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NÚM.: 142 
ÒRGAN: Ple 
SESSIÓ: Ordinària, telemàtica i per videoconferència 
DATA: 21 d'abril de 2020 
HORA: 12:20 
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  Pau Presas i Bertran 
 Albert Piñeira i Brosel 
 Maria Puig i Ferrer 
 Maria Àngels Planas i Crous 
Diputats 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. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions 

ordinària i extraordinària anteriors, que varen tenir lloc els dies 18 de febrer i 24 
de març de 2020, respectivament 

2. Decrets corresponents al mes de març de 2020 
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin 
4. Informació de la Presidència 
ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
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COMISSIÓ D’HISENDA, ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
COOPERACIÓ LOCAL 
5. PLE142/000036/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 

Coop. Loc; Intervenció (010): Donar compte al Ple de l'informe de control 
permanent de la Intervenció General d'avaluació del compliment de l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute de la 
liquidació del pressupost 2019. (Exp. 2020/1107) 

6. PLE142/000035/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; Expropiacions: Aprovació definitiva de la relació de propietaris, béns 
i drets afectats pel projecte constructiu d'obres de Millora de la cruïlla de la 
carretera GIV-6102 amb la GIV-6103, PK inici 3+240 a PK final 3+880 i inici 
expedient expropiatori. (Exp. 2020/1120) 

7. PLE142/000029/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; Organització Recursos Humans Corporatiu (012): Aprovació  de la 
massa salarial del personal laboral de la Diputació de Girona i els seus 
organismes dependents pel 2020. (Exp. 2020/3043) 

8. PLE142/000040/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; Organització Recursos Humans Corporatiu (012): Aprovació de la 
modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de la 
Diputació de Girona pel 2020. (Exp. 2020/3685) 

9. PLE142/000038/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; XALOC: Aprovació de l'inventari de béns de Xaloc de l'exercici 2019. 
(Exp. 2020/189) 

10. PLE142/000039/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; XALOC: Acceptació de la delegació acordada per diversos ens de 
determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona. (Exp. 
2020/356) 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
11. PLE142/000009/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Xarxa Viària 

(013): Aprovació del text del conveni amb l'Ajuntament de Vilademuls per a la 
cessió a l'Ajuntament d'un tram de la carretera GIV-5142, de Sant Esteve de 
Guialbes. (Exp. 2019/4360) 

12. PLE142/000010/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Xarxa Viària 
(013): Aprovació del text del conveni amb l'Ajuntament de Campllong per a la 
cessió a l'Ajuntament d'unes restes de finca sobrants adjacents a la carretera 
GI-8511, de Campllong a Fornells de la Selva. (Exp. 2019/5390) 

JUNTA DE PORTAVEUS 
13. PLE142/000006/2020-PJP; Proposta Junta de Portaveus; Moció del grup CUP 

en suport als joves migrats sense referent i a la demanda dels col·lectius socials 
de regularització administrativa de persones migrades en la situació de la crisi 
sociosanitària actual. (Exp. 2020/3302) 

14. PLE142/000008/2020-PJP; Proposta Junta de Portaveus; Moció del grup PSC 
per un pla de reconstrucció social i econòmica després de la crisi COVID-19. 
(Exp. 2020/4377) 

15. MOCIONS D’URGÈNCIA 
16. PRECS I PREGUNTES 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 



 
   
 
 

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

 

3

El president, senyor Miquel Noguer, pren la paraula i manifesta: Bon dia a tothom. 
Perdoneu aquestes coses del directe que passen amb això de la videoconferència. La 
Junta de Govern ha anat magníficament bé. Ara el programari no va tan bé i no he de 
fer-ho a través de la pantalla, sinó a través d’aquest ordinador, i no puc parlar pel 
micròfon, sinó també a través de l’ordinador. 
Per tant, espero que tots estigueu bé. Els de casa vostra, les vostres famílies, també. 
I per tant, anem a començar aquest segon ple, corresponent al mes d’abril, però que 
fem en via telemàtica i per videoconferència. El mes passat us deia que tant de bo 
aquell fos l’últim però em dona la sensació que no sé si serà l’últim. Però en tot cas 
tant de bo puguem tornar com més aviat possible a la normalitat de fer-los 
presencials. Sense més, si us sembla, començaríem aquest Ple, que ja és ordinari, 
l’altre era extraordinari.  
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions 

ordinària i extraordinària anteriors, que varen tenir lloc els dies 18 de 
febrer i 24 de març de 2020, respectivament. 

 
S’APROVEN, per unanimitat, les actes de les sessions ordinària i extraordinària, que 
varen tenir lloc els dies 18 de febrer i 24 de març de 2020, respectivament, prèviament 
trameses als senyors diputats i a les senyores diputades. 
 
2. Decrets corresponents al mes de març de 2020.  
 
S’informa dels decrets corresponents al mes de març de 2020 numerats del núm. 552 
al núm. 972. 
 
Es dona compte dels decrets següents: 
 

    Decret núm. 1025, de data 6 d’abril de 2020. Aprovar un pagament a tots els 
ajuntaments i l’entitat municipal descentralitzada de la demarcació de Girona 
d’una quantitat equivalent al 50% de la quantitat total que cadascun té 
assignada com import màxim de subvenció del fons de Cooperació Econòmica 
i Cultural, línia de cooperació econòmica, en l’acord de convocatòria aprovada 
pel Ple de la Diputació el dia 18 de febrer de 2020. (Exp. 2020/357) 

 
    Decret núm. 1028, de data 6 d’abril de 2020. Aprovar un pagament als vuit 

consells comarcals d’un import equivalent al 50% de la quantitat total que 
cadascun té assignada en les aplicacions pressupostàries nominatives al seu 
favor en el Pressupost de la Diputació. (Exp. 2019/7638) 

 
La diputada senyora Laia Pèlach, intervé i manifesta: un parell de coses, només. Una 
en relació a un decret que hem vist que és una subvenció a l’UGT. Simplement, com 
que no hem pogut consultar a l’expedient el detall del projecte que subvenciona, i és 
una subvenció directa, no nominativa, etc., que no estava prevista. Que és una 
subvenció a l’UGT que no estava prevista. I llavors, simplement, informar que 
demanarem el detall del projecte perquè fa referència a un projecte. Simplement per 
consultar-lo. I llavors he vist que s’han tirat endavant, que això ho vam comentar una 
mica l’altre dia a la Comissió de Cultura, diverses subvencions nominatives a festivals 
que fa bastant pinta que no es podran tirar endavant. Llavors, l’altre dia ens van 



 
   
 
 

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

 

4

comentar una mica que la idea era doncs poder mantenir i replantejar. Llavors, ens 
sorprèn que de totes maneres s’estiguin ja tirant endavant aquestes subvencions, que 
són claríssimament per festivals concrets que no es podran dur a terme. I és evident 
que ja no es podran dur a terme. 
El senyor President, intervé i manifesta: Dues coses al respecte d’això.  
La diputada senyora Pèlach, comenta: És una mica sorprenent perquè ja estan 
aprovades, són subvencions aprovades ja en temps de confinament. Vull dir, que no 
és que diguis que no té a veure amb dies futurs. 
El senyor President diu: Una: Aquests ajuts són, estan nominatius, en el pressupost. 
És probable, i possible, que algun d’aquests no es portin a terme. Però també és 
correcte, i així s’exposa a la resolució, que si hi ha hagut una part d’aquesta inversió o 
preparació que s’ha fet, llavors proporcionalment se’ls haurà de pagar. Per tant, som 
conscients que alguna cosa s’haurà de pagar. Potser no tota en aquells que no es 
facin, però en tot cas el que no s’hagi de pagar ja quedarà, quan es faci la justificació 
corresponent, si no es pot canviar la data, doncs després el que no comporti cap 
despesa doncs ja no es pagarà res, es farà el retorn de la totalitat. Als que 
precisament hi hagi hagut alguna despesa doncs de preparació, etcètera, aquests 
tindran dret, com bé diu la mateixa legislació, en aquest sentit.  
El vicepresident segon, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i manifesta: Si se’m 
permet, president. Sí, bé. Ho vaig intentar explicar l’altre dia, afegint al que explicava 
el senyor president. Bàsicament el sector cultural, que evidentment és un dels sectors 
que més patirà, en els punts que estem tirant endavant totes les nominatives que 
s’estan portant a aprovació, bé sigui per junta, bé sigui per decret, ja s’afegeix un 
apartat que diu que en vista de la situació d’excepcionalitat provocada per la covid-19, 
que pot afectar al funcionament, organització i realització de les activitats i projectes, 
subjecte d’aquesta resolució, es preveu que per decret del president, a la Diputació 
de Girona es pugui modificar el percentatge de finançament sobre el pressupost 
global de l’activitat, els terminis d’execució i justificació, així com acceptar despeses 
de l’execució de l’activitat, tot i que finalment no s’hagi pogut dur a terme, sempre i 
quan estigui degudament motivat. Per tant, en síntesi, el que ens estem trobant, és 
que hi haurà molta casuística aquí. Ara, per exemple, a les 11 del matí, s’ha fet una 
roda de premsa virtual del Festival Sismògraf, poso aquest exemple, un festival que 
s’havia de celebrar en el decurs d’aquesta setmana, en el que s’havia presentat en el 
seu dia una part de l’activitat, com és per exemple la programació o el posar en 
contacte artistes i programadors, que és una de les feines principals que fa el 
sismògraf. Aquesta part més de compartir coneixement es manté, de manera virtual i 
de manera telemàtica. Una part de l’activitat s’ha reprogramat per la tardor i, per tant, 
aquesta activitat que s’ha reprogramat per la tardor es farà i l’altra no es podrà fer. 
A la vegada també ens trobem que fins i tot en el supòsit d’aquells festivals o 
d’aquella programació cultural que no es pugui realitzar, ho vam explicar, si no 
recordo malament, en el ple anterior. Per arribar en aquest punt, hi ha tota una 
activitat prèvia que s’ha realitzat moltes vegades de promoció, de difusió, de posar la 
plataforma de venda d’entrades en funcionament, de pagar anticipadament una part 
dels catxés de determinats artistes, de bolos que estaven programats, etcètera, 
etcètera. Per això hem intentat amb les subvencions nominatives que anem tirant 
endavant, per veure tota aquesta casuística i per veure que els terminis de justificació 
es puguin multiplicar. Pels terminis d’execució també, perquè alguns s’estan 
reprogramant. Pels percentatges de subvenció també es puguin modificar, perquè 
hem de tenir present que els respectius puguin analitzar les activitats que es puguin 
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realitzar, perquè no tindran el ingrés de la venda d’entrades, però sí que hauran tingut 
la despesa prèvia. I a la vegada que la subvenció no cobreixi només la realització de 
l’activitat en sí, aquelles feines que puguin acreditar que s’han realitzat per poder 
portar a terme aquesta activitat. I aquest és el motiu, hem de seguir tirant endavant 
això. Però amb aquesta part final que incorporem a totes les disposicions i a totes les 
resolucions que anem fent. Gràcies, president. 
 
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin. 
 
No n’hi ha. 
 
4. Informació de la Presidència. 
 
El senyor president facilita als diputats i diputades la informació següent: 
 
Assistència a actes representatius: 

 A Banyoles, presentació del llibre Espais amb Història: 100 escenaris que han 
marcat el passat de les comarques gironines.  

 A Girona, a la cloenda del Festival Internacional del Circ Elefant d’Or.  
 A Girona, a l’acte de lliurament dels XI Premis Carles Rahola de Comunicació 

Local. 
 A Crespià, a la inauguració de la 41a Fira de la Mel. 
 A Girona, a l’Obertura del II Postgrau d’Hisenda Atonòmica i Local. 
 A Banyoles, a la presentació de les actuacions de conservació i millora del Pla 

dels Estanyols de La Puda. 
 A Puigcerdà, a la XXV Festa del Trinxat. 
 A Girona, al lliurament dels Premis del II Concurs Mundial de Xuixos i 

Presentació mundial de Casa Cacao. 
 A Girona, a la inauguració de la Jornada d’Administració Electrònica i Gestió 

Documental. 
 A Girona, a la Jornada commemorativa dels 10 anys de SUMAR 2009/2019. 
 A Girona, a l’acte de commemoració del Dia Internacional de les Dones. 
 A Girona, a la presentació de les Jornades de Cooperació, Salut Mental i 

Discapacitat de la Fundació GERD. 
 Presentació telemàtica del projecte de Pavelló d’Hospital Temporal al Pavelló 

de Fontajau. 
 WEBINAR: L’impacte del COVID-19 a les perspectives de l’allotjament turístic 

de les comarques gironines. 
 WEBINAR: conseqüències i primeres dades econòmiques del COVID-19 al 

turisme de les comarques gironines. 
 
Visites: 

 Amb els alcaldes i les alcaldesses de: La Pera, Vilafant, Montagut i Oix, 
Vilamalla, Bellcaire, Ventalló, Brunyola, Santa Pau, La Pera, Sant Pere 
Pescador, Breda i Maçanet de Cabrenys. 

 Visita conjunta amb els presidents de les Diputacions de Tarragona, Barcelona, 
Lleida, Castelló i València, a la seu de la Diputació de Tarragona. 

 Visita a les instal·lacions de la Fundació Els Joncs. 
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 Entitats i particulars: 34 presencials i 2 telemàtiques. 
 
Reunions de treball:  

 Juntes de Govern ordinària i extraordinàries, telemàtiques i per 
videoconferència. 

 Ple ordinari i Ple Extraordinari, telemàtica i per videoconferència. 
 Consell d’alcaldes de La Selva.  
 Reunió de la Comissió de Diputacions, Cabildos i Consells Insulars de la 

FEMP. 
 Reunió de coordinació post-emergències Generalitat, Diputació i Subdelegació 

del Govern, pel temporal Glòria. 
 Juntes de Govern : ordinària i telemàtica del Consorci de la Costa Brava. 
 Ple ordinari i Ple Extraordinari del Consorci de la Costa Brava. 
 Juntes de Portaveus, una de telemàtica. 
 Consell d’Administració ordinari i extraordinari del Patronat de Turisme Girona-

Costa Brava.  
 Reunió presencial al Palau de la Generalitat en relació al COVID-19. 
 Reunions telemàtiques sobre el COVID-19 convocades per presidència de la 

Generalitat de Catalunya i pel  Comitè de Coordinació d’Emergències de 
Girona pel COVID-19. 

 Reunió telemàtica CatSalut i Diputacions. 
 Reunions telemàtiques Govern Generalitat i Ens Locals, COVID19, sobre 

Residències. 
 Reunions telemàtiques Govern Generalitat i Administracions Locals. 
 Reunió telemàtica amb el Conseller d’Acció Exterior, Relacions Internacionals i 

Transparència. 
 Reunió telemàtica Govern Generalitat: els reptes socioeconòmics amb el Món 

Local. 
 Sessió telemàtica Patronat de la Fundació Girona, Universitat i Futur.  
 Sessió ordinària del Patronat de la Fundació Casa de Cultura. 
 Sessió telemàtica del Consell Rector de Xaloc. 
 Roda de Premsa de presentació del Festival de Cap Roig, de presentació del 

VÍVID 2020 i de presentació del programa d’activitats del Centenari de TEISA 
 Mitjans de comunicació: El Nou 9, La Ser, GIRONA FM, Entrevistes 

telemàtiques amb Girona TV i entrevista telemàtica amb OLOT TV. 
 

PERSONAL EVENTUAL:  
En compliment del que disposa l’article 104 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de règim local, s’informa al Ple que el nombre de llocs de 
treball reservats a personal eventual de la Diputació de Girona a 31 de març de 2020 
és de 27 places, i no n’hi ha cap de vacant.  
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
 

COMISSIÓ D’HISENDA, ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
COOPERACIÓ LOCAL 
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5. PLE142/000036/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 
Econ.. Coop. Loc; Intervenció (010): Donar compte al Ple de l'informe de 
control permanent de la Intervenció General d'avaluació del compliment de 
l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit 
del deute de la liquidació del pressupost 2019. (Exp.  2020/1107) 

 
“L’elaboració, l’aprovació i l’execució dels pressupostos i altres actuacions que 
afecten les despeses i els ingressos de les entitats locals se sotmetran als principis 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, coherent amb la normativa 
europea i de conformitat amb el que estableixen els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
(LOEPSF).  
 
S’entendrà per estabilitat pressupostària de les administracions públiques la situació 
d’equilibri o superàvit estructural. Així mateix, l’article 11.4 disposa que les 
corporacions locals hauran de mantenir una posició d’equilibri o superàvit 
pressupostari. 
 
Igualment, s’ha de complir amb el principi de sostenibilitat financera, entès com la 
capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de 
dèficit, deute públic i morositat del deute comercial conforme amb allò establert en 
aquesta llei, en la normativa sobre morositat i en la normativa europea. 
 
Finalment, s’avaluarà el compliment de la regla de la despesa, en el sentit que la 
variació de despesa computable no superi la taxa de referència del creixement del 
producte interior brut (TRPIB), la determinació de la qual correspon al Ministeri 
d’Economia i Competitivitat. 
 
