dels seus posicionaments. 

-Presència i seguiment dels actes institucionals, reunions i visites al territori de la 
demarcació de Girona, a requeriment dels diputats i diputades. 

-Altres funcions que li encomani qualsevol dels diputats, d’acord amb les condicions 
i delimitacions de les seves funcions 
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RÈGIM DE DEDICACIÓ: Jornada ordinària. 
RETRIBUCIÓ ANUAL BRUTA: 38.300,10 € 
 

DENOMINACIÓ : ASSESSOR COORDINADOR DE PLE 
DOTACIÓ 2 
FUNCIONS: 
Juntament amb les funcions d’assessor relacionades anteriorment, la seva funció 
consisteix en la coordinació de les diferents activitats dels assessors. El Coordinador 
tindrà una relació directa amb els diputats, a efectes de donar trasllat de les directrius 
per les quals els diputats duran a terme les seves activitats i, a la inversa, traslladarà als 
propis diputats , les iniciatives, propostes i informacions que siguin necessàries. 
RÈGIM DE DEDICACIÓ: Jornada ordinària. 
RETRIBUCIÓ ANUAL BRUTA: 47.875,20 € 

 
Segon. REGULAR el règim de condicions de treball del personal eventual de la 
Diputació de Girona, d’acord amb els aspectes que s’indiquen a continuació: 

1. El personal eventual de la Diputació de Girona només prestarà les seves funcions 
de confiança o assessorament especial als òrgans de govern de la Corporació, 
que són el President, el Ple i la Junta de Govern. Això sense perjudici de 
l’atribució legal al Ple per a la creació i definició dels llocs de treball, i la 
competència del President per a nomenar-los i cessar-los lliurement.  

2. Determinació de la dedicació del personal eventual.  
2.1.La dedicació ordinària comporta el compliment de la jornada de treball a 

temps complet a la Diputació de Girona, però el càrrec de personal 
eventual es podrà compatibilitzar amb l’exercici d’una altra activitat en els 
termes que preveu la llei 53/1984 de 26 de desembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de les Administracions Públiques, sense perjudici de 
que el Ple pugui imposar altres incompatibilitats addicionals que apreciarà 
en cada moment, en funció de les tasques a desenvolupar pel personal 
eventual. 

2.2.La dedicació parcial comporta la realització d’una jornada de treball a temps 
parcial, en el percentatge que indiqui el Ple en el moment de la creació del 
lloc de treball de personal eventual. No obstant, les dedicacions parcials 
computaran com un efectiu a temps complert, pel que fa al límit establert a 
l’article 104 de la llei de bases de règim local. 

3. Atès que les funcions de confiança només poden ser apreciades amb caràcter 
personal i indelegable pel President de la Corporació, el control del compliment 
efectiu i satisfactori de les tasques fetes pel personal eventual de confiança serà 
apreciat de forma lliure i discrecional pel President. En cas que el càrrec de 
personal eventual presti funcions d’assessorament especial al Ple o a la Junta de 
Govern, el President podrà delegar, en la mateixa resolució de nomenament del 
càrrec eventual, les tasques de seguiment del compliment efectiu de les seves 
funcions en altres diputats o diputades de la Corporació, els quals podran 
proposar el seu cessament al President si ho considera justificat.   

4. Atès les circumstàncies inherents a la seva condició, el personal eventual quedarà 
eximit del sistema de control horari mecanitzat, no obstant la dedicació i horari 
efectiu que correspongui segons l’apartat 2 d’aquest Acord serà de compliment 
obligatori. Correspondrà als diputats delegats pel president el seguiment 
d’aquesta obligatorietat.  
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5. Les sortides territorials de servei, si es dona el cas, seran autoritzades pels diputats 
responsable de les tasques de seguiment o persona en qui delegui. 

6. En cas que les funcions del personal eventual comportin treballar en diumenges o 
dies de festa del calendari laboral de la corporació, es compensarà amb hores 
dins de l’horari ordinari de treball.  

7. El personal eventual de la Diputació de Girona està exclòs de l’àmbit d’aplicació de 
l’Acord de condicions de treball del personal funcionari de la Diputació de Girona, 
d’acord amb el punt 1.b) del text vigent.  

8. El personal eventual tindrà dret a percebre les ajudes per estudis i altres finalitats 
educatives, en els mateixos termes que resultin d’aplicació en cada moment al 
personal funcionari de la Diputació de Girona.  

9. El personal eventual tindrà dret a percebre indemnitzacions per raó del servei en 
els mateixos termes que el personal funcionari de la Diputació de Girona, tant pel 
que fa al seu import com a les condicions per acreditar i justificar la realització de 
tasques fora del centre de treball corporatiu. 

10. Els acords de la Diputació de Girona sobre límits de complements de la prestació 
per incapacitat temporal per contingències comunes i contingències professionals 
del personal funcionari de la Corporació seran d’aplicació anàloga al personal 
eventual de la Corporació. En particular, el personal eventual és responsable de 
presentar al Departament de Recursos Humans una còpia dels comunicats de 
baixa mèdica expedits per la Seguretat Social en el termini de tres dies, comptats 
a partir del mateix dia de l’expedient de baixa o confirmació de la baixa. Els 
comunicats d’alta mèdica han de ser entregats al Departament de Recursos 
Humans en el termini de 24 hores següents a la seva expedició (art. 7 del Reial 
Decret 625/2014, de 18 de juliol). La supervisió del compliment d’aquestes 
obligacions correspon al diputat o diputada responsable de fer el seguiment del 
compliment efectiu del personal eventual que s’esmenta a l’apartat tercer.  