D’acord amb la “Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals 
per a l’exercici 2020”, emesa per la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya en data 28 de febrer de 2020, 
la constatació del compliment o incompliment de les regles fiscals de la LOEPSF es 
produeix fonamentalment en la liquidació del pressupost. 
 
Mitjançant resolució de Presidència de 13 de febrer de 2020, s’ha aprovat la liquidació 
del pressupost general de la Diputació de Girona per a l’exercici 2019, de la qual se 
n’ha donat compte al Ple de la Corporació en la sessió de 24 de març de 2020. 
 
D’altra banda, les entitats classificades com administracions públiques dependents de 
la Diputació, i sotmeses al Pla de comptabilitat d’empreses o a les seves adaptacions 
sectorials han formulat els seus comptes anuals de l’exercici 2019 en les dates 
següents: 
 

Entitat 
Data de formulació dels 

comptes per part de 
l’òrgan competent 

Entitat Pública Empresarial Semega 02/04/2020 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA 31/03/2020 
Sumar, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL 11/03/2020 
Fundació Casa de Cultura de Girona 24/03/2020 
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Pel que fa al Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques 
Gironines, s’han pres en consideració els comptes anuals elaborats pel director 
tècnic, pendents d’aprovació per part de la Comissió Liquidadora de l’entitat. 
 
D’acord amb tot això, i en compliment del que disposa l’article 15.4.e) de l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la LOEPSF, la Intervenció General de la 
Diputació de Girona, amb data 3 d’abril de 2020, ha emès l’informe de control 
permanent d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la 
regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost general de la 
Diputació de Girona de l’exercici 2019. 
 
Per tot això, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i 
Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la Corporació 
l’assabentat de la informació següent: 
 
Donar-se per assabentat de l’informe de control permanent de la Intervenció General 
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de la 
despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost general de la Diputació de 
Girona de l’exercici 2019, i que es transcriu tot seguit: 
 
«INFORME DE CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE SOBRE L’AVALUACIÓ 
DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, DE LA REGLA DE LA 
DESPESA I DEL LÍMIT DEL DEUTE EN L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST I, SI S'ESCAU, EN L'APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE 
LES SOCIETATS NO FINANCERES DE CONFORMITAT  
ANTECEDENTS 

1.Número d’expedient: 2020/1107 
2.Descripció de l’expedient: Aprovar la liquidació del pressupost general de la 

Diputació de Girona de l’exercici 2019 
3.Òrgan competent: Ple 

FONAMENTS JURÍDICS 
1.Article 213 i ss. del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 

text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLeg 2/2004). 
2.Article 32.1.d del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim 

jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017). 
3. Art. 16.2 RD 1463/2007 Art. 15.4.e) OHAP/2105/2012 Art. 4.1.b).6 RD 128/2018, 

La intervenció elevarà al ple un informe sobre el compliment de l'objectiu 
d'estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute, de la pròpia entitat local i 
dels seus organismes autònoms i entitats dependents. L'informe s'emetrà amb 
caràcter independent i s'incorporarà al previst en l'article 191.3 del RDLeg 2/2004. 

INFORMO 
L’apartat 1.d de l’article 32 del RD 424/2017 estableix que estaran subjectes a control 
permanent les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la 
gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 
Atenent el que disposa la normativa exposada i a la vista de la documentació inclosa 
a l’expedient, s’emet aquest informe d’acord amb allò disposat pels articles 29.2 i 
32.1.d del RD 424/2017, en tant que la realització d’aquesta actuació amb caràcter 
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previ a l’aprovació de la proposta ha estat atribuïda a la Intervenció per la normativa 
indicada en el punt 3 dels fonaments jurídics, amb els següents resultats: 
Aspectes revisats de conformitat:  
- Que en base als càlculs adjunts en aquest informe, es compleix l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària. (Art. 3.2 i 11.4 LO 2/2012 Art. 16.2 RD 1463/2007) 
- Que en base als càlculs adjunts en aquest informe, es compleix la regla de la 
despesa. (Art. 12 i DA6 LO 2/2012) 
- Que en base als càlculs adjunts en aquest informe, es compleix el límit de deute 
públic. (Art. 13 LO 2/2012 Art. 53 RDL 2/2004) 
CONCLUSIÓ 
La proposta anteriorment indicada s’informa de CONFORMITAT. 
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  
ANNEX A L’INFORME DE CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE sobre 
avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit 
del deute en l’aprovació de la liquidació del pressupost i, si s’escau, en l’aprovació 
dels comptes anuals de les societats no financeres 

INGRÉS NO 
FINANCER

DESPESA NO 
FINANCERA

AJUSTOS DE LA 
PRÒPIA ENTITAT

AJUSTOS PER 
OPERACIONS 

INTERNES

CAPACITAT/ 
NECESSITAT DE 
FINANÇAMENT

(1) (2) (3) (4) (5) = (1) - (2) + (3) + (4)

Diputació de Girona 123.353.358,64 118.979.550,53 557.203,41 14.954,97 4.945.966,49

Organisme Autònom de Salut Pública - 
Dipsalut

13.598.717,17 12.766.538,88 90.631,71 0,00 922.810,00

Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis 
Gironins - Xaloc

13.644.766,78 10.586.552,75 16.680,91 -714,33 3.074.180,61

Organisme Autònom Conservatori de Música 
Isaac Albéniz

3.052.275,48 2.894.861,13 16.638,96 0,00 174.053,31

Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de 
l'Aigua

19.239.389,00 18.052.600,12 -515.523,99 0,00 671.264,89

Consoci de les Vies Verdes de Girona 1.432.015,16 1.254.569,24 51.611,32 0,00 229.057,24

Consorci de les Gavarres 554.626,22 443.079,13 75.172,28 0,00 186.719,37

Entitat pública empresaria Semega 780.882,18 711.831,91 0,00 0,00 69.050,27

Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA 6.627.210,22 6.608.180,51 0,00 524.606,08 543.635,79

Sumar, Serveis Públics d'Acció Social de 
Catalunya, SL

16.891.115,34 16.804.615,01 0,00 -182.201,70 -95.701,37

Fundació Casa de Cultura de Girona 1.121.914,97 1.109.996,45 0,00 0,00 11.918,52

Consell d'Iniciatives Locals per al Medi 
Ambient de les Comarques de Girona

185.297,24 293.091,64 0,00 0,00 -107.794,40

TOTAL 200.481.568,40 190.505.467,30 292.414,60 356.645,02 10.625.160,72

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT DE LA CORPORACIÓ LOCAL   10.625.160,72

Avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària

ENTITAT
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Despesa computable 
exercici 2018

Augments / 
disminucions de 

recaptació

LÍMIT DE LA REGLA 
DE DESPESA 

EXERCICI 2019

TAXA 2,70%

Diputació de Girona (*) 81.308.042,57 0,00 83.503.359,72 82.590.780,74

Organisme Autònom de Salut Pública - Dipsalut 10.565.825,20 0,00 10.851.102,48 12.338.394,11

Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis 
Gironins - Xaloc

5.118.311,46 0,00 5.256.505,87 3.087.985,40

Organisme autònom Conservatori de Música 
Isaac Albéniz

2.284.730,06 0,00 2.346.417,77 2.475.435,87

Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de 
l'Aigua

4.432.423,78 0,00 4.552.099,22 3.477.983,42

Consorci de les Vies Verdes de Girona 756.867,54 0,00 777.302,96 699.350,43

Consorci de les Gavarres 68.105,83 0,00 69.944,69 217.972,96

Entitat pública empresarial Semega 677.303,29 0,00 695.590,48 711.831,91

Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA 7.014.947,79 0,00 7.204.351,38 6.337.645,85

Sumar, Serveis Públics d'Acció Social de 
Catalunya, SL

3.074.042,92 0,00 3.157.042,08 1.618.362,12

Fundació Casa de Cultura de Girona 1.178.450,40 0,00 1.210.268,56 1.095.020,17

Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de 
les Comarques de Girona

74.186,26 0,00 76.189,29 164.112,89

TOTAL DESPESA COMPUTABLE 116.553.237,10 0,00 119.700.174,50 114.814.875,88

DIFERÈNCIA ENTRE EL "LÍMIT DE LA REGLA DE DESPESA EXERCICI 2019" I LA "DESPESA COMPUTABLE DE L'EXERCICI 2019"     4.885.298,63

119.700.174,50

Despesa computable 
exercici 2018 x Taxa creix. 

PIB

(2) = (1) * taxa creix PIB

83.503.359,72

10.851.102,48

4.552.099,22

695.590,48

Avaluació del compliment de la regla de la despesa

DESPESA MÀXIMA ADMISIBLE REGLA DE DESPESA
DESPESA 

COMPUTABLE 
EXERCICI 2019ENTITAT

(1) (3) (4) = (2) + (3) (5)

1.210.268,56

76.189,29

7.204.351,38

5.256.505,87

2.346.417,77

777.302,96

69.944,69

3.157.042,08

 
 

Concepte
Diputació de 

Girona
Org. Aut. 
Dipsalut

Org. Aut. Xaloc
Org. Aut. 

Conservatori de 
Música

Consorci Costa 
Brava

Consorci Vies 
Verdes

Consorci de les 
Gavarres

1. Deute viu als efectes de Procediment de Dèficit Excessiu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deute a curt termini (operacions de tresoreria) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deute a llarg termini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Risc deduït dels avals (capital viu de les operacions avalades) 190.245,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stock d'avals a l'inici del període 203.834,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avals concedits en el període 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avals executats en el període 13.588,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avals vençuts i no executats en el període 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stock d'avals al final del període 190.245,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Deute formalitzat disponible i no disposat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Deutes amb administracions públiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Altres deutes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total deute viu a efectes de l'aplicació del règim d'autorització 
recollit en l'art. 53 del TRLRHL i DF 31a. LPGE 2013 (1+2+3+4+5)

190.245,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Concepte Semega Pat. De Turisme Sumar
Fund. Casa 

Cultura
Cilma TOTAL

1. Deute viu als efectes de Procediment de Dèficit Excessiu 0,00 0,00 1.252.441,25 0,00 0,00 1.252.441,25
Deute a curt termini (operacions de tresoreria) 0,00 0,00 1.252.441,25 0,00 0,00 1.252.441,25
Deute a llarg termini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Risc deduït dels avals (capital viu de les operacions avalades) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.245,72
Stock d'avals a l'inici del període 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.834,70
Avals concedits en el període 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avals executats en el període 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.588,98
Avals vençuts i no executats en el període 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stock d'avals al final del període 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.245,72

3. Deute formalitzat disponible i no disposat 0,00 0,00 697.558,75 0,00 0,00 697.558,75
4. Deutes amb administracions públiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Altres deutes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total deute viu a efectes de l'aplicació del règim d'autorització 
recollit en l'art. 53 del TRLRHL i DF 31a. LPGE 2013 (1+2+3+4+5)

0,00 0,00 1.950.000,00 0,00 0,00 2.140.245,72

Nivell de deute viu als efectes PDE vs als efectes de l'aplicació del règim d'autorització art. 53 TRLRHL
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Deute viu a 31/12 
exercici 2019

Ingressos corrents 
de la liquidació 
exercici 2019

Ràtio

2.140.245,72 166.975.848,50 1,28

Ràtio legal del deute viu

RÀTIO LEGAL DEL DEUTE VIU

»” 

 
El senyor President manifesta que passem a la Comissió d’Hisenda, Administració, 
Promoció Econòmica i Cooperació Local. El punt cinquè de l’ordre del dia seria donar 
compte al Ple de l'informe de control permanent de la Intervenció General d'avaluació 
del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del 
límit del deute de la liquidació de l’exercici de 2019. Té la paraula la vicepresidenta 
senyora Maria Àngels Planas. 
La vicepresidenta i diputada delegada de Serveis Econòmics, senyora Maria Àngels 
Planas, manifesta: Com ha dit el president, donem compte d’aquest informe, tal com 
estableix la llei orgànica 2 del 2012, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
de l’obligació de donar aquesta informació de compliment d’aquests objectius. El 3 
d’abril es va emetre un informe de control permanent, d’avaluació d’aquest 
compliment, de l’objectiu de l’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del 
límit del deute. I de la liquidació en aquest cas de l’exercici 2019, complim tots tres 
objectius. El deute viu és de 2.140.245,72 euros, i el rati legal del deute viu és d’1,28 i 
simplement recordar que estem amb un PEF actualment (un pla econòmic financer) 
de l’exercici 2008 a l’incomplir la regla de la despesa, i que en sortirem el 2028. 
 
La corporació es dona per assabentada. 
 
6. PLE142/000035/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc; Expropiacions: Aprovació definitiva de la relació de 
propietaris, béns i drets afectats pel projecte constructiu d'obres de Millora 
de la cruïlla de la carretera GIV-6102 amb la GIV-6103, PK inici 3+240 a PK 
final 3+880 i inici expedient expropiatori.(Exp. 2020/1120) 

 
“El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària del dia 18 de febrer de 2020, 
va aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada de propietaris formulada a 
l’efecte, i la descripció dels béns i drets afectats per l’expropiació derivada de 
l’execució del projecte constructiu d’obres de Millora de la cruïlla de la carretera GIV-
6102 amb la GIV-6103, PK inici 3+240 a PK final 3+880, que es descriu tot seguit: 
 
Terme municipal de Palau-saverdera 
 
Finca de 
projecte 

Polígon Parcel·la 
Subpar-

cel·la 
Titular 

(DNI/NIF/CIF) 
Naturalesa 

Superfície d’expropiació 
(m2) 

1 4 67  40421016B Rústica 31,11 

2 9 117  B55151419 Rústica 72,21 

3 9 116  B55151419 Rústica 491,02 

4 9 115  B55151419 Rústica 131,85 

5 4 65  A17124215 Rústica 857,18 
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6 9 67 a, b, c, d B55151419 Rústica 1.102,23 

7 4 15  40394430J Rústica 24,53 

8 4 16 a, b, c B55151419 Rústica 105,07 

9 4 13  40459040Q Rústica 217,29 

10 4 9014  Q0801031F Rústica 197,57 

11 4 12  X0949845Z Rústica 1.096,21 

12 4 11  40436599T Rústica 392,22 

 
Aquesta relació de propietaris, béns i drets afectats s’ha sotmès a informació pública 
durant el termini de quinze dies hàbils a través de l’anunci publicat al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona (BOP) número 45 de data 4 de març de 2020, al Diari de 
Girona de data 4 de març de 2020, El Punt Avui de data 5 de març de 2020 i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament de Palau-saverdera, en data 4 de març de 2020. 
 
Durant aquest període d’informació pública no s’han presentat al·legacions. 
 
D’acord amb aquests antecedents i amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  la 
Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació 
Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
Primer. Aprovar definitivament la relació concreta i individualitzada dels propietaris, 
béns i drets afectats, que són necessaris d’adquirir i ocupar, per tal d’executar les 
obres derivades del projecte constructiu d’obres de Millora de la cruïlla de la carretera 
GIV-6102 amb la GIV-6103, PK inici 3+240 a PK final 3+880, que es descriu tot 
seguit: 
 
Terme municipal de Palau-saverdera 
Finca de 
projecte 

Polígon Parcel·la 
Subpar-

cel·la 
Titular 

(DNI/NIF/CIF) 
Naturalesa 

Superfície d’expropiació 
(m2) 

1 4 67  40421016B Rústica 31,11 

2 9 117  B55151419 Rústica 72,21 

3 9 116  B55151419 Rústica 491,02 

4 9 115  B55151419 Rústica 131,85 

5 4 65  A17124215 Rústica 857,18 

6 9 67 a, b, c, d B55151419 Rústica 1.102,23 

7 4 15  40394430J Rústica 24,53 

8 4 16 a, b, c B55151419 Rústica 105,07 

9 4 13  40459040Q Rústica 217,29 

10 4 9014  Q0801031F Rústica 197,57 

11 4 12  X0949845Z Rústica 1.096,21 

12 4 11  40436599T Rústica 392,22 
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Segon. Declarar la necessitat d’ocupació i la urgent ocupació dels béns i drets 
afectats per l’expropiació derivada de l’execució del projecte constructiu d’obres de 
Millora de la cruïlla de la carretera GIV-6102 amb la GIV-6103, PK inici 3+240 a PK 
final 3+880. 
 
D’acord amb l’article 19 apartats 2 i 3 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, el qual estableix que l’aprovació 
dels projectes de carreteres comporta la declaració d’utilitat pública i la necessitat 
d’ocupació i la declaració d’urgent ocupació dels béns i l’adquisició dels drets 
corresponents, inclosos els béns i drets compresos en el replantejament del projecte i 
en les modificacions d’obres que es puguin aprovar posteriorment, als efectes 
d’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la imposició o modificació de servituds.  
 
Aquesta declaració d’urgent ocupació determina que en l’expropiació forçosa s’apliqui 
el procediment d’urgència en l’ocupació dels béns afectats, d’acord amb el que 
estableix l’article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, d’expropiació forçosa. 
 