11. El personal eventual es beneficiarà d’una assegurança de vida i accidents en els 
mateixos termes i capitals assegurats que el personal funcionari de la Diputació 
de Girona.  

12. Resulta d’aplicació al personal eventual de la Diputació de Girona el Capítol IV del 
Títol III de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic relatiu als deures dels empleats 
públics i el Codi de Conducta.  

13. El nomenament i cessament del personal eventual de la Diputació de Girona serà 
publicat al Portal de Transparència de la Corporació, sense perjudici del sistema 
de publicitat legal previst a la Llei de Bases de Règim Local.  

14. El personal eventual haurà de ser assignat orgànicament al Gabinet de 
Presidència, tot i que funcionalment podran estar adscrits als òrgans de govern 
esmentats a l’apartat primer. Només de forma excepcional, d’acord amb les 
previsions del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, el personal eventual 
podrà ser assignat funcionalment a un altre servei o departament de la Diputació 
de Girona (excloent en tot cas els seus ens dependents).  

15. El personal eventual no pot realitzar activitats ordinàries de gestió o de caràcter 
tècnic de la Diputació de Girona, les quals estan reservades al personal 
funcionari i laboral, ni podrà dur a termes funcions pròpies dels llocs de treball 
estructurals i permanents de la plantilla de personal funcionari o laboral de la 
Corporació.  

16. En cas de dubte, les anteriors clàusules s’interpretaran segons la previsió de  l’art. 
12.5 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, que estableix que el règim general 
dels funcionaris de carrera serà aplicable al personal eventual en allò que sigui 
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adequat a la naturalesa de la seva condició, com a personal no permanent 
nomenat i cessat lliurement.  

17. L’anterior règim de condicions de treball s’aplicarà sempre que no contradigui 
directament qualsevol norma legal o reglamentària que resulti d’aplicació al 
personal eventual de les Administracions Locals. 

 
Tercer. PUBLICAR aquesta resolució, així com els nomenaments de personal eventual, 
al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
i al Portal de Transparència de la Diputació de Girona.  
 
Quart. MODIFICAR la Relació de Llocs de Treball i la Plantilla de la Diputació de Girona 
en allò que afecta a la creació de les anteriors places i llocs de treball de personal 
eventual. L’adscripció orgànica dels llocs de treball es farà en una unitat pròpia i 
dependent directament del Gabinet de Presidència, tot i que funcionalment podran estar 
adscrits als òrgans de govern esmentats a l’apartat primer de l’acord de regulació del 
règim de condicions de treball del personal eventual de la Diputació de Girona. 
 
Cinquè. Autoritzar la despesa de 468.036,51 euros amb càrrec a les partides 
100.9120.11000 “retribucions personal eventual” i 147.463,47 euros a càrrec de la 
partida 100.9120.16000 “quotes patronals a la Seguretat Social. representació” del 
pressupost general vigent.” 
 