Tercer. Iniciar l’expedient expropiatori dels béns i drets que figuren descrits en la 
relació concreta i individualitzada de propietaris, béns i drets esmentada, de 
conformitat amb el que estableix l’article 21 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, 
sobre expropiació forçosa i l’article 20 del Decret, de 26 d’abril de 1957, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’expropiació forçosa. 
 
Quart. Publicar la declaració de necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats al 
Butlletí Oficial de la Província (BOP), en un o dos diaris de major circulació de la 
província i al tauler electrònic de l’Ajuntament de Palau-saverdera, d’acord amb el que 
estableix l’article 21 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació 
forçosa. 
 
Cinquè. Traslladar aquest acord, per al seu coneixement i a tots els efectes, a 
l’Ajuntament de Palau-saverdera i a l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Sisè. Notificar individualment aquest acord als interessats afectats. 
 
Setè. Facultar al president perquè resolgui mitjançant decret els actes de tràmit i/o els 
recursos administratius que s'escaiguin tant respecte el projecte aprovat com en el 
procediment i expedient d'expropiació, així com, i a l'empara del que preveu l'apartat 4 
de l'article 33 de la Llei de bases de règim local, delegar-l’hi les atribucions previstes a 
l'apartat g) i m) de la norma esmentada, pel que fa a resoldre les rectificacions o 
modificacions de les relacions de propietaris, parcel·les o superfícies afectades, 
motivades per les incidències que puguin sorgir durant el replanteig o l'execució de 
les obres del projecte constructiu d’obres de Millora de la cruïlla de la carretera GIV-
6102 amb la GIV-6103, PK inici 3+240 a PK final 3+880.” 
 
El senyor President comenta que passaríem al punt sisè, que és l’aprovació definitiva 
de la relació de propietaris, béns i drets afectats pel projecte constructiu d'obres de 
Millora de la cruïlla de la carretera GIV-6102 amb la GIV-6103. Té la paraula el diputat 
senyor Ayats. 
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El diputat delegat d’Habitatge, Assistència als Municipis i Serveis Generals, senyor 
Joaquim Ayats, manifesta que tal i com es va informar a la comissió informativa, es 
proposa aprovar definitivament la relació de propietaris de bens i drets afectats i l’inici 
de l’expedient expropiatori. Es va aprovar inicialment aquesta relació el 18 de febrer, i 
no hi ha hagut cap al·legació durant aquest període. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
7. PLE142/000029/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc; Organització Recursos Humans Corporatiu (012): 
Aprovació  de la massa salarial del personal laboral de la Diputació de 
Girona i els seus organismes dependents pel 2020. (Exp. 2020/3043) 

 
“La llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local ha modificat la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local, afegint un nou article 103 bis. Aquest precepte legal imposa a la 
Diputació de Girona la obligació d’aprovar amb caràcter anual la massa salarial del 
personal laboral de la pròpia Corporació i de la resta d’organismes dependents i 
adscrits que quedin inclosos dins de l’apartat 2n d’aquest article 103 bis. Aquesta 
informació s’ha de publicar a la seu electrònica corporativa i al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona.  
 
Al mes de febrer de 2020 el servei d’Organització i Recursos Humans Corporatius ha 
emès un informe per aprovar el càlcul de la massa salarial del personal laboral de la 
Corporació. Així mateix, durant el primer trimestre del 2020 els diferents organismes 
dependents de la Corporació han tramès la seva informació sobre massa salarial 
prevista pel 2020.  
 
Es fa necessari, però, fer alguns aclariments previs sobre el sistema de càlcul utilitzat 
per determinar la massa salarial. En primer lloc, cal dir que la pròpia Llei de 
pressupostos generals de l’Estat, aprovats per llei 6/2018 de 3 de juliol, i el Reial 
Decret-llei 2/2020 de 21 de gener, estableixen que la massa salarial està integrada 
per tot el conjunt de retribucions salarials i extrasalarials del personal laboral, i per les 
despeses d’acció social meritades pel personal laboral durant l’any, exceptuant en tot 
cas, les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social, les cotitzacions al 
sistema de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa, les indemnitzacions 
corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments i les indemnitzacions o 
bestretes per despeses que hagi realitzat el treballador.  
 
La massa salarial del personal laboral s’ha calculat d’acord amb els següents criteris: 
En primer lloc, s’han computat les aplicacions pressupostàries relatives a les 
retribucions bàsiques i complementàries (incloent els conceptes retributius variables 
com la productivitat, les gratificacions per serveis extraordinaris i complements de 
dedicació especial). 
 
Cal dir que dins de les retribucions bàsiques del personal laboral s’inclou el concepte 
de triennis, que retribueix l’antiguitat del personal laboral, i que per tant, és un 
concepte salarial que pot experimentar una variació natural pel pas del temps durant 
els propers exercicis pressupostaris, i aquest efecte no ha de ser tingut en compte per 
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fer la comparació entre exercicis pressupostaris en termes d’homogeneïtat en quant a 
l’antiguitat del personal.  
 
En segon lloc, les aplicacions pressupostàries relatives a la formació i el 
perfeccionament del personal, i les ajudes socials de qualsevol índole, s’agrupen a 
tots els empleats de la plantilla sense distinció entre personal laboral i funcionari. A 
més, aquest tipus de despesa té un caràcter rogat, és a dir, que dependrà de 
circumstàncies personals i de la pròpia voluntat dels empleats el fet d’acollir-se a 
aquest tipus de despesa, de forma que per fer una aproximació a la realitat s’ha fet un 
càlcul prorratejat que té en compte el nombre d’efectius laborals segons la plantilla 
total de personal laboral i funcionari a la Diputació de Girona. A partir de la suma dels 
anteriors conceptes (aplicacions pressupostàries sobre retribucions bàsiques i 
complementàries, ajudes socials i formació) obtenim el càlcul de la massa salarial.  
 
L’òrgan administratiu encarregat d’aprovar la massa salarial del personal laboral de la 
Corporació i els seus ens dependents és el Ple. Malgrat que la Llei de Bases de 
Règim Local només atribueix amb caràcter explícit al Ple l’aprovació de les 
retribucions complementàries del personal funcionari (article 33.1.f), entenem que, per 
comparació, la massa salarial del personal laboral també ha de ser aprovada pel Ple, 
atès que les retribucions complementàries del personal laboral forma part del 
contingut obligat de les Relacions de Llocs de Treball, les quals han de ser aprovades 
pel Ple. En el mateix sentit s’expressa l’article 10 del Reglament Orgànic Municipal de 
la Diputació de Girona.  
 
En base a aquests antecedents i consideracions, la Comissió Informativa d’Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i 
eleva al Ple la proposta d'acord següent: 
 
PRIMER. APROVAR la massa salarial del personal laboral de la corporació i de tots 
els organismes dependents que conformen el seu sector públic, en compliment de 
l’article 103 bis de la Llei de Bases de Règim Local, que és la següent: 
 

ORGANISMES 
MASSA SALARIAL 

2020 

Diputació de Girona 3.230.345,00 

Organisme Autònom de Salut Pública DIPSALUT 354.566,31 

Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis XALOC 1.033.743,82 

Conservatori de Música Isaac Albéniz 2.197.190,00 

Entitat Pública Empresarial SEMEGA 413.410,15 

Consorci de la Costa Brava 617.921,00 

Consorci de les Vies Verdes 576.778,58 

Patronat de Turisme Costa Brava Girona 1.438.391,00 

SUMAR Empresa d'Acció Social Sl 14.728.694,00 

Fundació de la Casa de Cultura de Girona 370.165,48 

Consorci de les Gavarres 204.623,03 

Total 25.165.828,37 
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SEGON. Ordenar la publicació de la massa salarial del sector públic laboral de la 
Diputació de Girona a la seu electrònica de la Corporació i al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, en el termini de 20 dies des de la seva aprovació.” 
 
El senyor President comenta que passem al punt setè de l’ordre del dia, que és 
d’Organització i Recursos Humans, aprovació de la massa salarial del personal 
laboral de la Diputació de Girona i els seus organismes dependents per l’exercici del 
2020. Té la paraula la diputada Roser Estañol. Hi és? 
El vicepresident primer, senyor Pau Presas respon: President, crec que no. Si li 
sembla bé, ho faré jo.  
El senyor President diu: Doncs endavant, vicepresident. 
El secretari de la corporació comenta: De fet, es va connectant, però marxa. 
El vicepresident senyor Presas manifesta: en tot cas, el punt setè, es tracta d’informar 
de la quantitat total de la massa salarial. És un tema tècnic. La massa salarial per 
l’any 2020 de la Diputació de Girona i tots els seus ens dependents puja un total de 
25.165.828,37 euros.  
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
8. PLE142/000040/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc; Organització Recursos Humans Corporatiu (012): 
Aprovació de la modificació de la plantilla de personal i de la relació de 
llocs de treball de la Diputació de Girona pel 2020 (Exp. 2020/3685) 

 
“En relació a la plantilla de personal, l’article 27 del Decret 214/1990 estableix que la 
plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de 
la seva vigència, per respondre a determinades necessitats. En el cas actual, 
concorre la necessitat de  millorar els serveis existents, reorganitzant l’organització 
administrativa interna, que no admet demora per a l’exercici següent. I 
 
En la plantilla de funcionaris de carrera es van crear cinc places de netejadors en 
règim de funcionari que a data d’avui es troben vacants a efectes legals. 
 

III. PLACES DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 

III. 2. Subescala de Serveis Especials 

 
 
Classe c) Comeses especials 

 
 
Núm. 

 
 
Grup 

Observacions 
Places  
Ocupades 

Places 
vacants 
lliures o 
cobertes de 
forma interina 

Places 
vacant per 
promoció 
interna 

Places 
pendents de 
funcionaritz
ació 

Places a 
extinguir 

Netejadors/es 5 AP  5     

 
En la plantilla de laborals, existeixen cinc places de netejadores en règim laboral, dos 
d’elles cobertes de forma definitiva i la resta també es troben vacants. 
 
PERSONAL LABORAL: 
 

   Observacions 
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Denominació del lloc de treball 

 
Núm
. 

 
Grup 

Places  
Ocupades 

Places 
vacants lliures 
o cobertes de 
forma interina 

Places 
vacant per 
promoció 
interna 

Places a 
amortitzar 
funcionarit
zació 

Places a 
extinguir 

Neteja 5 AP 2 3    

 
En la relació de llocs de treball vigent per a l’any 2020 existeixen els 10 llocs de 
netejador/es, de les quals cinc en RJP (règim jurídic previst), F (funcionari) i les altres 
cinc, RLJ L (laboral). 

 

 
 
Aquesta dualitat de règims del personal de la mateixa categoria comporta la 
necessitat d’unificar aquesta categoria amb un únic vincle amb la Diputació de Girona, 
pel què s’escau la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball de la 
Diputació de Girona pel 2020, en el sentit d’extingir cinc places de netejadores de 
l’escala d’administració especial, sub-escala de serveis especials, classe C) Comeses 
Especials i crear cinc places de neteja en la plantilla de laborals, sense que aquesta 
creació comporti augment d’efectius. 
 
Vist allò que disposa l’article 94 de la Llei de Bases de Règim Local en la seva 
redacció donada per l’ARSAL, en relació amb l’article 9 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Pública(EBEP),  reserva al funcionari les funcions que impliquin participació directa o 
indirecta en les potestats públiques. 
 
Vist allò que disposa l’article 30 del DECRET LEGISLATIU 1/1997, de 31 d'octubre, 
pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals 
vigents a Catalunya en matèria de funció pública aplicable a l’administració local 
catalana: 

 
“Article 30  
Llocs de treball ocupats per personal laboral 
En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat els llocs de treball han de ser ocupats, 
amb caràcter general, per funcionaris públics. Com a excepció, poden ser ocupats per 
personal en règim laboral: 
b) Si es tracta de desenvolupar activitats pròpies d'oficis. 
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c) Si es tracta de llocs de caràcter instrumental corresponents a les àrees de 
conservació i manteniment d'edificis, equips i instal·lacions, d'arts gràfiques, 
d'enquestes, de protecció civil, de comunicació social, d'expressió artística, de serveis 
socials o de protecció de menors i no hi ha cap cos o escala amb les funcions 
adequades.” 

 
Vist que la normativa dona preferència al règim laboral per aquestes funcions, i en 
tant que les places creades com a funcionàries actualment vacants, van ser-ho abans 
de l’entrada en vigor de l’article 94 de la Llei de Bases de Règim Local en la seva 
redacció donada per l’ARSAL. 
 
De conformitat amb l’article 37 de l’EBEP, cal negociació amb els òrgans de 
representació del personal, els criteris generals sobre classificació dels llocs de treball 
i els plans i instruments de planificació dels recursos humans, excepte les decisions 
que afectin a les potestats d’autoorganització de l’Administració. 
 
Vist que l’òrgan competent per a la modificació de la plantilla i la relació de llocs de 
treball és el Ple de la Diputació de Girona. 
 
En base a aquests antecedents i consideracions, la Comissió Informativa d’Hisenda 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i 
eleva al Ple la proposta d’acord següent: 
 
Primer. Aprovar la modificació de la plantilla de personal funcionari de la Diputació de 
Girona, aprovada per sessió del Ple 10 de desembre de 2019, en el sentit de suprimir 
les  cinc places de netejadora existents que es troben vacants. 
 
En aquest sentit s’extingiran a mesura que es proveeixin les places laborals de forma 
definitiva. 
 

III. PLACES DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 

III. 2. Subescala de Serveis Especials 

 
 
Classe c) Comeses especials 

 
 
Núm. 

 
 
Grup 

Observacions 
Places  
Ocupades 

Places 
vacants 
lliures o 
cobertes de 
forma interina 

Places 
vacant per 
promoció 
interna 

Places 
pendents de 
funcionaritz
ació 

Places a 
extinguir 

Netejadors/es 5 AP  5    5 

 
Segon. Aprovar la modificació de la plantilla de personal laboral de la Diputació de 
Girona, aprovada per sessió del Ple de 10 de desembre de 2019, en el sentit de crear 
cinc places de netejadores en règim laboral corresponents a les cinc places a extingir 
de règim funcionarial: 
 
PERSONAL LABORAL: 

 
   Observacions 
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Denominació del lloc de treball 

 
Núm
. 

 
Grup 

Places  
Ocupades 

Places 
vacants lliures 
o cobertes de 
forma interina 

Places 
vacant per 
promoció 
interna 

Places a 
amortitza
r 
funcionar
ització 

Places a 
extinguir 

Neteja 10 AP 2 8    

 
Tercer. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de la Diputació de 
Girona, aprovada per sessió del Ple de 10 de desembre de 2019, en el sentit de 
modificar el règim jurídic de provisió previst de funcionari a laboral. 

 
Quart. Exposar l'expedient de modificació de la plantilla de personal al públic, 
mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província durant 15 dies. En 
el supòsit que durant el termini d’informació pública no es presentin reclamacions, 
l’acord quedarà elevat a definitiu. 
 
Cinquè. Ordenar la publicació d’aquestes modificacions, un cop definitives, al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i 
trametre’n una còpia al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i 
al subdelegat del govern de Girona, en compliment de l’article 28 del Reglament del 
personal al servei de les entitats locals.” 
 
El senyor President, pren la paraula i manifesta: el punt següent també és de 
Recursos Humans, senyor Presas, que és la modificació de la plantilla. 
El vicepresident primer, senyor Pau Presas, respon: Correcte. En aquest cas es tracta 
d’una modificació de la plantilla en el personal de neteja. Es tracta bàsicament 
d’homogeneïtzar les condicions laborals, en aquest cas, de les places d’aquests llocs 
de treball. A la Diputació hi havia cinc llocs de treball ocupats per personal laboral fix i 
cinc que estaven ocupats per personal funcionari interí. En aquest cas, amb previsió a 
una possible o eventual estabilització dels llocs de treball, que fins ara la llei ho 
permetia, s’homogeneïtzaven les condicions de tot el personal de neteja transformant-
los tots en personal laboral fix. Aquest canvi es feia d’acord també ant amb els 
treballadors afectats com també amb el Comitè d’Empresa. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
9. PLE142/000038/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc; XALOC: Aprovació de l'inventari de béns de Xaloc de 
l'exercici 2019. (Exp. 2020/189) 

 
“FONAMENTS DE DRET 
 
-Els articles 100 a 114 del Reglament del patrimoni dels ens locals aprovat per Decret 

336/1988, de 17 d'octubre. 
-El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
-Els articles 17 a 36 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per Reial 

decret 1372/1986, de 13 de juny. 

Netejadors/es 10 10 AP C LA 
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-El Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en Matèria de Règim Local aprovat 
per Reial decret Legislatiu 781/1986. 

 
ANTECEDENTS 
 
Les Entitats Locals estan obligades a formar un inventari general consolidat de tots 
els seus béns i drets, qualsevol que sigui la seva naturalesa o forma d'adquisició. 
 
Les Entitats Locals hauran de tenir actualitzat el seu inventari, sense perjudici de la 
seva rectificació i comprovació. L'inventari general s'ha d'actualitzar continuadament, 
sense perjudici de la seva rectificació i comprovació. Tot acte administratiu que generi 
l'adquisició, alienació, gravamen o qualsevol tipus d'alteració de béns o del 
planejament urbanístic que pugui repercutir en aquells s'ha d'anotar immediatament 
en l'inventari i correlativament en el llibre comptable d'inventaris i balanços. 
 
L’article 222 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix 
l’obligació dels ens locals de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de 
comprendre els béns de domini públic i els patrimonials, els drets i els valors 
mobiliaris. També els organismes autònoms, segons l’esmentat precepte legal, han 
d’elaborar el seu inventari separat, el qual s’haurà d’adjuntar com a annex a l’inventari 
general de la Corporació. 
 
Els articles 94 i ss. del Reglament de patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988, de 
17 d’octubre) desenvolupa les anteriors previsions i detalla l’estructura i composició 
dels llibres d’inventari. 
 
El resultat de l‘inventari consta en detall a l’expedient, i s’ha agrupat d’acord amb els 
epígrafs que esmenta l’article 106 del Reglament de Patrimoni, i ofereix un total de 
2.564 béns, a data 31 de desembre de 2019, per import de 14.736.039,95 €. 
 
D’acord amb el que preveu l’esmentat article 222 de la Llei municipal catalana, 
l’organisme autònom ha d’aprovar el seu inventari i elevar-lo al Ple de la Diputació a fi 
que s’integri en l’inventari general de la Corporació.  
 
En virtut de l’anterior, vistos els informes de la Secretaria i Intervenció i l’acord del 
Consell Rector de Xaloc, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció 
Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti 
l’acord següent:  
 
PRIMER. APROVAR les rectificacions i comprovacions de l’inventari de béns i drets 
de XALOC a 31 de desembre de 2019, amb les dades en detall que consten a 
l’expedient i amb el següent resum per epígrafs, classificacions, comptes 
d’immobilitzat i situació patrimonial: 
 
a)RESUM PER EPÍGRAFS: 
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b)RESUM PER CLASSIFICACIONS: 
 

 
 

 
 
c)RESUM PER COMPTES D’IMMOBILITZAT 
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d)RESUM PER SITUACIONS PATRIMONIALS, CLASSIFICACIONS I COMPTES 

D’IMMOBILITZAT 
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SEGON.- Elevar el present acord al Ple de la Diputació de Girona per a la seva 
aprovació definitiva i integració a l’inventari general de la Corporació.” 
 
El senyor President comenta que passaríem al punt novè, que és l’aprovació de 
l'inventari de béns de Xaloc de l'exercici 2019. Té la paraula el diputat senyor Camps. 
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El diputat senyor Jordi Camps manifesta: Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom. 
Bé, aquest punt doncs, també com vam comentar a la Comissió Informativa la darrera 
setmana, és posar al dia i per tant actualitzar el que seria l’inventari que tenim a 
Xaloc. Que puja a una quantitat de 12 milions d’euros, descomptant el que seria la 
tercera planta d’un dels edificis, que és el que tenim a la Gran Via Jaume I, que hi ha 
el Patronat de Turisme Costa Brava, i hem actualitzat en tot el tema de mobiliari que 
estava comprat durant aquest any. Moltes gràcies. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
10. PLE142/000039/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc; XALOC: Acceptació de la delegació acordada per 
diversos ens de determinats ingressos de dret públic a favor de la 
Diputació de Girona. (Exp. 2020/356) 

 
“La Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) ha rebut l’acord plenari de delegació, 
a favor de la Diputació de Girona de determinades facultats de gestió, inspecció i 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, a l’empara del que preveuen 
l’article 106.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, i l’article 7 del 
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
Atès que la Diputació de Girona va crear l’ens instrumental, Xarxa Local de Municipis 
Gironins (XALOC), per dur a terme funcions de col·laboració amb les entitats locals 
de la demarcació de Girona i prestar els serveis de gestió, inspecció i recaptació dels 
tributs i altres ingressos de dret públic municipals que li siguin delegats. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 7.2 de l’esmentat TRLRHL, els acords de 
delegació a favor de la Diputació de Girona han de ser acceptats pel màxim òrgan 
d’aquesta, i publicat el corresponent acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
de la Comunitat Autònoma.  
 
Per això, en virtut de les facultats que l’article 14, lletra o dels Estatuts de Xaloc 
atribueixen a la presidència, la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració, 
Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i eleva al Ple de 
la corporació la proposta d’acord següent:  
  
PRIMER ACCEPTAR la delegació acordada pel plenari de l’ajuntament que es 
relaciona a continuació, a favor de la Diputació de Girona, de gestió, liquidació 
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals que 
s’especifiquen: 
 
AJUNTAMENT DE CISTELLA 
GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DE: 

 Taxa aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses 
explotadores de serveis de subministrament d'interès general. 

Data del Plenari: 24/02/2020 
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Les funcions esmentades es duran a terme a través de l’organisme autònom Xarxa 
Local de Municipis Gironins (XALOC), d’acord amb els termes que quedin concretats 
en el conveni tipus aprovat a subscriure entre les entitats delegant i delegada quan 
es tracti d’una nova delegació, i de conformitat amb el que s’estableix en el Pla de 
Serveis en matèria de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals vigent. 
 
SEGON Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general coneixement.” 
 
El senyor President comenta que el següent punt, que també és de Xaloc, sobre la 
gestió de diversos ajuntaments. Senyor Camps, si vol continuar vostè. 
El diputat senyor Jordi Camps, continua i comenta que tindríem aquí només una única 
delegació, que és l’Ajuntament de Cistella. El que fa es passar la gestió i recaptació a 
inspecció de la taxa d’aprofitament especial de domini públic i local a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministrament i interès general. Només hi 
hauria aquest punt. Moltes gràcies. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
11. PLE142/000009/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Xarxa 

Viària (013): Aprovació del text del conveni amb l'Ajuntament de 
Vilademuls per a la cessió a l'Ajuntament d'un tram de la carretera GIV-
5142, de Sant Esteve de Guialbes. (Exp. 2019/4360) 

 
“La Diputació de Girona és titular i gestiona la carretera GIV-5142, de Sant Esteve de 
Guialbes, la qual en el seu recorregut té un tram dins la trama urbana del nucli de 
Sant Esteve de Guialbes del municipi de Vilademuls. 
 
L'Ajuntament de Vilademuls ha sol·licitat la cessió a l’Ajuntament del tram urbà 
d’aquesta carretera, des del PK 2+1010 fins el PK 3+740. 
 
Tant la Diputació de Girona com l’Ajuntament de Vilademuls coincideixen en constatar 
que aquest vial actualment ja té un ús veïnal del municipi de Vilademuls i que el seu 
trànsit és majoritàriament municipal. Per aquest motiu aquest tram es pot lliurar a 
l'Ajuntament de Vilademuls per tal que l’incorpori al seu patrimoni viari, conforme 
l’article 48.1 i la disposició addicional primera del text refós de la Llei de carreteres 
(Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost) i l’article 172 del Reglament general de 
carreteres (Decret 293/2003, de 18 de novembre). 
 
La cap del Servei de Xarxa Viària, en data 17 de març de 2020, ha emès informe 
favorable sobre la cessió a l’Ajuntament de Vilademuls d’un tram de la carretera GIV-
5142, de Sant Esteve de Guialbes. El cap de Patrimoni i Expropiacions, en data 24 de 
març de 2020, i el secretari general, en data 25 de març de 2020, han emès informe 
jurídic favorable sobre aquesta cessió. 
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Per tot això, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi dictamina 
favorablement i proposa al Ple l'adopció de l'acord següent: 
 
Primer. Aprovar el text del Conveni, que es transcriu tot seguit, entre la Diputació de 
Girona i l’Ajuntament de Vilademuls per a la cessió a l'Ajuntament d’un tram de la 
carretera GIV-5142, de Sant Esteve de Guialbes: 
 
“I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
Diputació de Girona, representada pel seu president, Miquel Noguer i Planas, assistit 
pel secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per 
acord del Ple de .......... 
Ajuntament de Vilademuls, representat pel seu alcalde president, Alex Terés i Cordon, 
assistit pel secretari de la corporació, Lluís Boet i Serra, en virtut de les facultats 
conferides per acord del Ple de 2 de març de 2020. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
1. La Diputació de Girona és titular i gestiona la carretera GIV-5142, de Sant Esteve 

de Guialbes, la qual en el seu recorregut final té un tram dins la trama urbana del 
nucli de Sant Esteve de Guialbes del municipi de Vilademuls.  
L'Ajuntament de Vilademuls ha manifestat el seu interès en disposar del tram 
urbà, des del PK 2+1010 fins el PK 3+740. 

2. Ambdues parts coincideixen en constatar que aquest vial actualment ja té un ús 
veïnal del municipi de Vilademuls i que el seu trànsit és majoritàriament 
municipal. Per aquest motiu aquest tram es pot lliurar a l'Ajuntament de 
Vilademuls per tal que l’incorpori al seu patrimoni viari, conforme l’article 48.1 i la 
disposició addicional primera del text refós de la Llei de carreteres (Decret 
legislatiu 2/2009, de 25 d’agost) i l’article 172 del Reglament general de 
carreteres (Decret 293/2003, de 18 de novembre).  

En virtut de tot això, formalitzen aquest conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
1.  La Diputació de Girona cedeix la titularitat del tram urbà de la carretera GIV-5142, 

de Sant Esteve de Guialbes, amb una longitud de 750 metres. 
Disposa de senyalització vertical i horitzontal que està en bon estat, així com 
també el paviment de la calçada i els vorals. 
L'Ajuntament de Vilademuls declara conèixer i acceptar les característiques i 
estat de conservació d’aquest tram i adquireix, de ple dret i a tots els efectes, el 
tram indicat en el paràgraf anterior per incorporar-lo al seu patrimoni viari urbà. 
S’annexa plànol on es grafia el tram objecte de traspàs. A partir d’aquest traspàs 
la carretera GIV-5142, de Sant Esteve de Guialbes, finalitzarà al PK 2+1010, on 
l'eix té per coordenades UTM X = 489910 i Y = 4662442 

2. La Diputació de Girona pavimentarà un tram de 70 metres davant les escoles de 
Sant Esteve de Guialbes (la part compresa entre la calçada i el muret de 
l’escola). 

3. Aquesta cessió serà vàlida i eficaç en la darrera data de signatura d'aquest 
document. A partir d’aquest moment l'Ajuntament de Vilademuls es farà càrrec del 
seu manteniment i explotació íntegre. 

4. Les parts resoldran de comú acord les diferències que puguin sorgir en relació 
amb aquest conveni. En cas que es puguin plantejar qüestions litigioses es 
resoldran per la jurisdicció contenciosa administrativa. 

I, en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni.” 
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Segon. Cedir la titularitat a favor de l’Ajuntament de Vilademuls d’un tram de la 
carretera GIV-5142, de Sant Esteve de Guialbes, amb una longitud de 750 metres, 
lliure de càrregues, per a la seva incorporació a la xarxa municipal. 
 
Tercer. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del Conveni i 
per a tots els actes complementaris que siguin necessaris per al seu 
desenvolupament.  
 
Quart. Traslladar aquest acord a l'Ajuntament de Vilademuls i a Intervenció i Patrimoni 
i Expropiacions de la Diputació de Girona pel seu coneixement i efectes procedents. 
 
Cinquè. Publicar íntegrament el Conveni, un cop signat, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.” 
 
El senyor President manifesta que passaríem a la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
amb dos punts de Xarxa Viària, que ens els pot explicar el diputat senyor Jordi 
Xargay.  
El diputat delegat de Xarxa viària intervé i manifesta: Bon dia a tothom i gràcies. El 
punt onzè, que fa referència a aquest conveni amb l’Ajuntament de Vilademuls, doncs 
és la cessió d’uns 750 metres al pas de la carretera de l’espai, un tall, de la carretera 
GIV-5142 pel seu pas pel poble de Sant Esteve de Guialbes. Concretament el que fa 
referència a la zona d’abans de les escoles. El que es faria és cedir aquest tram de 
carretera perquè passi a formar part de la xarxa municipal. I també el que es fa és 
arreglar les entrades, la part de la cuneta a l’accessibilitat de davant de les escoles. 
El senyor President diu: Gràcies. Expliqui el punt dotzè i després passarem a la 
votació.  
El diputat senyor Xargay, continua: Sí, el punt dotzè, que també és un conveni, amb 
l’ajuntament de Campllong, arrel de la millora que es va fer a la carretera GI-8511, 
que va cap a Fornells, i que es va fer la seva via verda, en el seu moment es van fer 
les expropiacions, hi ha un sobrant d’espai, de terreny, d’aproximadament uns 783 
metres, doncs que l’Ajuntament de Campllong ens ha demanat per ús municipal, i per 
tant doncs fem aquest conveni de cessió amb l’Ajuntament.  
El senyor President manifesta: Moltes gràcies. Hi tenen cap inconvenient que els 
votem junts? Hi ha algun vot en contra? Alguna abstenció? Doncs s’aprovarien els 
dos punts per unanimitat. Punt onzè i punt dotzè, senyor secretari.  
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
12. PLE142/000010/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Xarxa 

Viària (013): Aprovació del text del conveni amb l'Ajuntament de 
Campllong per a la cessió a l'Ajuntament d'unes restes de finca sobrants 
adjacents a la carretera GI-8511, de Campllong a Fornells de la Selva. (Exp. 
2019/5390) 

 
“La Diputació de Girona és titular i gestiona la carretera GI-8511, de Campllong a 
Fornells de la Selva, en la qual s’hi ha realitzat les obres previstes en el projecte de 
Condicionament del camí de Campllong a Fornells de la Selva, amb una via verda 
lateral. 
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Com a conseqüència d'aquesta actuació han quedat restes de finca que excedeixen 
de l’estrictament necessari per a l’explotació de la carretera i tanmateix necessaris per 
a l’explotació de la via verda. 
 
L'Ajuntament de Campllong ha manifestat el seu interès en disposar de les superfícies 
restants, amb un total de 783,34 m2. 
 
Per aquest motiu aquestes restes de finca sobrants a la carretera GI-8511 es poden 
lliurar a l'Ajuntament de Campllong per tal que les incorpori al seu patrimoni viari, 
conforme l’article 48.1 i la disposició addicional primera del text refós de la Llei de 
carreteres (Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost) i l’article 172 del Reglament 
general de carreteres (Decret 293/2003, de 18 de novembre). 
 
El cap del Servei de Xarxa Viària, en data 30 de març de 2020, i el cap de Patrimoni i 
Expropiacions i el secretari general, en data 3 d’abril de 2020, han emès informe 
favorable sobre la cessió a l’Ajuntament de Campllong d'unes restes de finca sobrants 
adjacents a la carretera GI-8511, de Campllong a Fornells de la Selva. 
 
Per tot això, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi dictamina 
favorablement i proposa al Ple l'adopció de l'acord següent: 
 
Primer. Aprovar el text del Conveni, que es transcriu tot seguit, entre la Diputació de 
Girona i l’Ajuntament de Campllong per a la cessió a l'Ajuntament d'unes restes de 
finca sobrants adjacents a la carretera GI-8511, de Campllong a Fornells de la Selva: 
 
“I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
Diputació de Girona, representada pel seu president, Miquel Noguer i Planas, assistit 
pel secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per 
acord del Ple de -------------------------------. 
Ajuntament de Campllong, representat pel seu alcalde president, Lluís Freixas i 
Vilardell, assistit per la secretària de la corporació, Anna Fugarolas i Viñolas, en virtut 
de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern Local de 19 de març de 
2020. 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
3. La Diputació de Girona és titular i gestiona la carretera GI-8511, de Campllong a 

Fornells de la Selva, en la qual s’hi ha realitzat les obres previstes en el projecte 
de Condicionament del camí de Campllong a Fornells de la Selva, amb una via 
verda lateral. 

4. Les obres es varen finançar d’acord amb el conveni subscrit amb l’Ajuntament de 
Campllong, fent-se càrrec aquest de l’import corresponent a l’execució de la via 
verda (sense treballs previs, demolicions i moviment de terres). Així mateix 
d’acord amb el conveni correspon a l’Ajuntament la vigilància i conservació 
integral de la via verda 

5. Com a conseqüència d'aquesta actuació han quedat restes de finca que 
excedeixen de l’estrictament necessari per a l’explotació de la carretera i 
tanmateix necessaris per a l’explotació de la via verda. 
 L'Ajuntament de Campllong ha manifestat el seu interès en disposar de les 
superfícies restants, amb un total de 783,34 m2. 
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6. No hi ha inconvenient en lliurar aquesta superfície restant a l'Ajuntament de 
Campllong, que així ho ha demanat, per tal que la incorpori al seu patrimoni.  