El senyor President comenta que passaríem al punt onzè, que és la determinació del 
nombre de característiques, funcions i retribucions del personal eventual de confiança o 
assessorament especial. Té la paraula el senyor Piñeira. 
El vicepresident senyor Piñeira intervé i comenta que, pel que fa al personal eventual, 
aquest estarà fixat amb un nombre de 27, això ens permet reproduir la mateixa 
proporcionalitat que en el ple, pel que fa a la distribució en el diferents grups polítics i 
per tant exactament la mateixa composició que hi ha en el plenari és la que seguirem 
per la distribució del personal eventual o d’assessorament espacial. M’agradaria 
significar també que amb aquesta mena de garantia tots els grups puguin tenir almenys 
una persona eventual treballant pel grup, que penso que és necessari pel funcionament 
i per la feina que han de desenvolupar els diferents grups polítics i remarcar també que 
tornem a insistir moltíssim en la determinació de les funcions, les característiques dels 
horaris, de les retribucions que tenen assignades el personal eventual. Penso que a la 
darrera legislatura, durant el mandat 2015-2019, vam fer un salt qualitatiu molt 
significatiu en aquest àmbit i evidentment el que volem és continuar incidint en aquesta 
mesura.  
La diputada senyora Pèlach comenta que, partint una mica del que deia el senyor 
Piñeira, nosaltres fem aquesta valoració del conjunt de l’estructura política i precisament 
la reducció a l’aportació de grups que precisament hi he votat a favor no es compensa, o 
diguéssim, és menor que l’augment de tota la resta. És a dir, l’augment de les 
retribucions i indemnitzacions especialment per l’augment de membres del govern i de 
diputats, i del sou dels diputats de govern, ni tampoc amb l’augment que suposa els 
càrrecs de confiança, que és el que estem parlant ara mateix. Per tant, sí que fem 
aquesta valoració en conjunt de tot plegat, i li diem que augmenta la despesa en 
estructura política. Concretament, en el cas dels càrrecs de confiança, passa de 
928.000 euros l’any a 1.092.617 euros l’any, si no m’equivoco. Això vol dir un augment 
d’uns 164.617 euros l’any que, en el total del mandat, és a dir per quatre anys, 
suposaria uns 658.000 en total. Per tant, realment és una despesa considerable. 
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Nosaltres no la compartim absolutament, no compartim la creació d’aquest nou càrrec 
d’adjunt de gabinet de la vicepresidència primera, que a més a més entenem que 
evidencia el fet que estan creant una estructura paral·lela als dos partits de govern, en 
contra del que vostès expliquen d’aquesta voluntat de treball conjunt, o d’estratègia 
compartida. A més a més, en el moment de la creació dels càrrecs de confiança, 
s’agafen el màxim legal permès, no és diguéssim obligatori arribar a aquest màxim, sinó 
que és un llindar màxim. Vostès agafen això, en tant que l’ajuntament de Girona ja ha 
passat de 25 a 27 regidors però el cert és que, en canvi, a la província, el total 
d’habitants que té la província, pràcticament no ha augmentat. Ha crescut en 8.000 
habitants, que és un percentatge realment petit, i per tant no compartim aquesta 
necessitat d’augmentar el nombre de càrrecs de confiança ni el cost total de l’estructura 
política. Llavors ens sorprèn també que, per exemple, a l’ajuntament de Girona, el grup 
d’Esquerra Republicana de Catalunya s’enventi-hi d’haver reduït el nombre de càrrecs 
de confiança, senyor Llach, vostè esventava llavors d’haver reduït el nombre de càrrecs 
de confiança i, en canvi, el que fa amb ells és negociar, quan entra vostè al govern, uns 
nous càrrecs de confiança i, a més a més, ho fan en benefici propi. Llavors no ho 
compartim de cap manera i evidentment per això votarem en contra. 
El president senyor Miquel Noguer manifesta, jo volia anticipar, i ho poso com a 
premissa general de la legislatura: Jo entenc que aquí hi ha molt portantveus que estan 
a l’Ajuntament de Girona, però això no és l’Ajuntament de Girona, és la Diputació. Per 
tant, els agrairia que els debats que han de tenir de l’Ajuntament de Girona els tinguin a 
l’Ajuntament de Girona, i els debats de la Diputació els tinguem en aquesta corporació. 
Perquè si no, no tindríem un bon encaix ni un bon funcionament d’aquest plenari. Val 
per la senyora Pèlach i per la resta, i també val per altres ajuntaments. En tot cas, 
aquest ha de ser un debat de Diputació i no ha de ser un debat de retrets d’ajuntaments, 
i per tant, jo, com a conductor, si em permeten, d’aquest plenari, no permetria que això 
es fes d’aquesta manera. 
El vicepresident senyor Piñeira intervé i diu, bé, moltíssimes gràcies, senyor president 
per respondre a la il·lustra diputada, la senyora Pèlach. Veurà, al personal eventual avui 
establim el màxim de persones que tindrem de personal eventual, i entenc que la CUP 
voldrà tenir una persona de personal eventual en el grup, ho entenc. Llavors, jo em 
pregunto, fent servir un exercici matemàtic simple, si la CUP que té una diputada, per 
tenir una diputada voldrà tenir una persona que assessori aquesta diputada, el grup del 
PSC que en té quatre, no podrà tenir també un assessor per cadascun del membres del 
grup? O el grup de govern, que en té 11 de Junts x Catalunya i 9 d’Esquerra? Per tant, 
no entenc per què hi ha determinats grups que per cada diputat han de tenir un 
assessor i altres que no. És més difícil d’entendre això. Segona consideració: Però és 
que si vol això també tindrà solució. Perquè avui estem aprovant el nombre del personal 
eventual. Però el personal eventual, vull recordar que el nomenament de les persones 
concretes no és competència d’aquest plenari, és competència del senyor president de 
la corporació. Per tant, si algun grup considera que de personal eventual n’hi ha massa, 
hi pot renunciar-hi. Ara, també li dic una altra cosa, senyora Pèlach. Si no hi renuncia, i 
per tant la seva premissa és que per un diputat una persona eventual, entengui que la 
resta de membres també tenim dret a tenir la mateixa proporció, i si vostè hi renuncia ho 
sabrem en els propers dies, perquè a vostè li haurem de demanar si vostè vol una 
persona de personal eventual o no. I quan vostè ens respongui, nosaltres a la resta de 
grups també farem la nostra reflexió. Però si vostè segueix aquesta proporció, el que a 
mi no em val, i el que no li val a aquest govern, és que les coses que són bones per la 
CUP, que això a vegades ja ho fan vostès, siguin dolentes pels altres grups. Perquè la 
resta de grups no som ni més ni menys que ningú. Simplement som iguals. Una altra 
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qüestió que li volia comentar: vostè parla d’estructures paral·leles. Escolti, això és un 
govern i una corporació, no hi ha dos governs i no hi ha dos corporacions. Això no vol 
dir tenir entendre el que és un govern de coalició, perdoni’m que li digui en aquests 
termes. I a l’adjunt de presidència i l’adjunt al president primer, els dos dependran 
orgànicament del cap de ganivet de presidència. Precisament per afavorir la coordinació 
entre els diferents membres del govern, perquè aquí no es tracta de crear estructures 
paral·leles, i la darrera cosa que li volia comentar, de fet el president ja l’ha dita: 
Tinguem clars els marcs, perquè sinó aquí reproduirem els de les municipals, i jo que 
vinc de l’altra ponta de la província, que vinc de Puigcerdà, a lo millor els plenaris de 
l’ajuntament de Girona potser a la resta de diputats que no venim de la capital no ens 
interessen tant. Ja el president ho comentava. Per tant, circumscrivim-nos al que estem, 
a la Diputació de Girona. Perquè sinó al final, si reproduïm aquí diferents debats de 
diferents ajuntaments, estarem creant ajuntaments de primera i de segona. I una 
corporació com la diputació, que té entre les seves funcions el suport als ajuntaments i 
el reequilibri territorial, precisament del que s’ha de preocupar més és dels municipis 
petits i mitjans, que és el que ens interessen i que no hi hagi dos categories 
d’ajuntaments en funció del seu tamany i de la seva importància. Moltíssimes gràcies, 
il·lustra diputada. 
 
S’APROVA per 26 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE) i 1 vot en contra (CUP) 
 
12. Determinació del règim del personal directiu de  la Diputació de Girona, els seus 

organismes autònoms i ens dependents.  
 