En virtut de tot això, formalitzen aquest conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
1. L'Ajuntament de Campllong adquireix, de ple dret i a tots els efectes, la titularitat 

de les restes de finca expropiades per a la construcció de la via verda i que no 
són estrictament necessàries per a la explotació de la carretera GI-8511, de 
Campllong a Fornells de la Selva, tal com es detalla en el plànol adjunt, amb una 
superfície total de 783,34 m2. 

5. Aquesta cessió es formalitza en l'acte de signatura d'aquest conveni, a partir del 
qual l'Ajuntament de Campllong esdevindrà titular de ple dret. 

3.  La validesa i efectes dels pactes precedents quedarà condicionada a l'adopció 
dels acords que corresponguin per part dels òrgans competents d'ambdues 
corporacions, de conformitat amb allò establert a la legislació de règim local. 

I, en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni en el 
lloc i la data que s'assenyalen.” 
 
Segon. Cedir la titularitat a favor de l’Ajuntament de Campllong d'unes restes de finca 
sobrants adjacents a la carretera GI-8511, de Campllong a Fornells de la Selva, amb 
un total de 783,34 m2, lliures de càrregues, per a la seva incorporació a la xarxa 
municipal. 
 
Tercer. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del Conveni i 
per a tots els actes complementaris que siguin necessaris per al seu 
desenvolupament. 
 
Quart. Traslladar aquest acord a l'Ajuntament de Campllong i a Intervenció i Patrimoni 
i Expropiacions de la Diputació de Girona pel seu coneixement i efectes procedents. 
 
Cinquè. Publicar íntegrament el Conveni, un cop signat, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 

JUNTA DE PORTAVEUS 
 
El senyor President manifesta que passaríem a la Junta de Portaveus. Aquí, a veure 
si jo també m’aclareixo. Al punt tretzè hi ha una moció del grup de la CUP en suport 
als joves migrats que jo entenc que, senyor secretari, deu haver arribat el que s’ha 
perfeccionat, per dir-ho d’alguna manera. No? 
El senyor secretari respon: Sí, hem enviat un correu sobre les 12 h, a punt de 
començar, i en aquest correu hi ha aquesta moció, que porta l’emblema diguem-ne de 
la CUP, però és la que està consensuada, per dir-ho així. A veure, consensuada, el 
text és el que es deu haver consensuat. El vicepresident senyor Piñeira ens ho pot 
acabar de confirmar. També hem rebut l’altre moció, però ja en parlarem després. 
Vostès tenen un correu per si el volen veure. En el correu electrònic, hi ha les dues 
mocions que modifiquen les que hi havia a la preacta.  
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El senyor President, intervé i diu: Per tant, hi ha una moció del grup de la CUP. Hi ha 
una moció del grup del PSC, que jo entenc que la retiren, i s’afegeixen a una moció 
conjunta de tots els grups. Ho entenc bé, senyora Paneque? 
La presidenta del grup del PSC intervé i respon: Sí, efectivament. Aquesta moció del 
PSC ha estat retirada en benefici de presentar-ne una de conjunta i consensuada. I 
agrair, doncs, l’esforç de tots els grups, especialment del govern, en aquest sentit, de 
redacció i de consens.  
El senyor President manifesta: Moltes gràcies a tothom. Passaríem, doncs, si els hi 
sembla, a la moció del grup de la CUP. Senyor secretari, si llegeix les propostes 
definitives d’acord. I després passaria la paraula a la senyora Pèlach, d’acord? 
Endavant, senyor secretari. 
 
13. PLE142/000006/2020-PJP; Proposta Junta de Portaveus; Moció del grup 

CUP en suport als joves migrats sense referent i a la demanda dels 
col·lectius socials de regularització administrativa de persones migrades 
en la situació de la crisi sociosanitària actual. (Exp. 2020/3302) 

 
El senyor secretari llegeix la part dispositiva de la moció, del contingut literal següent: 
 
“El passat 2 de març una vintena de joves ex-tutelats van fer una tancada a la 
Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona, per tal de denunciar la 
seva situació i exigir canvis en les polítiques que els aboquen al desemparament i 
l’exclusió. El fet d’arribar a la majoria d’edat, està suposant per a molts d’aquests i 
aquestes joves, iniciar un procés de supervivència al carrer, perdent quasi la totalitat 
de possibilitats de seguir el procés socioeducatiu iniciat fins llavors en els centres 
residencials on la majoria ha estat vivint. La majoria d’edat, els 18+1 com es sol 
anomenar, suposa perdre les possibilitats d’accedir a recursos de formació, laborals, 
d’habitatge i caure en els processos d’exclusió que provoquen un deteriorament 
psicofísic ràpid i de gran impacte en aquesta etapa evolutiva. 
 
Com ells mateixos denuncien, aquesta situació no només els afecta a ells, es calcula 
que actualment a Catalunya hi ha més de 4000 joves migrats sense referents, i que a 
la ciutat de Girona ara mateix en són almenys 40 en situació de carrer i sabem que a 
les comarques gironines prop de 200 joves més compleixen 18 anys durant el 2020 i 
estan en risc que la DGAIA els deixi al carrer sense alternativa habitacional, com els 
ha passat a ells. És per aquest motiu que van decidir iniciar la protesta "Tancada per 
drets" que tenien previst que durés de forma indefinida fins que rebessin resposta a 
les seves peticions. La tancada es va haver donar per acabada com a tal amb 
l’explosió de la crisi del Coronavirus i el confinament decretat. Tanmateix, les seves 
demandes de pa, sostre, papers i treball segueixen intactes. 
 
Com a societat d’acollida d’aquests joves no podem seguir tenint aquesta visió 
esbiaixada, impregnada de prejudicis que lluny de donar resposta acaben generant 
situacions d’exclusió social, incrementen més les actituds de xenofòbia i racisme que 
les d’acollida i solidaritat. 
 
Estem parlant de joves que busquen millorar les seves oportunitats i, en molts casos, 
millorar així les oportunitats de la seva família en el país d’origen. Estem davant d’una 
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de les conseqüències fonamentals d’un model econòmic que genera borses creixents 
de desigualtats, injustícies i d’exclusió i aquests joves en són una víctima més. 
 
Les seves necessitats són clares i així les manifesten: el dret a un habitatge digne i a 
treballar per poder iniciar el seu projecte personal i millorar el familiar. 
 
Pel que fa a l’habitatge que els permeti abandonar la situació de carrer, la Diputació 
de Girona està actuant mitjançant la línia de subvencions de Dipsalut “per a l’acollida i 
la inclusió social de joves en risc d’exclusió”, que aquest mes s’aprova amb un 
finançament de 120.000€, que busca incidir especialment en donar suport econòmic a 
entitats sense ànim de lucre i sobretot ajuntaments i Consells Comarcals per a aquells 
projectes que fomentin l’emancipació, el restabliment de vincles socials i garanteixin 
un habitatge digne. 
 
Però pel que fa a la necessitat de poder treballar, és on trobem un gran obstacle: 
sense autoritzacions de treball no hi ha feina.  I alhora, sense formació no hi ha feina 
no precària. 
 
Les respostes han d’anar clarament adreçades a aquestes dues qüestions: 
 

1. Com assegurem que aquests menors puguin accedir a un permís de 
residència i l’autorització de treball que els permeti poder seguir un procés de 
formació per a l’ocupació? 

2. Són els centres residencials actuals, un espai de socialització per afavorir els 
processos d’adquisició de competències bàsiques per a la seva inserció ràpida 
i eficaç en la societat catalana? 
 

Cal assegurar un treball interadministratiu i interdepartamental per assegurar la 
correcta atenció i els processos d’acompanyament sociolaborals que permetran 
l’òptima integració d’aquestes i aquestes joves. 
 
D’altra banda, diverses organitzacions de defensa de Drets Humans han impulsat 
recentment una petició al Govern espanyol en què reclamen que en el context actual 
d’emergència sanitària provocat pel Covid-19 es posi en marxa de manera urgent un 
procés de regularització de persones migrants en situació administrativa irregular i 
sol·licitants d’asil en espera prolongada de resolució de la seva sol·licitud. Cal tenir 
present que, malgrat que a Catalunya està reconegut el dret universal a la salut, la 
situació irregular pot dificultar l’accés d’aquestes persones a la sanitat pública i alhora 
els exposa de manera especial al contagi pel fet que sovint viuen i treballen en les 
pitjors condicions, absolutament invisibilitzats i amb una important manca d’equips i 
mecanismes de prevenció. La situació de crisi, a més, ha fet que tants els requisits 
per accedir a la regularització com els mateixos tràmits esdevinguin inaccessibles. 
Per tot això, centenars d’organitzacions i més de 40000 ciutadans i ciutadanes han 
recolzat la petició entenent que en el context actual és fonamental que es garanteixin 
els drets de totes les persones que es troben a l’estat espanyol. El mateix Consell 
d’Europa ha recomanat que es prevegin regularitzacions extraordinàries per garantir 
els drets de les persones estrangeres i governs com el portuguès ja han emprès 
mesures en aquest sentit. 
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En comptes d’avançar en aquest sentit, però, en plena crisi sanitària i social, el 
govern espanyol segueix deixant en situació d’extrema vulnerabilitat al col·lectiu 
migrant pels que no ha plantejat un procés de regularització com si ha fet països com 
Portugal degut a la situació d’excepcionalitat actual, perpetuant la seva privació dels 
drets més fonamentals. I en el cas dels que tenen permís de residència però no de 
treball, tampoc s’està plantejant mesures progressistes, ans el contrari. Tot just fa uns 
dies va anunciar que facilitaria la contractació de persones migrants en situació 
administrativa irregular, persones els quals estan a punt de veure finalitzat el seu 
permís, o sol·licitants d’asil sense permís de treball, per a ocupar-se com a temporers 
del camp, almenys fins al 30 de juny. La finalitat és afrontar l’enorme escassetat de 
mà d’obra existent actualment en el camp espanyol a conseqüència del tancament de 
fronteres a causa de l’expansió del Covid-19. Una mesura egoista i utilitarista que ha 
estat fortament criticada sobretot perquè no es planteja aquesta regularització de les 
persones migrades des de la consideració de ciutadanes, sinó per manca de mà 
d’obra, i perquè exposa aquestes persones a la infecció alhora que no els dóna 
garanties ni oportunitats més enllà d’aquestes dates. 
 
Per tot l’exposat anteriorment, proposem l’adopció de l’ACORD següent: 
 

1. Instar al Govern de l’Estat Espanyol per  modificar la Llei i el Reglament 
d’estrangeria que dificulta la inserció de persones immigrades en general, 
en considerar-les treballadores abans que ciutadanes. Malgrat el 
procediment especial pels menors tutelats ja existent, s’ha de facilitar un 
sistema de tramitació urgent i àgil de les autoritzacions de residència i 
treball als menors que estan o han estat tutelats. 

 
2.  Demanar a la Generalitat, des del Departament d’afers socials i treball i 

d’educació, que revisi els serveis actuals de tutela d’aquests joves per 
garantir que cap jove queda fora del circuit d’atenció establert mitjançant 
l’Àrea de Suport als Joves tutelats i extutelats (ASJTET), sobretot en 
l’etapa 18-21 anys, cal seguir avançant cap a un model més comunitari i 
que asseguri un acompanyament d’aquests joves fins a tenir resoltes les 
necessitats bàsiques a nivell administratiu, econòmic, formatiu  i 
d’habitatge.  

 
3. Demanar al Departament d’Educació que es continuï avançant per garantir 

la incorporació de tots els joves tutelats el més aviat possible en centres 
formatius públics (escoles d’adults, CPNL...) per seguir un itinerari formatiu 
de formació bàsica i lingüística. Reconeixem la feina de molts 
professionals de l’educació per oferir unes oportunitats que entenem que 
són vitals i desitjables per tots aquests joves, per això cal assegurar que la 
informació sobre aquests serveis arribi efectivament a tots els joves per a 
que en puguin fer ús. 

 
4. Que la Diputació de Girona, des de les competències que li són pròpies, 

en total coordinació amb la Generalitat, la Delegació del Govern, els 
Ajuntaments de la demarcació de Girona, els Consells Comarcals gironins 
i les entitats del territori, complementi la subvenció existent amb un pla de 
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serveis que acompanyi les administracions locals en els processos 
d’acollida i acompanyament d’aquests joves. 

 
5. Que la Diputació de Girona ofereixi el suport necessari per la contractació 

d’alguns d’aquests joves a través de programes d’inserció municipals o 
programes d'inserció al treball del JMS (joves migrats sols) mitjançant les 
vies ordinàries de contractació, i ajudi als Ajuntaments per tal que aquests 
realitzin contractacions mitjançant programes impulsats per la Generalitat a 
través del SOC, com l’ACOL. 

 
6. Demanar als consolats dels països d’origen (i en concret al del Marroc pel 

volum) que facilitin i agilitzin les gestions pel que fa a la documentació amb 
el país d’origen. Així com demanar més implicació d’Afers Exteriors de la 
Generalitat en aquest aspecte i a la Subdelegació del Govern Espanyol 
que faciliti i agilitzi les autoritzacions de residència i treball. 

 
7. Demanar al Govern Espanyol que seguint les recomanacions del Consell 

d’Europa iniciï de manera urgent un procés de regularització de persones 
migrades en situació administrativa irregular i sol·licitants d’asil en espera 
prolongada de resolució de la seva sol·licitud. Així com un procés per a 
l’atorgament d’autoritzacions de treball sense haver d’estar subjectes a la 
necessitat d’un permís de treball.” 

 
El senyor President manifesta: Gràcies, senyor secretari. Senyora Pèlach. 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Laia Pèlach, intervé i diu: moltes gràcies, 
president. En primer lloc, demanar-li disculpes, perquè sé que la moció definitiva, la 
versió definitiva de la moció ha arribat molt justa de temps i que vam estar fins l’última 
hora acabant de tancar, i matisos i així. Però a més a més aquest matí m’he hagut de 
desplaçar per un problema de xarxa i al final he acabant enviant-lo molt just de temps. 
Tanmateix, l’esperit de la moció és el mateix del de la que havíem presentat 
inicialment, i per tant sí que també volia agrair als diferents grups l’esforç perquè 
acabi tenint, sembla, un ampli suport per tots aquesta moció, per les modificacions 
que s’hi ha anat fent. 
Dir que aquesta nova moció parteix de la moció que ja havíem presentat inicialment el 
mes de març i no es va poder debatre, precisament per la situació en que ens trobem. 
I que parteix d’aquesta idea, d’aquesta tancada dels drets, diguéssim. Que vam fer 
una sèrie de juntes a la nostra ciutat, a la universitat de Girona i que era una tancada 
que es tirava endavant, diguéssim, per denunciar una realitat que sabem que és 
coneguda per tothom, però que per ser coneguda, tot i ser coneguda, continua sent 
un problema greu per aquests joves. 
Bàsicament la realitat és una sèrie de mancances en serveis d’acollida i inserció de 
joves. No sempre, diguéssim ,per una manca de voluntat, sinó perquè s’ha produït un 
desbordament amb l’arribada de tots aquests joves en el nostre país que ha generat 
uns conflictes en els sistemes que hi havia previstos. I per molt que es van fent coses 
per resoldre-ho, continuen havent-hi de mancances. També, certament, per una sèrie 
de dificultats que es troben, això és tradueix en una sèrie de desigualtats que es 
troben aquests joves per poder tirar endavant. I que ells lluiten amb els problemes de 
pa, sostre i treball. Que són uns problemes que d’alguna manera s’influeixen uns als 
altres i per tant generen un problema important a l’hora de tirar endavant el projecte 
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vital d’aquests joves. Sabem que s’està fent feina, però la veritat és que calen diners i 
que també a més a més hi ha elements que dificulten que aquesta feina es pugui fer 
bé. 
Llavors, aquest era el punt de partida. També volia aprofitar per reivindicar, o per 
agrair diguéssim, a tots aquests joves aquesta reivindicació i aquestes mobilitzacions 
que es van fer, i ara recordar que ells segueixen mobilitzats, tot i que s’ha hagut de 
desplaçar el seu espai pel motiu del confinament, però que segueixen mantenint les 
seves reivindicacions i agrair-los també el suport que sé que s’està fent des de 
sumar-se diverses xarxes de solidaritat que hi ha hagut en aquests dies pel tema de 
la COVID. 
Llavors, sí que és cert que hem actualitzat aquesta moció i hem volgut doncs 
incorporar unes noves demandes que han sorgit els darrers dies i que una sèrie 
d’organitzacions de l’àmbit dels drets humans i organitzacions socials s’ha unit 
diguéssim per reclamar especialment a l’estat, seguint les recomanacions que fa el 
consell d’Europa i també seguint el que han fet altres països com Portugal, per tant no 
molt lluny d’aquí, que demana que s’iniciï un procés urgent de regularització de les 
persones immigrades en situació irregular i els sol·licitants d’asil. Per tant. Hem volgut 
sumar a la demanda inicial també aquesta altra que pensem que ara té sentit que 
mai. 
Llavors, simplement, ens acaben de llegir totes les peticions, per tant no les diré d’una 
en una, però sí que volia fe èmfasi una mica amb el que estem demanant amb 
aquesta moció. Bàsicament estem demanant a nivell d’Estat una sèrie de 
modificacions legislatives que facilitin l’obtenció de permisos de residència i treball, 
perquè avui en dia hi ha una sèrie de legislacions que suposen un entrebanc, o de 
subsistemes que suposen un entrebanc a l’hora que aquests nanos puguin tenir amb 
una certa agilitat aquests permisos i, per tant, dificulten la seva inserció. Demanem 
també a nivell de Generalitat diverses millores en sistemes d’acollida i inserció per 
poder arribar a tothom, i garantir una trajectòria d’inserció corrent per tots aquests 
joves. I demanem aprovar com a diputació també que, a partir de la feina que s’està 
fent, que està previst fer-se, que es vagi una mica més enllà i es faci sobretot un 
acompanyament en els municipis. Per això jo he introduït aquesta idea del pla de 
serveis, que vam poder parlar amb el grup que està al càrrec de l’àrea d’acció social, 
amb Esquerra Republicana, i vam voler introduir aquesta idea per d’alguna manera 
explicar que el que demanem és que es faci suport en els municipis. Ja sabem que 
des de la diputació ja hi ha una subvenció, però demanem que es vagi una mica més 
enllà i que es faci aquest suport també en els municipis, tant a l’hora de fer aquest 
acompanyament en els joves però sobretot també a l’hora de fer contractació. A l’hora 
que els municipis puguin contractar aquests joves a través dels diferents mecanismes 
que mica en mica es van habilitant per fer-ho.  
Llavors també hi ha una petició en els consolats dels països d’origen. Sabem que 
majoritàriament aquests joves arriben del Marroc i per tant demanem també es facin 
gestions en aquests països doncs perquè també posin de la seva part per agilitzar 
tota la documentació, que també acostuma a ser un entrebanc per facilitar les 
autoritzacions de residència i treball per a aquests joves, i els estudis i tota una sèrie 
de coses que facilitarien molt la seva inserció educativa i laboral en el nostre país. 
Per tant és una mica això: un conjunt de demandes que parteixen d’aquesta tancada 
pels drets dels joves i a la qual hem inclòs també tota aquesta demanda més àmplia 
de regularització. Moltes gràcies.  
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El senyor President respon, moltes gràcies. Senyora Pèlach. Senyora Saladich, 
alguna consideració? Hauria d’obrir el micròfon. Gràcies, ara. Sí.  
La portaveu del grup IdS, senyora Gisela Saladich, pren la paraula i manifesta: Moltes 
gràcies, senyor president. Nosaltres, potser perquè no hem tingut prou temps per 
veure els últims canvis de la moció però diguem que el punt setè és en el que tenim 
alguna cosa més a dir, però farem un vot positiu. O sigui, ens afegirem a la moció 
perquè crec que ha estat prou treballada i debatuda. El que passa és que potser 
algunes coses, és com dir, una mica crític per part nostra. Perquè sempre ens toca 
als mateixos rebre en acollida tots els problemes, i els que ho han de resoldre, doncs 
no mouen fitxa, per dir-ho d’alguna manera. I al final som sempre els ajuntaments els 
que acabem resolent tots els temes i tenim tots els problemes. Per tant, el nostre 
suport a la moció, però amb algunes reticències. Gràcies. 
El senyor President comenta: Gràcies, senyora Saladich. Senyor Motas, alguna 
consideració vostè?  
El portaveu del grup TxE, senyor Carles Motas, respon: No ,no. Hem quedat amb la 
Gisela que ella faria la intervenció en aquest punt i els de Tots per l’Empordà farem la 
intervenció en el següent.  
El senyor President diu: Gràcies. El grup del PSC? Ara no el veig. Senyor Casellas, té 
la paraula. Ara el veig. Endavant. 
El portaveu adjunt del grup del PSC, senyor Pere Casellas, pren la paraula i 
manifesta: En relació a la moció nosaltres, com crec que ja es va avançar a la Junta 
de Portaveus, nosaltres hi estarem d’acord. És una moció que ens agrada. 
Començant doncs perquè és una moció que dona veu als més invisibles. I hi va haver 
uns joves que es varen tancar a la facultat. Ja només per això és interessant. També 
és una moció, pel que he vist, que porta temps de treball, perquè ja la vau passar i en 
vau parlar a l’Ajuntament de Girona, i crec que en algun altra, i per tant està bé 
perquè és una moció que afecta problemes importants, no? 
Per nosaltres aquest és un problema importantíssim. La inserció d’aquests joves és 
necessària. Ho és per ells però també ho és per nosaltres com a societat. No podem 
permetre’ns anar creant borses d’exclusió, i tots aquí tenim responsabilitats 
municipals, però sobretot l’exclusió porta moltes problemàtiques que afecten a les 
pròpies persones.  
També ens agrada que és una moció treballada en el sentit que es demana a totes 
les administracions que facin coses, perquè aquest és un problema global del país. 
Que prenguin decisions i evidentment no hi pot faltar la nostra diputació en aquesta 
voluntat de solucionar una qüestió que és greu. 
Per últim també es demana al govern de l’Estat que actuï, que especialment en el 
marc de la covid-19 i que ho faci sens criteris totalitaristes, amb criteris delimitats, 
amb criteris seria de progrés en que tots ens emmirallem.  
Jo li diria a la senyora Pèlach que, només una petita crítica, que el llenguatge que 
s’utilitza en el redactat doncs a nosaltres algunes de les mocions que se’ns presenten 
no ens acaben de fer el pes, però bé, a mi també em passa quan escric una moció 
que parla de la dreta. Per tant, la forma no fa la cosa i estarem d’acord. 
El que sí que m’agradaria saber dels canvis, és que veig que el punt tercer ha caigut. 
És un punt molt contundent. Deia demanar al Departament de Treball l’autorització 
automàtica per tots els joves tutelats en entrar en edat de treballar. I simplement ja li 
avanço el nostre suport. Però voldríem saber per què concretament aquest punt ha 
caigut a darrera hora. Gràcies. 
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El senyor President manifesta, moltes gràcies, senyor Casellas. No sé si li vol 
contestar senyora Pèlach, al voltant del punt tercer. 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Pèlach, intervé: Sí. Li comento 
concretament aquest tema sobre el punt tercer. És fruit de les negociacions el fet que 
hagi caigut, però també jo crec que tal com estava escrit generava uns errors o uns 
dubtes perquè sí que és cert que la Generalitat té algunes competències en aquest 
sentit de que pot, però al final, el fet que això vagi endavant i que és pugui fer aquest 
procediment de manera, acaba depenent dels sistemes de regularització de l’Estat. 
Llavors, com que era una petició que es feia únicament a la Generalitat, no tenia 
sentit mantenir-ho com estava. Resoldre-ho, crec feia el càrrec més complicat d’això i 
vam decidir suprimir-lo. Entenem diguéssim que al punt primer ja demanàvem també 
que es fes aquest esforç per facilitar la regularització. 
El senyor President intervé i diu: Molt bé. Aclarit aquest tema, per part del grup, 
senyor Piñeira.  
El portaveu del govern, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i manifesta: Sí. Moltes 
gràcies, senyor president. Bé, només unes quantes coses, reflexions. Bàsicament 
aquesta moció parla dels joves immigrats i en general de la inserció de les persones 
immigrades des del punt de vista i de les perspectives de les necessitats laborals d’un 
determinat territori, però també sobre els drets de ciutadania, i a més a més entenem 
la integració i la inserció d’aquests joves com una globalitat que afecta a diferents 
àrees: l’àmbit salut, l’àmbit laboral, l’àmbit formatiu, l’àmbit educatiu, l’àmbit social, 
etc.  
La realitat dels joves tutelats a partir dels 18 anys també és que es produeix un buit, i 
per tant aquesta moció ho recull i hi ha un salt, i a vegades pot haver-hi un salt al no 
res, a partir que aquests joves compleixen els 18 anys. Per tant, la realitat dels joves 
immigrats és una realitat complexa. Voldria destacar també i ja s’està actuant des de 
diferents àmbits, des de l’àmbit acció social hi ha per exemple, que ja s’han fet 
diferents coses. També des de l’àmbit de cultura, que estem desenvolupant un 
projecte per tot aquest col·lectiu molt important, a través de les biblioteques i que ens 
serveix també en certa manera de prova pilot per a altres territoris i per tant des de 
diferents àmbits hem entès aquesta perspectiva transversal. Des d’acció social, des 
de cultura, des de molts altres àmbits. Estem treballant precisament a favor de la 
integració i la inserció del joves migrats. 
Al fil també del que comentaven a les intervencions a la senyora Gisela Saladich, i 
que entenc que també reflectia el senyor Carles Motas, aquesta és una mateixa 
reflexió. Des del govern es va fer arribar al grup proponent, el grup de la CUP, en el 
sentit que potser sí que el punt 7è, el punt darrer de la moció, s’apartava una mica del 
que era el relat i el fil conductor de la resta de la moció, tant a la part expositiva com a 
la part subseqüent dispositiva amb criteris de la moció. Es basava bàsicament en 
joves migrats, i aquí sí que és veritat que potser s’apartava una mica del que era la 
resta de la moció, però en qualsevol cas les modificacions que s’han anat fent des del 
govern nosaltres hi donarem suport. I em de parlar de quan pensem en modificacions 
normatives i en les adaptacions als canvis legals que s’han de fet, bàsicament qui té 
la competència per fer-ho és el govern de l’Estat, és el que té la competència per fer-
ho. Aquesta no és una competència de les administracions locals, no és una 
competència de la Generalitat de Catalunya. 
La senyora Saladich feia una reflexió molt interessant en el sentit que moltes vegades 
a les administracions o locals o supramunicipals, nosaltres també som una 
administració local, la Diputació de Girona, a vegades ens arriben demandes de 
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coses que haurien d’haver fet altres administracions, que malauradament no ho han 
fet, i per tant, a les administracions locals ens toca, ja que som l’administració més 
propera al ciutadà, a vegades intentar-ho resoldre. En qualsevol cas és evident que 
aquesta és una moció que sobretot els canvis normatius que s’han de fer són a nivell 
del govern de l’estat, per tant celebro especialment al grup del PSC el vot a favor del 
grup socialista perquè al final és qui té la clau de que aquestes modificacions 
realment es puguin tirar endavant. La resta de grups representats a la corporació, la 
nostra presència en el escorç general, tant al congrés dels diputats com al senat és 
molt més limitada. Però evidentment aquí sí que el partit socialista té la clau de volta 
perquè aquestes modificacions puguin ser realment efectives o quedin simplement en 
una simple moció. Moltíssimes gràcies, senyor president. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
14. PLE142/000008/2020-PJP; Proposta Junta de Portaveus; Moció del grup 

PSC per un pla de reconstrucció social i econòmica després de la crisi 
COVID-19. (Exp. 2020/4377) 

 
La moció queda retirada. 
 
El senyor President pren la paraula i manifesta: Per tant, la moció del grup del PSC, 
han dit que queda retirada i passaríem a la moció conjunta de tots els grups. Senyor 
secretari, si vol llegir les propostes d’acord. 
 
El senyor secretari, llegeix la part dispositiva de la moció conjunta de tots els grups 
presents a la Diputació de Girona, del contingut literal següent: 
 
“MOCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER LA SITUACIÓ CREADA PER LA 
PANDÈMIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19) 
 
La situació creada per la pandèmia del coronavirus (COVID-19) i el moment de 
dificultat present fa que sigui necessari exposar la posició i les demandes de la 
Diputació de Girona i fer d’altaveu de les de la resta d’administracions locals de la 
demarcació de Girona.  
 
Arreu del món s’està vivint una situació excepcional. Dia rere dia comprovem les 
conseqüències de la pandèmia de la COVID-19 en les nostres vides, i l’abast 
estructural que aquesta té i tindrà en el present i futur de la nostra societat, tant a 
nivell sanitari, com econòmic i social.  
 
Estem davant d’un moment transcendent de la nostra història, i hem d’estar-hi a 
l’alçada des de la responsabilitat col·lectiva i individual. És el moment d’estar més que 
mai al servei de la ciutadania i de les famílies, especialment d’aquelles persones i 
col·lectius més vulnerables, també del teixit productiu (autònoms i empreses), i ajudar 
a garantir una sortida real d’aquest context de crisi i contribuir a la reactivació 
econòmica. 
 
Els ens locals som l’administració més propera a la ciutadania, la primera porta 
d’accés a les demandes i a les necessitats dels veïns i veïnes, i els qui administrem i 
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executem la majoria de les decisions preses per altres administracions. En aquests 
moments, més que mai, cal una millor coordinació, des de la complicitat i lleialtat 
institucionals. És en aquest sentit que necessitem disposar d’instruments efectius per 
a donar resposta a la globalitat de les situacions que està generant aquesta crisi. 
 
Per això, cal que la normativa que ens afecta als ens locals ens empoderi, de manera 
que puguem tenir al nostre abast les eines i la capacitat d’adaptació necessàries per a 
les exigències que haurem de fer front en els propers mesos i anys a nivell sanitari, 
econòmic i social, així com en la resta d’àmbits que es veuran clarament afectats 
(educatiu, cultural, etc.). 
 
Els governs locals no som només uns receptors i executors de les polítiques 
europees, estatals o nacionals. Volem ser escoltats, compartir els reptes i prendre 
decisions des del diàleg i l’acord. El ens locals podem i volem ser coresponsables de 
les decisions estructurals que s’han de prendre per a redreçar l’actual situació i 
afrontar el futur. La nostra proximitat amb la ciutadania, també en aquesta situació 
que estem patint i vivint actualment, ens fa tenir un especial coneixement i sensibilitat 
sobre quines són les necessitats, els neguits i les aspiracions de les nostres 
comunitats locals i de la nostra demarcació. Volem participar de la construcció 
d’aquest nou futur. 
 
La crisi del coronavirus és i serà el repte més gran que hem tingut en molts anys. Ens 
posa a prova com a persones, però posa especialment a prova el nostre esperit 
comunitari. La ciutadania dels pobles, els municipis i les ciutats de la nostra 
demarcació i del conjunt del país hem d’actuar conjuntament per a poder superar 
aquest repte. Estem convençuts que ens en sortirem i, per això, mirant l’horitzó i 
entenent aquesta crisi també com una oportunitat per a fer una societat més justa, 
pròspera i cohesionada, volem fer una crida a totes les institucions i agents implicats 
per construir aquest futur des de la coresponsabilitat real i efectiva. 
 
Així mateix, i abans d’entrar en la part dispositiva, volem mostrar el nostre suport i el 
nostre condol més sentit a les persones i famílies que han perdut els seus éssers 
estimats, el nostre ànim als qui s’han contagiat per la COVID-19 i s’estan a casa o als 
hospitals, el nostre agraïment al personal dels centres de salut i socials i 
d’emergències, al personal dels serveis essencials i a totes aquells treballadors i 
treballadores que en aquests moments estan treballant, cadascú des del seu àmbit, i 
en general, a tota la ciutadania, que està respectant el confinament. 
 
Finalment, cal remarcar que, tant des de la Diputació de Girona com de llurs 
organismes autònoms, ja s’han implementat tot un seguit de mesures per fer front a la 
pandèmia del coronavirus i llurs conseqüències. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER. Sol·licitar al govern de l’Estat les següents mesures per poder ajudar la 
Diputació de Girona i tots els ens locals de la demarcació per fer front a l’actual 
situació:  
 

a) Poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense limitacions.  
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b) Flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat 
pressupostària.  

c) Anul·lar totes les mesures que encara queden de la LRSAL que limiten 
l’autonomia local. 

d) Garantir les aportacions previstes de les administracions supramunicipals 
per a l’any 2020 i poder-les ampliar per les noves necessitats que 
generarà la crisi. 

e) Flexibilitzar la llei de contractes del sector públic, així com la contractació de 
personal per donar resposta a les noves necessitats econòmiques i 
socials.   

f) Que elevi a les institucions europees la redefinició dels programes de 
finançament europeu pel període 2021-2027, així com la flexibilització dels 
calendaris d’execució i justificació de les subvencions de programes 
europeus ja concedides. 

 
SEGON. Crear una taula de treball, en el marc de la Junta de Portaveus de la 
Diputació de Girona, per fer front als reptes que planteja la pandèmia de la COVID-19, 
i debatre els acords a què haurà d’arribar la Diputació de Girona, especialment en els 
següents àmbits:  
 

a) Acord municipalista i suport als ens locals de la demarcació de Girona.  
b) Acord en els àmbits salut i social.  
c)  Acord per al sector cultural i educatiu.  
d) Acord per al teixit econòmic, productiu i industrial.  
e) Acord per al sector turístic.  

 
TERCER. Publicar a la seu electrònica i al web de la Corporació, per a general 
coneixement. 
 
QUART. Fer tramesa d’aquesta moció als ajuntaments, consells comarcals i entitats 
municipals descentralitzades de la demarcació de Girona, a l’Associació Catalana de 
Municipis, a la Federació Catalana de Municipis, a la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies, al govern de la Generalitat de Catalunya i al govern de l’Estat.” 
 