“L’art. 32 bis de la Llei de Bases de Règim Local, en la seva redacció donada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, 
estableix que el nomenament del personal directiu de les Diputacions ha d’efectuar-se 
d’acord amb criteris de competència professional i experiència, entre funcionaris de 
carrera de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les entitats locals, o entre 
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, els quals han de pertànyer a cossos i 
escales classificades en el subgrup A1, excepte quan el Reglament Orgànic permeti que, 
en atenció a les característiques específiques de les funcions, el titular de l’òrgan directiu 
no sigui funcionari.  
 
Aquest nou precepte de la Llei de Bases de Règim Local es configura com el nou marc 
legal d’aplicació immediata i directa al personal directiu de les Diputacions, amb caràcter 
improrrogable i obligatori. No obstant, és prou imprecís sobre la forma d’aplicar criteris de 
competència professional i experiència a l’hora de nomenar el personal directiu de les 
Diputacions, i per això cal concretar-lo de forma homogènia i prèvia al nomenament dels 
futurs càrrecs de naturalesa directiva de la Diputació de Girona.  
 
Amb anterioritat a l’aprovació del nou article 32 bis de la Llei de Bases de Règim Local 
existia una gran imprecisió normativa entorn a l’article 13 de la llei 7/2007, de 12 d’abril, 
d’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, on es configura a grans trets l’anomenat “personal 
directiu professional”, però encarregant al Govern i als òrgans de govern de les 
Comunitats Autònomes el desenvolupament normatiu del règim jurídic específic del 
personal que fa funcions directives en les Administracions Públiques. Atès que aquest 
desenvolupament normatiu no s’ha produït fins ara, l’aplicació pràctica d’aquest precepte 
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic era molt difícil. No obstant, i per la importància que 
té aquesta norma bàsica estatal en matèria de funció pública, cal recordar que ja s’hi fa 
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esment al fet que el personal directiu ha de ser designat atenent al principi de mèrit i 
capacitat, i a criteris d’idoneïtat, mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i la 
concurrència.  
 
La direcció pública es caracteritza per l’exercici de poders delimitats i atribuïts en una 
norma o reglament intern de l’Administració, que comporta l’actuació amb responsabilitat i 
autonomia, només limitada per les instruccions generals del màxim òrgan de direcció 
polític de l’entitat pública. Malgrat que la proximitat amb l’òrgan de govern comportarà 
determinades notes de confiança, la qualitat distintiva de les funcions directives és la 
professionalitat en l’actuació, que requereix una certa estabilitat i permanència en el 
càrrec, i una gestió marcada pels criteris d’eficàcia i eficiència, responsabilitat i control 
dels resultats en funció de l’assoliment d’uns objectius prèviament fixats. 
 
Per la seva banda, l’article 85 bis de la Llei de Bases de Règim Local, que continua en 
vigor, estableix una regulació especial per al titular del màxim òrgan de direcció dels 
organismes autònoms locals i de les entitats publiques empresarials locals, el qual haurà 
de ser funcionari de carrera o personal laboral de les Administracions Públiques, o bé un 
professional del sector privat que acrediti més de cinc anys d’exercici professional. En 
qualsevol dels dos casos anteriors, haurà de ser titulat superior. Els Estatuts reguladors 
dels organismes autònoms de la Corporació han incorporat aquesta previsió legal en el 
seu articulat per regular el nomenament dels seus màxims òrgans de direcció.  
 
Hem d’esmentar, però, que ni l’article 32 bis de la Llei de Bases de Règim Local, ni 
l’article 13 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic resulten d’aplicació directa als 
organismes públics de naturalesa jurídica privada, com les societats mercantils i les 
fundacions públiques. No obstant, la Disposició Addicional 1a de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic estableix que les entitats dels sector públic que no estiguin incloses en 
l’àmbit d’aplicació del mateix aplicaran, no obstant, els principis continguts als articles 52, 
53, 54, 55 i  59 d’aquest text legal. Els esmentats principis són els relatius al codi de 
conducta, els principis ètics i deures dels empleats públics, i també el dret d’accés a 
l’ocupació pública d’acord amb els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat.  
 
Finalment, convé recordar que el vincle laboral del personal directiu dels organismes 
públics haurà de ser, amb preferència, el del contracte laboral d’alta direcció regulat al 
Reial Decret 1382/1985, d’1 d’agost. No obstant això, convé recordar que aquest règim 
laboral haurà de complir amb les especialitats previstes amb caràcter bàsic a la Disposició 
Addicional 8a de la llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del 
mercat laboral, que prohibeix els pactes indemnitzatoris en cas de desistiment 
empresarial, i també la Disposició Addicional 12a de la Llei de Bases de Règim Local que 
regula la seva estructura retributiva obligant a imposar un complement variable que es 
percebrà en funció de la consecució d’uns objectius prèviament establerts. 
 
També destaca en aquest àmbit l’aplicació directa de la Disposició Addicional 15a de la 
Llei de Bases de Règim Local, que estableix que els titulars dels òrgans directius s’han de 
sotmetre al règim d’incompatibilitats de la llei 53/1984,de 26 de desembre i de la resta de 
normativa sobre la matèria, i estableix una prohibició per a l’exercici d’activitats privades 
que estiguin afectades per les seves decisions com a directiu públic durant els dos anys 
següents a la data del seu cessament en el càrrec directiu, i finalment també obliga als 
directius públics a formular la declaració sobre els seus béns patrimonials i participació en 
societats de qualsevol tipus, i declaració d’activitats que els proporcionin ingressos 
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econòmics, en els mateixos termes que els càrrecs electes locals.  
 