El senyor President, intervé i diu: Gràcies, senyor secretari. No sé si hi ha alguna 
intervenció per part d’algun portaveu.  
La portaveu senyora Pèlach respon: Sí. 
El senyor President manifesta: Sí. Senyora Saladich, vostè no? Senyor Motas? Sí, 
senyor Motas. Comenci vostè si us plau, senyor Motas. 
El portaveu del grup TxE, senyor Carles Motas, pren la paraula i manifesta: Moltes 
gràcies, senyor president. Només, molt breument, primer, per agrair a tots els grups la 
predisposició per aprovar una moció d’aquestes característiques, ja sabeu que en 
aquests moments complicats d’aquesta crisi des dels municipis hem de liderar la 
recuperació, la recuperació econòmica i social que esdevindrà com a conseqüència 
d’aquesta crisi i crec que és important que des de la Diputació ens posicionem a favor 
dels nostres municipis. Escoltar-n’hi més també en la línia d’aquestes limitacions que 
hem tingut des de fa ja uns anys amb aplicació de LRSAL als municipis. Els municipis 
sempre hem sigut la Ventafocs de totes les administracions i on aquest LRSAL s’ha 
carregat el principi de subsidiarietat i també l’autonomia municipal, no? En principi he 
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semblava que aquest LRSAL volia posar els municipis com a mers gestors d’aquelles 
polítiques que s’aprovaven des de l’administració més llunyana. Dels ajuntaments, 
quan pensem els que creiem en el municipalisme que hauria de ser al contrari, no? 
Que els municipis, que son l’administració més propera als ciutadans, hauríem de 
liderar estar al costat dels nostres ciutadans, i poder permetre que, fruit de la gestió 
de cadascun dels municipis, destinar als recursos nostres, els recursos que ha creat 
cadascun dels municipis, destinar-se a les necessitats de cadascuna de les ciutats i 
dels pobles que composen la Diputació i el nostre territori. 
Escolteu perquè a vegades, jo amb això ja sabeu que sóc, ho comparteixo amb molts 
de vosaltres, som crítics amb aquestes polítiques que a vegades s’apliquen des de la 
llunyania, no? Amb aquell principi de, si em permeteu el col·loquialisme, el principi del 
fluorescent. Algú, que ha encès un fluorescent a milers de quilòmetres de distància, 
decideix sobre allò que hem d’aplicar als nostres municipis. 
I, mantenint-nos crítics en aquestes decisions, jo crec que és el moment de reivindicar 
la nul·litat, com bé diu la moció, d’aquests límits que hem estat salvant, d’aquests 
límits econòmics, de despesa, no només de despesa en l’estabilitat pressupostària 
sinó també en la utilització del superàvit de continuar amortitzant deute quan ja 
gairebé la majora dels municipis no tenim deute i continuem amortitzant deute. Quan 
es podrien destina aquests recursos, posar-se al carrer, posar-los a disposició de la 
ciutadania. Jo crec que anem en aquesta línia. I per això vull agrair la predisposició de 
tots els grups presents a la Diputació per poder portar-ho a terme. 
Nosaltres en aquesta línia ens sentim còmodes i crec que és la manera de reivindicar 
el municipalisme a primera línia. Doncs que cadascun dels municipis pugui gestionar 
els seus propis recursos però no ens quedem aquí només. Perquè, pensant en la 
recuperació, estan a faltar els recursos de cada municipi però a més a més ens ha 
d’arribar ajuda d’alguna banda. I jo crec que aquí és el moment de començar a 
aixecar la veu de dir que de tanta estabilitat pressupostària, no poder-te endeutar, 
seguir tant les directrius europees i que vingui Europa, que vegi si Europa s’implica, si 
en veritat les polítiques que es parlen que cal aquesta sèrie de revisions arriben 
d’altres bandes són efectives en el territori, si l’Estat és capaç d’endeutar-se, per què 
no? 
Fa poc anys hem estat finançant els bancs. Hem fet, amb els diners públics de 
tothom, hem estat recuperant, rescatant les entitats bancàries. Ara que ho necessiten 
els ciutadans, que ho necessiten els municipis, no crec que sigui el moment d’estar 
amb restriccions d’aquesta mena. Si ho hem fet abans per rescatar a uns, jo crec que 
ha de ser el moment ara d’aplicar-ho per rescatar a tothom, en aquest cas, a tothom i 
liderant-ho jo crec des dels municipis i per tant la proposta que s’aprova avui i que es 
fa des de la Diputació jo crec que és encertada i ha de ser la línia en que hem de 
continuar treballant.  
Per tant, us anuncio el vot favorable nostre, també del grup Independents de la Selva, 
i agrair el vot favorable de tots els grups. Moltes gràcies, senyor president.  
El senyor President, respon: Moltes gràcies, senyor Motas. No puc estar més d’acord 
amb vostè, amb el que acaba de manifestar, i passaria la paraula a la senyora 
Pèlach. 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Laia Pèlach, intervé i manifesta: Sí. Moltes 
gràcies. Agrair també l’esforç de tothom per tirar endavant aquesta moció. Crec que 
és un bon exemple de com treballar coordinadament per fer propostes que al final són 
en benefici dels municipis de les nostres comarques i per tant són d’interès de tothom. 
Sí que volia comentar que des de, certament, de la crisi iniciada el 2008, que sembla 
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molt llunyana però en realitat tampoc no ho és tant, en van sortir o vam intentar sortir, 
que jo crec que no n’hem acabat de sortir mai del tot, amb unes normes 
pressupostàries que ofegaven les finances públiques i que només tenien la intenció 
de beneficiar la privatització. Vam sortir amb unes enormes retallades que han tingut 
conseqüències a tot nivell, i que precisament ara n’estem patint també les 
conseqüències. Entenem, per tant, que és el moment que es posi fi a aquestes 
limitacions d’aquests retallades i que es posi fi també a aquestes limitacions 
d’austeritat que es van imposar en el seu moment i que ara comentava bé el senyor 
Motas. Els ajuntaments ,els ens locals, entenem que és important de manera urgent 
es prenguin totes aquestes mesures que hem detallat perfectament a la moció i es 
posi fi per tant a aquestes normes d’austeritat que pagaven els nostres ajuntaments. 
Sí que entenem que cal, no només fer això, sinó també cal aprendre dels errors del 
passat, i per tant hem vist i ho hem patit que l’emergència sanitària ens ha demostrat 
que els serveis públics són més necessaris que mai, són el pilar fonamental de la 
nostra societat i per tant mai no s’haurien d’haver retallat, i esperem també doncs que 
aprenguem en aquest sentit i que des de diferents governs amb competències 
diverses assumeixin aquest error i que derivin la seva via diguéssim en aquest sentit. 
Entenem que el que estem demanant a la moció, el que estem dient és el que 
comentava fa un moment el senyor Motas, que és que els ajuntaments, o fins i tot la 
senyora Saladich que a la moció anterior ho comentava, que l’ajuntament és al final 
l’administració més propera a la ciutadania. I per tant són els que sovint pateixen 
qualsevol situació de crisi, qualsevol situació que afecti a la ciutadania, a tots nivells i 
en primer terme. En canvi són, sovint, els més maltractats, sobretot a nivell de 
recursos econòmics però també a nivell de competències, en moltes ocasions. Per 
tant, el que fem en aquesta moció també crec que és reclamar més poder en els 
municipis, i nosaltres no hi podem estar més d’acord en aquest sentit i que cal 
treballar i seguir treballant en aquest sentit. 
També volia fer un esment especial en el tema de la taula de treball, perquè crec que 
ha de ser un espai molt important. Nosaltres sí que volem treballar des d’aquest 
espai, i esperem i desitgem que el més aviat possible, ser-hi per treballar, i fer les 
nostres aportacions, i poder debatre. Perquè entenem que ara és més important que 
mai que tots remem de manera conjunta per trobar una sortida digna i una sortida 
justa d’aquesta crisi. Nosaltres creiem que és una oportunitat, que això ja sé que a 
vegades sona molt a lema, això de que les crisis són oportunitats però nosaltres sí 
que ens ho creiem i creiem que val la pena aprofitar-la. Sabem que no serà fàcil però 
sí que creiem també que aquesta oportunitat l’hem d’aprofitar per canviar, per 
transformar moltes coses, perquè si continuem fent el mateix que fèiem fins ara doncs 
tornarem a tenir els mateixos resultats que teníem fins ara, amb els que nosaltres no 
estàvem satisfets, i per tant doncs creiem que cal aprofitar també aquesta crisi per 
transformar aspectes importants dels nostres municipis a nivell econòmic, del nostre 
model massa centrat en un sector com el turístic, que fins i tot dintre d’allò que 
avoquem en el turisme cal transformar moltes coses i per tant entenem doncs que 
aquesta crisi ha de ser una oportunitat també per replantejar i reflexionar sobre tots 
aquests temes i canviar moltes de les coses que estàvem fent. Moltes gràcies.  
El president, senyor Miquel Noguer, pren la paraula i manifesta: Bé, jo hi puc estar 
d’acord amb l’essència. És a dir, nosaltres haurem d’avocar els recursos per refer 
l’economia, la turística també, és evident. Aquesta és una pandèmia de salut, que 
això no vol dir que ve feta o que no ha vingut condicionada per cap programa ni per 
cap qüestió econòmica o el que s’estés fent. Sí que és veritat que ens hàbits i això hi 
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haurà un avanç després, estic convençut. També estic molt convençut que no és la 
mateixa crisi aquesta que la de 2008. La de 2008 era una crisi econòmica i aquesta 
ha sigut una pandèmia sanitària que ens portarà a una crisi econòmica potser més 
greu que la de 2008, de conseqüències més greus, perquè la de 2008 les empreses 
continuaven, els avions volaven, les empreses continuaven treballant, els bars 
continuaven oberts, els restaurants també, es podien fer els concerts, es podia fer 
activitat esportiva, activitat educativa. I això, evidentment, alguna empresa va haver 
de tancar, alguna empresa va deixar gent a l’atur, evidentment, però el món rotllava. 
Ahir sentia que hi havia 4 mil milions de persones aturades, confinades, al món. 
Aquesta és una qüestió que no s’havia vist mai. Per tant, ho haurem de veure. 
Ara, això no ens exclou, senyora Pèlach, i evidentment vostè ha dit una osa que jo 
penso que complementada és més interessant encara. És a dir, la crisi de 2008-2009 
ens va portar a LRSAL. Aquesta ens ha de servir per treure’ns de LRSAL. És a dir, 
com deia el senyor Motas, LRSAL ens va portar a un encotillament, no? I això ha 
volgut dir que els ajuntaments, les entitats locals, les diputacions i els consells 
comarcals tampoc estem endeutats, no? Bàsicament ha baixat molt el deute. 
Segona, tenim uns romanents de tresoreria interessants. Bé, dons escolti, ara ens 
hem de treure LRSAL precisament per poder aportar a la societat que tant ho 
necessita, com bé deia vostè, precisament els recursos que aquestes entitats 
municipals hem generat al llarg d’aquests anys amb l’encotillament, si em permet 
l’expressió, de LRSAL. Ara és al revés això. Si una crisi ens porta a això i l’altre crisi 
ens ha de portar a treure això, precisament, que és el que avui estem reclamant. Ara, 
haurem de seguir continuant apostant, com no pot ser d’altra manera, amb els sectors 
productius i els sectors econòmics de la nostra demarcació. I el turisme, senyora 
Pèlach, és un de molt interessant que, evidentment alguna cosa s’haurà de 
replantejar, però que s’hi haurà d’estar més a sobre que mai, si em permet 
l’expressió, per poder-lo refer i aixecar, com totes les activitats productives. 
Per part del grup del PSC, la senyora Paneque. 
La presidenta del grup del PSC, senyora Silvia Paneque, pren la paraula i manifesta: 
Sí, moltes gràcies. Permetin-me que comenci amb l’últim paràgraf que de fet ja recull 
aquesta moció però no per això és menys important. Que és el nostre element més 
profund, com membre de persones traspassades, i la nostra gratitud que estem 
segurs que compartim, per totes les persones tant del món de la salut com del món 
d’altres sectors que han estat treballant pel bé comú, i com he dit en el moment que 
em pertocava anunciar que retiràvem aquesta moció, ho vàrem fer, vàrem presentar 
una moció per la reconstrucció social i econòmica després de la crisi de la COVID, i 
ho vàrem fer amb tota la voluntat de consensuar posicions, com ha estat el cas, torno 
a agrair. Pensem que aquest és un bon primer pas pel treball en conjunt i per la suma 
d’esforços que requereix el moment de crisi de la COVID. Per què presentàvem 
aquella moció i per què pensem que aquesta moció s’ha enriquit i és interessant 
doncs que s’aprovi avui. 
Primer perquè pensem que hem de mostrar el compromís com a grups polítics de la 
Diputació amb un primer objectiu que és ser receptor i altaveu, com diu la moció, de 
les demandes municipalistes o, dit d’una altra manera, emmarar el lideratge que la 
Diputació ha de tenir tant de donar resposta als municipis de la nostra demarcació 
elevar a institucions superiors aquestes demandes a què han fet esments els 
portaveus que m’han precedit de flexibilització de la despesa. 
Però en segon lloc també perquè pensàvem que era el moment de començar a 
planificar i a consensuar aquelles mesures que esperem que es vagin treballant en 
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aquest espai de treball col·laboratiu en el marc de la junta de portaveus per elaborar 
un pla d’acció tant en partides d’inversió com per donar solucions i pal·liar els costos 
socials, i arrencar, com bé deia ara el president, el teixit productiu i econòmic. Per 
tant, el compromís que tots els grups presents en aquest plenari, aquests dos 
objectius ens semblava prou interessant. I a diferència, i em sumo a algunes de les 
reflexions que s’han fet, a diferència de la crisi de 2008, aprofitar aquest exemple de 
reconstrucció social i econòmica per posar els pilars d’un nou model econòmic i 
social. És cert que amb la crisi de 2008 es va intentar sortir però es varen posar els 
pilars per nous models econòmics i socials més sostenibles, i pensem que va ser una 
oportunitat perduda però ara pot ser una oportunitat guanyada. 
En el segon punt, d’aquests punts d’acord, es recullen les cinc línies de treball que 
havíem proposat i que treballarem en aquesta taula, en el marc de la junta de 
portaveus, per fer-ne un repàs molt ràpid. Un acord municipalista per donar suport als 
ajuntaments, un acord per al teixit econòmic i industrial amb especial interès a pimes, 
petit comerç i autònoms, un acord pel sector turístic, efectivament, la importància a la 
nostra demarcació és especial, i per tant creiem que cal un acord específic pel sector 
turístic. Un acord pel sector cultural i el món educatiu, tant en la línia de pal·liar la 
bretxa que hem vist que es produïa, existent prèvia a la COVID, però que 
s’augmentava amb la crisi sanitària per les diferents oportunitats que tenen els 
diferents alumnes de la nostra demarcació. També d’ajuts pensem nosaltres als 
productors del sector cultural, i un punt primer on es recullen aquestes demandes del 
món municipalista, que expressem o demanem al govern espanyol, que són les que 
fonamentalment han anat generant acord en totes les forces polítiques dels diferents 
documents presentats per l’Associació Catalana de Municipis, per la Federació, que 
crec que va ser ahir amb el govern espanyol per part dels representants d’aquestes 
entitats municipalistes, que sembla que poden tenir un bon recorregut, que es miri el 
que es demana i que d’aquí a 15 dies doncs esperem veure els primers resultats en 
aquesta segona reunió. 
És per tot això que compten amb el nostre suport i per tant pensem que, com deia i 
amb això acabo, és un primer pas important en la línia de treballar conjuntament en 
aquests moments que tant es requereix la suma d’esforços dels diferents grups 
presents en aquest plenari. 
El senyor President intervé i diu: Gràcies, senyora Paneque. Senyor Piñeira. 
El portaveu del govern, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i manifesta: Moltíssimes 
gràcies, senyor president. Per intentar sintetitzar algunes reflexions, però de manera 
breu. Pensem que aquesta és una moció, des del govern, molt important, i per tant 
que demanem que s’ha de mirar amb atenció tant la part dispositiva com la part 
expositiva. Perquè tot i no ser una moció excessivament extensa, és una moció que 
diu moltes coses perquè al final acaba versant sobre el repte més gran que hem 
tingut com a societat i com a món en molt de temps. I probablement un dels reptes 
que mai ens tocarà viure. A la societat el món no serà el mateix, estem davant de tres 
crisis: una primera crisi que en podríem denominar de salut, sanitària; una segona 
que serà l’econòmica; i una tercera que serà la social. Però evidentment afectarà a 
tots els àmbits de la nostra vida. I per tant era important que davant d’un tema tant 
significatiu com aquest i de, com deia, del repte més important que hem tingut mai al 
davant, hi hagués consens. Per això, des del govern volem agrair a tots els grups de 
la corporació aquesta voluntat que hi ha hagut per part de tots els grups. Això vol dir 
que hi ha hagut d’haver esforç de redacció i de coordinació, l’esforç de redacció i de 
coordinació es fa en pro de l’esforç de consens i aquest esforç de consens reforça la 
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posició de la Diputació en un tema tan important, que vol dir fer de pau de palla del 
món local, que vol dir fer d’altaveu dels ens locals, com deia la senyora Paneque, que 
vol dir fer d’ajuntament d’ajuntaments, com hem dit tantes vegades, i per tant això 
dona ple sentit a la Diputació i al món local en el seu conjunt. Per tant, el consens era 
important i d’aquí que sigui significatiu que hi pugui haver aquesta taula de treball per 
parlar d’aquests gran àmbits; l’àmbit salut i social, l’àmbit del teixit productiu econòmic 
i empresarial, l’àmbit de sector turístic, que he de remarcar, és un dels sectors més 
importants de l’activitat econòmica de la nostra demarcació i un dels grans 
generadors de lloc d’ocupació a la nostra demarcació; l’àmbit del sector cultural i 
educatiu, que també es veurà afectat; i sobre tot aquest acord municipalista i de 
suport als ens locals de la demarcació de Girona, que quest és el gran rol que ha de 
tenir la nostra corporació, estar al costat dels ens locals perquè de fet aquí s’ha 
produït una certa paradoxa, que és que un repte que és global, que és mundial, ens 
ha demostrat que la resposta més efectiva és la local. I davant d’aquesta paradoxa, 
d’aquest repte global, resposta local per seguir-ho fent als ajuntaments. Necessitem 
eines, i abans el president ha dit una cosa molt interessant. Algun portaveu també ho 
ha dit, em sembla que ha sigut la il·lustra diputada senyora Pèlach, que deia que els 
reptes, les dificultats i les amenaces eren oportunitats, certament. I el il·lustríssim 
senyor president apuntava que poden canviar algunes coses a millor. El president ho 
deia: la crisi de 2008 en va portar LRSAL, la crisi de la COVID ens ha de treure 
LRSAL. I perquè això ho puguem fer des del món local, que segurament és 
l’administració que ens aquests moments donarà més resposta a les demandes de la 
ciutadania, i per aquests reptes que tenim per endavant necessitem eines. I les eines 
són l’altra gran part de la moció, la que es detalla a la part 1: de mobilitzar el superàvit 
de l’exercici 2019, flexibilitzar la regla de la despesa i de l’estabilitat pressupostària, 
treure aquelles mesures de LRSAL que ens dificulten poder actuar com a ens locals i 
tenir plena autonomia local. També evidentment que les aportacions previstes en els 
ens locals es mantinguin i que es puguin ampliar en els casos en que els ajuntaments 
haurem de donar resposta a moltes d’aquestes demandes, també les diputacions. 
Una flexibilització de la llei de contractes, i especialment de la contractació de 
personal pel que fa en aquelles necessitats que ja apareixeran, que seran moltes en 
matèria econòmica i social. També que s’elevi a les institucions europees una 
redefinició dels programes europeus dels propers anys, i a la vegada que aquelles 
subvencions a Programes Europeus que ja estan concedides en aquests moments, 
això la il·lustra diputada senyora Mindan ho coneix bé. Molts ajuntaments i molts ens 
locals tenim dificultats tant d’execució, per tant després tindran dificultats de 
justificació dels terminis perquè evidentment ens hem trobat amb un context en que 
moltes actuacions no es poden fer, ens hem trobat amb els terminis administratius 
suspesos, i per tant determinades contractacions o determinats processos d’exposició 
pública tampoc es poden fer. I per tant, en aquest sentit també caldrà demanar 
flexibilitat a les institucions europees. I sobre la part de la moció que parla sobre això i 
sobre les eines que hem de tenir els ajuntaments hi podríem haver fet una exposició 
molt extensa des del govern, que la resumirem en una sola frase, que bàsicament és 
que la intervenció que ha fet l’il·lustríssim senyor Carles Motas amb la seva literalitat 
la subscrivim en el seu conjunt. Per tant, només caldria que la intervenció que ha fet 
el senyor Motas l’afegíssim a la intervenció del govern i ja tindríem la posició que 
voldríem expressar des del govern. Moltíssimes gràcies a tots. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
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15. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
No n’hi ha. 
 
16. PRECS I PREGUNTES 
 
El senyor President, pren la paraula i manifesta: Si em permeten, abans del decret, 
explicar-los-hi una mica les qüestions fetes per la Diputació en referent a la situació 
d’emergència i d’ajudes als ajuntaments. Avui hem fet el pagament del 50 % del Fons 
de Cooperació local i comarcal. Entre avui i demà tothom ho tindrà, farem que tothom 
ho tingui ingressat, aproximadament 11 milions d’euros. Avui també el govern ha 
aprovat amb la junta de govern el que havíem acordat en el ple anterior, que era 
l’aportació a les escoles bressol pel curs 18-19, dels 875 euros per plaça, que 
aproximadament són més de 5 milions d’euros, que sortirà publicat al BOG de 
manera immediata, a fi i efecte que la gent pugui demanar fer la petició i ja la 
justificació alhora, i així a veure si a finals de curs, al mes de juny, ja poguéssim 
resoldre i fer els pagament perquè estaria justificat. I també el Xaloc aprovarà al seu 
consell rector un avançament amb bestreta de 19 milions d’euros a aquets 
ajuntaments que els hi fa la cobrança en voluntària Xaloc, aproximadament estem 
parlant d’un consens entre un centenar d’ajuntaments que s’han retardat, ens hem 
vist tots en l’obligació de retardar el cobrament, i per tant els hi faríem una bestreta 
d’un tant per cent d’aquest cobrament que recuperarà la Diputació quan es faci la 
cobrança doncs sobre el mes d’agost aproximadament, juliol-agost.  
També, des de DIPSALUT, vostès saben que s’ha posat a disposició del Departament 
de Salut, de manera conjunta, uns tests ràpid que sí que han tingut i tenen una 
valoració tècnica per part del Departament de Salut alta, que ja els han fet servir, i el 
mateix departament ens ha demanat si podíem incrementar amb 5 o 6 mil tests més 
doncs aquest tipus test que porta de Diputació, amb molt alta fiabilitat i per tant 
nosaltres intentarem, hem cobrat aquests 12, es varen començar a treballar ahir i a 
veure si podem portar aquests 5 o 6 més i seria ja una aportació molt important 
d’aquests test ràpids amb una alta fiabilitat precisament doncs a la salut de la nostra 
demarcació. S’han repartit més de 45 mascaretes quirúrgiques, n aquest moment 
estem a l’espera de rebre guants i mascaretes RPP2, destinats a les residències i 
també tenim ja la compra feta de gel hidroalcohòlic en una primera remesa. Han 
arribat més pel ajuntaments, perquè entenem que això als ajuntaments i al lloc de 
pública concurrència també serà necessari no només pel personal que hi hagi sinó 
també pel personal en el qual s’hagi d’atendre i també per totes les residències 
geriàtriques i de gent amb alguna que altre discapacitat de la nostra demarcació. 
També, quant a aquest test, els tests van encaminats, van bàsicament a la gent, als 
usuaris i treballadors de les residències geriàtriques i de discapacitat, que sabeu que 
a més el departament ha dit, saben que ha dit que farem els tests dels PCR, no? Però 
allò també va així. Els que no sigui necessari el PCR doncs es farà aquest test per 
mirar la immunitat de les persones respecte a aquest virus. 
I també, en una de les qüestions que s’han ultimat des dels ajuntaments, que eren els 
cossos de les policies locals, els quals aquests cossos també estan en contacte molt 
directe amb el ciutadà i en tot cas posar-los també com a un ens on els ajuntaments 
hauríem de vetllar-hi, i també tot es farà i tot està coordinat, de fet els textos es varen 
entregar al departament de salut perquè el departament de salut fos qui fes totes les 
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proves a través de les seves àrees bàsiques de salut o dels seus centre d’atenció 
primària, els CAP, de cada població que han de ser objecte d’aquesta ajut. 
Aquest és n resum. També es va resoldre una convocatòria sobre el comerç local, els 
mercats, etcètera, per part de l’àrea de promoció econòmica, amb més de mig milió 
d’euros, i que per tant en tot cas tota aquesta ajuda i empenta, algunes dels quals ja 
s’han parlat abans, i aquestes coses que s’han parlat doncs ja estan en aquest cas 
preses, algunes preses i algunes executades, doncs per proveir de liquiditat tant als 
ajuntaments com als consells comarcals, i respecte també al tema de salut, la bona 
feina que des de DIPSALUT doncs s’ha fet amb aquest proveïment, amb aquesta 
trobada, amb aquesta compra d’aquests tests que tenen una alta fiabilitat i per tant el 
mateix Departament de Salut ens demana per la nostra demarcació una nova compra 
precisament per donar-hi més fiabilitat a tota de les residències, dels professionals, i 
també de les nostres policies, i així doncs en certa manera ens en puguem anar 
sortint d’aquest tema. 
Bé, no sé si hi ha algun prec o alguna pregunta per part de vostès.  
La presidenta del grup del PSC, senyora Paneque comenta que sí, que té dues 
qüestions ràpides. 
Una precisament sobre els test ràpids. Ens havia arribar des d’algun ajuntament que 
el que anés dirigit a policies locals, dins dels treballadors municipals havia generat 
alguna inquietud atenció a altres treballadors essencials, com ara els treballadors de 
serveis socials. Llavors era per saber si en aquesta ampliació que han anunciat de 5 o 
6 mil tests es tindrà en compte aquesta qüestió. 
I un altre tema, que de fet era una inquietud que ja existia, però amb la crisi de la 
COVID doncs s’ha accentuat. Que són persones de la comunitat musulmana, que en 
aquests moments doncs no, malauradament, traspassen. No es pot repatriar el seu 
cos, i hi ha sol·licituds de ser enterrats directament a terra. En aquests moments a 
comarques gironines diferents ajuntaments tenen doncs diferents reglaments sobre 
aquesta qüestió, i el que es demana és que si des de la Diputació es pot liderar, 
marcar o pautar algun tipus de reglament o informació als ajuntaments per actuar 
d’una manera més coordinada, com per exemple està passant a la demarcació de 
Tarragona on s’ha pres una decisió conjunta al respecte d’aquesta qüestió. 
El senyor President respon: Quant a la segona qüestió, ara ho estava buscant, però 
em sembla el reglament a què vostè ha fet referència l’ha tret avui la Generalitat de 
Catalunya. Em sembla, o no ho ha fet la Generalitat? Ara ho buscarem, en tot cas, 
però entenc que el reglament aquest l’han de donar des d’afers religiosos... No, 
perdoni, avui n’ha tret un sobre el que era el ramadà. Perdó. Sobre enterrament en va 
treure un fa uns dies. La veritat és que jo entenc que l’òrgan competent precisament 
en aquest tema ha de ser la Generalitat de Catalunya. És veritat que això porta a 
algun que altre inconvenient en aquest sentit, i per tant alguns ajuntaments sí que 
varen demanar a la Generalitat, i la Generalitat va fer una enquesta en aquest sentit, 
que la buscaré i li reenviaré a vostè.  
Segon, a veure. Els tests, nosaltres només hem fet aquells sempre, i si la senyora 
Maria Puig m’ha de corregir que em corregeixi si un plau, sempre d’acord amb el 
Departament de Salut. Nosaltres no hem pres decisions. És a dir, escolti, nosaltres no 
hem suggerit de dir «Les policies locals estaria bé, perquè se’ns havia demanat per 
part dels ajuntaments perquè estan en primera línia». En els serveis socials hi ha gent 
que està a la primera línia, però hi ha gent que està a la primera línia precisament 
inclús fent teletreball, no? Però aquí, si el Departament de Salut creu que s’ha de fer 
en un col·lectiu o en altre, nosaltres no hi tindrem cap inconvenient perquè, com li he 
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dit abans, nosaltres els tests no els tenim ni des del primer dia. Van arribar, es varen 
comprovar, i es varen donar al Departament de Salut, fent l’entrega corresponent amb 
el certificat corresponent per si mai hi ha alguna administració que ens demana: 
«escolti, vostès tenen tests», doncs «escolti, nosaltres hem fet això amb el 
Departament de Salut, hi ha una acta firmada, com a acta de recepció, pel motiu pel 
qual s’entreguen i s’ha acabat el problema» no? Perquè nosaltres no podem dir quins 
col·lectius i quins no col·lectius, perquè en tot cas entraríem. Als alcaldes ens trucaria 
un veí i «escolti, em sembla que ho tinc, m’hauria de donar un test». Això no tindria 
cap sentit, nosaltres no podem fer-ho això. Nosaltres hem d’adquirir tests per la 
tranquil·litat però, sempre que les autoritats sanitàries ens demanin, i he demanat, 
perquè avui les autoritats sanitàries ens han dit: «escolti, seria bo que poguessin 
vostès comprar-ne aquest tipus de test concret, que l’hem comprovat i té una alta 
fiabilitat, doncs a veure si ens poden adquirir més». Nosaltres, si n’hi ha al mercat, no 
hi haurà cap problema, perquè a nosaltres no és un tema de, personal, no. Nosaltres, 
d’acord amb el Departament de Salut, quan arriben s’entreguen al Departament de 
Salut, ens signen una acta en conforme s’entreguen i per què s’entrega, i quina utilitat 
tindran, i ja està. Més que tot perquè si mai les autoritats sanitàries del mateix país o 
de l’Estat ens diuen: «Escolti, això que vostès...», doncs miri, aquí tindran l’acta de 
recepció d’aquests tests de cara a les autoritats sanitàries. Per tant, nosaltres no 
farem res, senyora Paneque, que no estiguem d’acord amb les autoritats sanitàries.  
I, si les autoritats sanitàries decideixen que la gent que està en els serveis socials, no 
els que fan teletreball, els que estan allà, bé, els hi fan. Com al personal de les 
residències, ja no els hi fa el CAP al personal de les residències. El personal de les 
residències faran els testos al mateix moment que vagin a fer als residents. No? 
Faran residents i personal. Bé, nosaltres, això ho ha decidit Salut, iguals que les 
policies locals, laterals, CAPs corresponents, etc., nosaltres això ho farem d’aquesta 
manera. Perquè, sinó, entraríem en perquè uns sí i uns altres no, perquè no i uns 
altres sí, no? I al final ens hem de posar en les mans de qui són l’autoritat en aquest 
tema i per això ho hem fet. I pensem que si hem pogut fer una bona feina, que a 
sobre hem trobat uns tests que són millors que altres testos, i que donen més 
fiabilitat, i són aquests, encantats. Si no haguessin sigut aquests, en diríem: «escolti, 
nosaltres no en comprem, els tornem o s’ha acabat el tema», no?. Però bé, jo penso 
que aquests tests, amb aquesta alta fiabilitat donaran mota tranquil·litat en un tema 
tant sensible, en un personal tan sensible com és el personal sanitari, i amb uns 
usuaris tan sensibles com són les persones grans, i les persones que tenen alguna 
discapacitat, precisament que estan en residències, i que, s’han vist moltes coses a 
les televisions, però per sort a casa nostra la cosa ha estat, en algun lloc més o 
menys complicada, però encara prou acurada, no? Si els hi donem aquesta 
tranquil·litat de més, nosaltres estarem encantats de la vida. I si el personal sanitari, 
que ha estat sotmès a un estrès importantíssim, també a través d’aquests testos 
podem ajudar a la seva tranquil·litat, que en definitiva serà la tranquil·litat de tots, 
doncs nosaltres perfecte. I el de policies locals, vostè estarà d’acord amb mi que han 
sigut un, en conjunt amb els mossos d’esquadra també, però als mossos d’esquadra 
la competència és de la Generalitat, doncs les policies locals sí, que han estat a 
primera línia d’això, doncs si poden tenir aquesta tranquil·litat, doncs convindrà amb 
mi que, es perfecte, no? 
Ara, escolti, nosaltres ja li dic, no per manca de voluntat de res, al contrari. Si les 
autoritats sanitàries ho diuen, doncs endavant. Només ho disposen ells, no ho 
decidim nosaltres. D’acord? Gràcies.  
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Com que ja no hi ha res més, doncs s’aixeca la sessió. Gràcies a tothom. Dir-los 
també que a veure si el proper podem fer-lo de manera presencial Si no, l’haurem de 
fer per via telemàtica. Esperem que també vostès em puguin veure a mi, perquè jo els 
veig a vostès, i es pugui arreglar aquest tema informàtic de la corporació. Perquè jo 
he vingut avui a la Diputació i en tot cas ja ens posarem en contacte per totes 
aquestes comissions, etc., que s’hauran d’anar fent i tirant endavant. Que continuïn 
tenint molta salut tots vostès i les seves famílies, i fins la propera. Moltes gràcies. 
 
El senyor president aixeca la sessió a dos quarts i cinc minuts de dues de la tarda, el 
contingut de la qual, com a secretari, CERTIFICO. 
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