Finalment, resulta també d’aplicació l’article 57 de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern que obliga a les entitats públiques a 
donar a conèixer els criteris emprats per designar una persona per ocupar un alt càrrec, 
fent públic el currículum de la persona nomenada amb els seus mèrits professionals i 
tècnics. L’apartat segon d’aquesta disposició recorda que els nomenaments d’alts càrrecs 
s’han de fer atenent a criteris de competència professional, entre persones amb 
qualificació i experiència en llocs de responsabilitat en la gestió pública o privada. Als 
efectes d’aquesta llei, tenen la condició d’alts càrrecs (art. 4) els titulars dels òrgans 
superiors i càrrecs directius de l’Administració local i dels organismes públics dependents 
o vinculats a l’Administració local.  
 
Per tot això i, en relació amb els articles 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases del règim local, la Presidència proposa al Ple l’adopció de 
l’ACORD següent: 
 
Primer. REGULAR el règim de designació, nomenament i codi d’actuació del personal 
directiu de la Diputació de Girona i dels seus ens dependents, d’acord amb els aspectes 
que s’indiquen a continuació: 
 

1.Règim jurídic: 
1.1.Tenen la consideració de personal directiu professional de la Diputació de 

Girona els titulars dels òrgans classificats com a tals pel Ple de la 
Corporació, mitjançant l’aprovació de la Relació de Llocs de Treball o altres 
instruments organitzatius de personal que s’estableixin. 

1.2.Tenen la consideració de personal directiu professional dels organismes 
autònoms, entitats públiques empresarials, societats mercantils, fundacions 
públiques, consorcis i resta d’entitats que estiguin adscrits o depenguin de 
la Diputació de Girona quan els estatuts reguladors dels esmentats 
organismes o el seu instrument de creació i regulació ho hagi establert 
expressament. 

1.3.Quan el titular de l’òrgan de direcció tingui la condició de funcionari de carrera 
de qualsevol Administració Publica, inclosos els funcionaris d’administració 
local amb habilitació de caràcter nacional, serà nomenat segons el sistema 
de provisió de lliure designació, mitjançant convocatòria pública, tal com es 
regula a la normativa de funció pública. Aquests funcionaris tindran dret a 
ser declarats en la situació administrativa de serveis especials respecte del 
càrrec de funcionari que ocupaven amb anterioritat al nomenament com a 
directius.  

1.4.Quan el titular de l’òrgan de direcció tingui la condició de personal laboral, el 
vincle laboral consistirà en la subscripció d’una contracte laboral d’alta 
direcció, sempre i quan això sigui possible perquè es constata la 
concurrència dels requisits exigits a l’article 1.2 del Reial Decret 1382/1985, 
d’1 d’agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del 
personal d’alta direcció.  

 
2.Selecció, nomenament i cessament del personal directiu: 

2.1.La selecció del personal directiu de la Diputació de Girona i dels seus ens 
dependents es farà amb un procediment que garanteixi la publicitat i la 
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lliure concurrència, mitjançant una convocatòria que es farà pública en la 
web de l’entitat convocant, sense perjudici de que es pugui utilitzar 
addicionalment un altre mitjà de difusió que es consideri adient.  

2.2.La competència per a la designació del personal directiu dels organismes 
dependents o adscrits a la Diputació de Girona correspondrà a l’òrgan que 
tingui aquesta competència segons els Estatuts reguladors o normativa 
interna que reguli el seu funcionament i composició. En el cas del personal 
directiu de la Diputació de Girona, la seva designació correspondrà al 
President de la Diputació de Girona.  

2.3.El nomenament del personal directiu haurà d’estar motivat basant-se les 
condicions professionals i d’experiència acreditades per la persona 
escollida en relació amb les funcions concretes que haurà de dur a terme.  

2.4.El cessament del personal directiu serà discrecional i sense necessitat de 
motivació expressa, excepte en el cas de remoció dels funcionaris de 
carrera nomenats pel sistema de lliure designació, en què la motivació del 
cessament haurà de formular-se de forma explícita.   

2.5.L’extinció del contracte d’alta direcció no genera cap dret a integrar-se en 
l’estructura de la Diputació de Girona o dels seus ens dependents.  

 
3.Requeriments i condicions de treball:  

3.1.El personal directiu de la Diputació de Girona i els seus ens dependents està 
subjecte a avaluació d’acord amb els criteris d’eficàcia i eficiència, 
responsabilitat per la seva gestió i control dels resultats en relació a uns 
objectius fixats prèviament. La retribució que es determini per als titulars 
dels òrgans direcció tindrà en compte l’assoliment dels objectius quan 
estableixi un complement variable. 

3.2.El Portal de Transparència de la Diputació de Girona farà pública la resolució 
de nomenament del personal directiu, fent constar els criteris emprats per a 
la seva designació, el nom i cognoms dels titulars dels seus òrgans de 
direcció, les seves retribucions, així com les dades sobre la seva 
experiència professional. 

3.3.Les retribucions que perceben els òrgans de direcció han de ser recollides 
anualment a la memòria d’activitats de l’ens.  

3.4.El personal directiu queda subjecte al mateix règim d’incompatibilitats dels 
funcionaris de carrera, i es podrà preveure la seva designació amb 
dedicació exclusiva. També haurà de respectar les limitacions respecte a 
l’exercici d’activitats privades relacionades amb l’exercici del seu càrrec 
públic durant els dos anys següents al seu cessament, d’acord amb la 
normativa aplicable (Disp. Add. 15a de la Llei de Bases de Règim Local) 

3.5.El personal directiu està obligat a presentar la declaració sobre béns i drets 
patrimonials i la declaració sobre incompatibilitats i activitats que puguin 
generar ingressos econòmics actuals o futurs, en compliment del que 
disposa l’article 75 i Disp. Add. 15a de la Llei de Bases de Règim Local.  

3.6.El personal directiu han de complir els principis de conducta, principis ètics i la 
resta de deures dels empleats públics continguts ens els articles 52,53 i 54 
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.  

3.7.La determinació de les condicions de treball del personal directiu no té la 
consideració de matèria objecte de negociació col·lectiva.  

3.8.El cessament no es produeix pel cessament de l’òrgan que els ha nomenat.  
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3.9.La Diputació garanteix, mitjançant la contractació d’una pòlissa d’assegurança, 
la cobertura de les contingències de mort o invalidesa permanent per 
causa d’accident laboral o no i per qualsevol altra causa, per al personal 
directiu. 

 
4.Aquesta regulació s’aplica en defecte de qualsevol altra disposició legal o 

reglamentària que actualment o en un futur resulti d’aplicació directa i imperativa al 
personal directiu del sector públic local. 

 
Segon.- Fixar les retribucions que se’n derivin d’acord amb la classificació dels ens 
dependents i de les retribucions del personal directiu acordades en sessió de Ple de 19 de 
gener de 2016; fent constar també que els imports determinats com a retribucions 
màximes per grups experimentaran les variacions previstes per les corresponents Lleis 
Generals de Pressupostos que s’aprovin, respecte el % de variació previst pels empleats 
públics, així com les retribucions actuals dels directius que variaran amb les 
corresponents lleis generals de pressupostos. 
 
Tercer. PUBLICAR aquesta resolució al Portal de Transparència de la Diputació de 
Girona.” 
 
El senyor President comenta que passaríem al punt dotzè, determinació del règim del 
personal directiu de la Diputació de Girona, els seus organismes autònoms i els ens 
dependents. Val a dir que aquí no hi ha canvis, és a dir, aquí no es proposa en aquest 
moment cap canvi, sinó que es proposa el marc. I d’obligat aprovar-lo, senyor secretari, 
en el ple de cartipàs, però no és perquè ara canviarem els directors d’organismes, no. 
En tot cas és la manera en que si hi ha una vacant, es convocarà la plaça.  
El diputat senyor Juli Fernández, intervé per anunciar que el grup del PSC s’abstindrà. 
 
S’APROVA per 23 vots a favor (JxCat, ERC, IdS, TxE i CUP) i 4 abstencions (PSC) 
 
13. Nomenament dels vocals en els consells rectors d’organismes autònoms i 

òrgans de govern d’ens dependents.  
 
“Els estatuts dels organismes autònoms Xarxa local de municipis gironins (Xaloc) i Salut 
Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) preveuen l’existència d’un Consell Rector 
com a òrgan que assumeix el govern, la direcció superior i alta orientació i fixació de les 
grans línies d’actuació de l’organisme. De forma coincident, l’article 8 dels estatuts de 
XALOC i l’article 9 dels estatuts de DIPSALUT estableixen una composició del seu 
Consell Rector formada, a més de la presidència, per un mínim de vuit i un màxim de 
dotze vocals, designats pel Ple de la Diputació, almenys la meitat dels quals han de ser 
diputats de la pròpia corporació.  
 
En virtut d’això, la Presidència proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. ESTABLIR en onze el nombre de vocals de què constarà, a més del President, 
el Consell Rector de la Xarxa local de municipis gironins (XALOC), i designar per a les 
esmentades vocalies les persones següents:  

 
- Jordi Camps i Vicente 
- Jaume Dulsat i Rodríguez 
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- Josep Sala i Leal 
- Maria Àngels Planas i Crous 
- Montse Mindan i Cortada 
- Pau Presas i Bertran 
- Joaquim Ayats i Bartrina 
- Eva Viñolas i Marín 
- Josep Maria Bagot i Belfort 
- Pere Casellas i Borrell 
- Beatriz Ventura i Navarro 
- Carles Motas i López 
 
SEGON. ESTABLIR en onze el nombre de vocals de què constarà, a més del President, 
el Consell Rector de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), i designar per a 
les esmentades vocalies les persones següents:  

 
- Maria Puig i Ferrer 
- Albert Piñeira i Brosel 
- Jaume Dulsat i Rodríguez 
- Jordi Camps i Vicente 
- Josep Sala i Leal 
- Maria Àngels Planas i Crous 
- Josep Maria Bagot i Belfort 
- Anna Barnadas i López 
- Maria Teresa Brunsó i Puigvert 
- Pere Casellas i Borrell 
- Laia Pèlach i Saget 
- Gisela Saladich i Parés 
 
TERCER. Designar o proposar els representants a diferents ens o organismes que es 
relacionen a continuació amb la fonamentació que consta a cadascun d’ells: 
 
PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA, SA 
De conformitat amb l’article 15 dels Estatuts i els acords adoptats pel Patronat de Turisme 
Costa Brava Girona, SA cal proposar el nomenament de cinc diputats/diputades en 
representació de la Diputació de Girona perquè s’incorporin com a membres del Consell 
d’Administració. 
Proposar a la Junta General d’Accionistes del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, 
SA el nomenament de cinc diputats/diputades en representació de la Diputació com a 
membres del Consell d’Administració: 
- Miquel Noguer i Planas, president 
- Jaume Dulsat i Rodríguez, vicepresident primer 
- Jordi Masquef i Creus, vicepresident segon 
- Josep Piferrer i Puig 
- Juli Fernández Iruela 
 
CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA 
L’article 8 dels estatuts de l’entitat Consorci de les Vies Verdes de Girona estableix que el 
Ple de la Diputació ha de designar tres diputats perquè s’integrin en el seu Consell 
Executiu. 
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Designar els diputats o diputades que han de ser vocals designats pel ple de la Diputació 
entre els seus membres, en el Consell Executiu del Consorci de les Vies Verdes de 
Girona, i que tot seguit, es relacionen: 
Consell Executiu: 
- Eduard Llorà i Cullet 
- Anna Barnadas i López 
- Silvia Paneque i Sureda 
 
FUNDACIÓ CASA DE CULTURA DE GIRONA 
L’article 8 dels Estatuts de la Fundació Casa de Cultura de Girona de la Diputació de 
Girona estableix que, entre els membres que composen el seu Patronat, hi figuren fins sis 
persones designades pel Ple de la Diputació, entre els seus membres, a banda del seu 
president que serà el de la Diputació de Girona i el seu vicepresident, que serà el diputat 
de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Girona. 
Designar els diputats o diputades que han d’estar designats pel ple de la Diputació entre 
els seus membres, a la Fundació Casa de Cultura Girona que, tot seguit, es relacionen: 
Patronat 
- Eduard Llorà i Cullet 
- Joan Fàbrega i Solé 
- Joaquim Ayats i Bartrina 
- Silvia Paneque i Sureda 
- Carles Motas i Lópèz 
- Laia Pèlach i Saget 
 
CONSERVATORI DE MÚSICA ISSAC ALBÉNIZ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
L’article 10 b) dels Estatuts de l’organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albèniz 
de la Diputació de Girona estableix que, entre els membres vocals que composen el seu 
Consell Rector, hi figuren sis vocals designats pel Ple de la Diputació, entre els seus 
membres i d’acord amb la lletra a) del precepte esmentat, el president del Consell Rector 
és el de la Diputació de Girona. 
Designar els diputats o diputades que han de ser vocals designats pel Ple de la Diputació 
entre els seus membres, a l’entitat Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac 
Albèniz de la Diputació de Girona i que tot seguit, es relacionen: 
Consell Rector: 
- Albert Piñeira i Brosel, vicepresident del Consell Rector 
- Roser Estañol i Torrent 
- Josep Maria Bagot i Belfort 
- Joaquim Ayats i Bartina 
- Silvia Paneque i Sureda 
- Gisela Saladich i Parés  
 
SERVEIS DE MILLORA I EXPANSIÓ RAMADERA I GENETICA APLICADA (SEMEGA) 
Els articles 9 a 11 dels Estatuts de l’entitat Pública Empresarial Local Serveis de Millora i 
Expansió Ramadera i Genètica Aplicada estableixen que, entre els membres que 
composen el seu Consell d’Administració, hi figuren entre 4 i 8 vocals designats pel Ple de 
la Diputació, a banda del seu president, que serà el de la Diputació de Girona o el diputat 
o diputada en qui delegui, i el seu vicepresident, que haurà de ser un dels vocals del 
Consell d’Administració. 
Designar els diputats o diputades que han d’estar designats pel Ple de la Diputació entre 
els seus membres, al Consell d’Administració de SEMEGA, que tot seguit, es relacionen 
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Consell d’administració 
- Josep Sala i Leal, 
- Jordi Xargay i Congost 
- Eduard Llorà i Cullet 
- Anna Barnadas i López 
- Joan Fàbrega i Solé 
- Juli Fernández i Iruela 
 
CONSORCI DE LES GAVARRES 
L’article 8 dels Estatuts del Consorci de les Gavarres estableix que el Consell Plenari és 
l’òrgan suprem de deliberació i de decisió del Consorci. Està format per dos 
representants d'entre tots els Departaments de la Generalitat que s'hagin integrat al 
Consorci, dos membres de cada administració supramunicipal (entre els quals figura la 
Diputació de Girona i per un membre de cada ajuntament o entitat que forma part del 
Consorci. Per tant, s’acorda:  
 
Designar els dos diputats o diputades que han d’estar designats pel Ple de la Diputació 
entre els seus membres al Consell Plenari del Consorci de les Gavarres, que tot seguit 
es relacionen: 
Consell Plenari:  
- Pau Presas i Bertran 
- Josep Sala i Leal” 
 
El senyor President comenta que el següent punt i últim és el nomenament dels vocals 
als consells rectors d’organismes autònoms i òrgans de governs d’ens dependents. Aquí 
sabem el que fan els organismes autònoms i òrgans de governs d’ens dependents com 
el XALOC, el DIPSALUT, el Patronat de Turisme, el Consorci de les Vies Verdes, la 
Fundació de la Casa de Cultura, el Conservatori de Música Isaac Albéniz, els serveis de 
SEMEGA i el Consorci de les Gavarres. Tota l’altra llista d’ens en els quals en forma 
part  la Diputació els aprovaríem la propera sessió plenària, si no hi ha cap novetat, 
entenc que del proper dia 6 d’agost. Aquests sí que són els ens dependents i aquí s’ha 
buscat entre tots els organismes sempre la repartició d’acord amb el nombre de càrrecs 
electes de cada grup en aquest plenari. I per això hi ha algun espai on un grup hi és o 
un grup no hi és, evidentment posant sempre a la seva disposició tota la informació que 
calgui en cada moment, i que tenen vostès a la preacta. Alguna consideració per part de 
vostès?  
La diputada senyora Pèlach comenta que, votarem en contra també d’aquest punt. De 
fet fa uns dies, algun membre del seu govern de coalició anunciava que la transparència 
era una aposta i una prioritat del seu govern, i el que primer que fan en el ple del 
cartipàs és excloure’ns de diversos dels organismes. Nosaltres el que entenem és que 
una de les premisses de la transparència és ser la representació de tots els grups 
sempre que sigui possible perquè això facilita, doncs, l’accés a la informació, facilita el 
fet de portar la veu de les persones que representem, de les persones que ens han 
votat, i que per tant entenem que això és en bé de la transparència i de la democràcia. 
Entenem que es vulguin mantenir la majoria en aquests organismes, això ho entenem. 
Vostès representen un govern que retè la majoria, i per tant entenem que es vulguin 
mantenir la majoria en aquests governs. Però més enllà d’aquesta majoria, entenem que 
el criteri de proporcionalitat no té cap mena de sentit i va en perjudici, la manera en que 
l’estan aplicant vostès, de la democràcia, la representativitat de tots els grups i per tant 
també de transparència. No ho compartim amb en aquest cas en cap sentit el fet que 
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ens hagin exclòs precisament del consell rector de XALOC, on precisament vam intentar 
ser una veu crítica en molts moments, i quan hem estat a altres espais. Per tant ens 
preocupa que el que vulguin és arraconar aquelles veus crítiques, aquelles veus que 
qüestionen la manera de funcionar de la diputació i dels organismes que en depenen. 
En el fons, per tant no compartim el fet que s’assegurin excloure aquestes veus crítiques 
i tampoc no compartim la forma de tot plegat. Perquè la realitat ens sorprèn que en cap 
moment previ a la decisió del cartipàs ens hagin consultat en quins organismes podíem 
tenir interès en formar part o a quins organismes ens interessava ser. Com en canvi sí 
van fer fins i tot al mandat anterior, i hem hagut de veure ja en la preacta com estava 
estipulat. Per tant, no compartim ni el fons ni la forma, creiem que és un pas enrere en 
temes de transparència i votarem en contra d’aquest punt.  
El diputat senyor Fernández intervé i manifesta, simplement per anunciar l’abstenció del 
nostre grup en aquest punt.  
El vicepresident senyor Piñeira intervé i manifesta, bé, moltíssimes gràcies, senyor 
president. Il·lustre diputada, senyora Pèlach, per respondre a vàries constatacions. La 
primera, a les comissions informatives, que és on hi passen tots els temes i després van 
al plenari, òbviament hi ha assegurada la representativitat de tots els grups, com no 
podria ser d’altra manera, i per tant tots els temes que després portarem al plenari, que 
és on es prenen les decisions, prèviament hauran passat per les comissions 
informatives on hi ha representació de tots els grups. Segona constatació, som més 
grups, i per tant això també influeix en el repartiment. Jo em pregunto, vostè parlava de 
que hi ha d’haver representació de tots els grups a tots els ens. Però, clar, és que hi ha 
molts ens, que som sis grups, hi ha menys de sis representants. En alguns n’hi ha tres, 
n’hi ha cinc. Per tant, aquí l’equació matemàtica a mi no m’acaba de quadrar, perquè si 
per exemple tenim tres representants en alguns consorcis o cinc al patronat de turisme, 
tres al Consorci de les Vies Verdes etc., etc. Si som sis grups i hi ha menys de sis 
membres, com els repartim? Per què no toquem a un per cap. I una altra cosa que 
també m’agradaria significar i que penso que és molt important: seguim un criteri de 
proporcionalitat que fa que proporcionalment els grups que no són govern tinguin en 
percentatge més representants en els diferents ens que els que tenen al plenari. I per 
tant en aquest sentit el criteri de proporcionalitat afavoreix als grups petits. Per tant, aquí 
no volem arraconar les veus crítiques. Però també ha d’entendre, i penso que això és 
fàcil que tothom ho puguem compartir, que els grups que no formen part del govern, 
tampoc no podem atorgar la mateixa representativitat a grups que tenen un representant 
o una representant, que grups polítics que tenen quatre representants. I la darrera 
consideració. Al final, aquest plenari no és res més que el reflex de la voluntat popular 
dels gironins i gironines del conjunt de la demarcació que han votat a unes eleccions. I 
que han decidit que hi havia determinats grups que tenien x representants i hi havia 
altres determinats grups que tenien x representants i una miqueta més. I el que fem és 
reflectir aquesta proporcionalitat en els diferents organismes, com no podria ser d’una 
altra manera. I ha d’entendre, i jo li asseguro des del màxim respecte i des de la màxima 
consideració cap a la seva persona i cap al seu grup, que evidentment si només tenen 
un diputat, o en aquest cas una diputada en el plenari de la corporació, no podem 
assegurar la seva presència a tots els organismes i a tots els ens dependents. Perquè 
sinó, no ens quadra l’equació, però en qualsevol cas i li reitero que el principi de 
proporcionalitat l’afavoreix a vostè que en proporció, li repeteixo, té molta més 
representativitat a tots aquests ens dependents que la que té en aquest plenari, que és 
el que han votat els gironins i gironines. Moltíssimes gràcies, il·lustra diputada senyora 
Pèlach. 
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El president senyor Noguer intervé i comenta, moltes gràcies. Només afegir-hi que el 
que vostè ha incidit en el tema de XALOC, qualsevol decisió que pren el consell rector 
de XALOC, en referent en el plenari d’aquesta corporació hi ha la comissió informativa 
corresponent, a la qual vostè evidentment participa de totes les comissions informatives. 
I per tant tota la informació no només la tindrà sinó que també la votarà.  
 
S’APROVA per 22 vots a favor (JxCat, ERC, IdS i TxE), 4 abstencions (PSC) i 1 vot en 
contra (CUP) 
 
El senyor president aixeca la sessió a dos quarts i cinc minuts d’una del migdia el 
contingut de la qual, com a secretari, CERTIFICO. 
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