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Ordinària, telemàtica i per videoconferència
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ACTA

Al saló de sessions de la Diputació de Girona, Pujada Sant Martí, 4, de la ciutat de
Girona
ASSISTENTS:
President
Vicepresidents
Diputats

Secretari general
Interventora
S’excusa el vicepresident:

Miquel Noguer i Planas
Albert Piñeira i Brosel
Maria Puig i Ferrer
Maria Àngels Planas i Crous
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
Jordi Batllori i Nouvilas
Núria Josa i Arbonès
Pau Presas i Bertran

ORDRE DEL DIA:
1.
Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària
anterior, que va tenir lloc el dia 21 d’abril de 2020.
2.
Decrets corresponents al mes d’abril 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.
PLE143/000048/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Tresoreria (011): Donar compte, de conformitat amb la Llei 15/2010
de 5 de juliol, de l'informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals de
pagament de la tresoreria general de la Diputació de Girona. (expedient
2020/4830)
6.
PLE143/000049/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Tresoreria (011): Donar compte, de conformitat amb la Llei 15/2010
de 5 de juliol, de l'informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals de
pagament l'Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis de la Diputació de
Girona. (expedient 2020/4832)
7.
PLE143/000034/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Intervenció (010): Modificació dels requisits bàsics addicionals de
fiscalització i intervenció limitada prèvia de l'àrea de Contractació, contractes
patrimonials i privats, responsabilitat patrimonial, aplicables als ens adherits al
Servei de Control Intern. (expedient 2020/3835)
8.
PLE143/000047/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Intervenció (010): Modificació d'alguns requisits bàsics addicionals
de fiscalització i intervenció limitada prèvia aplicables a la Diputació de Girona i
a les entitats del seu sector públic subjectes a funció interventora. (expedient
2020/3920)
9.
PLE143/000053/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de suplement de
crèdit DG 3SC 1/2020 del pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici
2020. (expedient 2020/4947)
10. PLE143/000054/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de crèdit
extraordinari DG 3CE 3/2020 del pressupost de la Diputació de Girona de
l'exercici 2020. (expedient 2020/4944)
11. PLE143/000050/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Patrimoni i expropiacions (009): Reversió de la cessió d'ús d'espais a
favor del CILMA per liquidació de l'entitat. (expedient 2020/4440)
12. PLE143/000044/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Patrimoni i expropiacions (009): Rectificació de l'inventari general de
la Diputació de Girona i els seus organismes autònoms a 31 de desembre de
2019. (expedient 2020/99)
13. PLE143/000045/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Expropiacions: Reprendre el termini d'informació pública de la relació
de propietaris, béns i drets afectats pel projecte constructiu d'obres de Millora de
la cruïlla de la ctra.GIV-6102 amb la GIV-6103, PK inici 3+240 a PK final 3+880.
(expedient 2020/1120)
14. PLE143/000042/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Secretaria General (005): Modificació del Reglament Orgànic de la
Diputació de Girona. (expedient 2020/4360)
15. PLE143/000046/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Secretaria General (005): Modificació de l'Ordenança general
d'administració electrònica de la Diputació de Girona i dels seus organismes
autònoms. (expedient 2020/4756)
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16.

PLE143/000052/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Modificació del
Pla de Serveis del departament de Promoció i Desenvolupament Econòmic
Local. (expedient 2019/6594)
17. PLE143/000051/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Unitat Gestió de la Informació (030): Aprovació inicial de les bases
reguladores de subvencions per fomentar projectes de promoció
agroalimentària. (expedient 2020/2875)
COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
18. PLE143/000013/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Servei
programes europeus (029): Aprovació del conveni entre la Diputació de Girona i
l'Ajuntament de la Cellera de Ter pel cofinançament d'una caldera de biomassa.
(expedient 2016/1203)
19. PLE143/000011/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Servei
programes europeus (029): Aprovació inicial de les bases del procés de selecció
de 30 edificis de titularitat municipal d'ajuntaments de la demarcació de Girona
per instal·lar-hi un equip de telegestió elèctrica. (expedient 2018/9479)
20. PLE143/000014/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Xarxa Viària
(013): Aprovació del conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de
Palau de Santa Eulàlia per a la cessió a l'Ajuntament d'un tram urbà de la
carretera GIV-6226R, de la GIV-6226 a Palau de Santa Eulàlia. (expedient
2018/7746)
21. PLE143/000015/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Xarxa Viària
(013): Aprovació inicial del projecte de Millora del drenatge en el PK 2+820 de la
carretera GIV-5232, de Tortellà a Montagut. (expedient 2020/2985)
22. PLE143/000016/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Xarxa Viària
(013): Aprovació inicial del projecte de Condicionament d'un tram de la carretera
GIV-6708, de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000, terme municipal de Juià.
(expedient 2020/3818)
COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ
23. PLE143/000005/2020-DCICNTEE; Dictamen CI Cultura Noves Tecn. Esports
Educació; Cooperació Cultural (017): Aprovació inicial de les bases reguladores
de subvencions per al finançament de la preparació de continguts pedagògics
virtuals, en el marc dels Programes Pedagògics del Servei de Cooperació
Cultural: programes de patrimoni "Indika" i "Identitat, arrels i tradicions".
(expedient 2020/4807)
JUNTA DE PORTAVEUS
24. PLE143/000009/2020-PJP; Proposta Junta de Portaveus; Secretaria General
(005): Moció del grup PSC per a permetre la participació d'entitats al Ple de la
Diputació. (expedient 2020/3328)
25. MOCIONS D’URGÈNCIA
25.1. PLE143/000003/2020-PPRES;
Proposta
president;
Promoció
i
desenvolupament Econòmic Local (015): Bases reguladores de subvencions
per finançar actuacions dels ajuntaments i entitats municipals
descentralitzades (EMD), adreçades a la reactivació del teixit comercial i
econòmic dels seus municipis, derivades de la COVID-19. (expedient
2020/5307)
26. PRECS I PREGUNTES
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El president, senyor Miquel Noguer, pren la paraula, excusa el vicepresident senyor
Pau Presas, i dona la benvinguda a tothom.
1.

Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió
ordinària anterior del dia 21 d’abril de 2020.

S’APROVA, per unanimitat, l’acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 21
d’abril de 2020, prèviament tramesa als senyors diputats i a les senyores diputades.
2.

Decrets corresponents al mes d’abril de 2020.

S’informa dels decrets corresponents al mes d’abril de 2020 numerats del núm. 973
al núm. 1312.
La diputada senyora Laia Pèlach, intervé i manifesta que en relació als decrets els hi
volia comentar el tema que hi ha diverses subvencions nominatives a festivals de
música i a festivals d’altres arts, que durant el mes d’abril s’han concedit, tot i que ja
sabíem que no es podrien fer. Llavors, nosaltres ja ho hem comentat alguna vegada,
fa uns dies, però era en relació a subvencions que ja estaven acordades i així. Però
ens sorprèn, d’alguna manera, que quan ja sabíem que no es podrien fer
s’estiguessin donant aquestes subvencions. I llavors, bé, simplement volíem deixar
constància d’aquest fet. Ens sembla poc prudent i volíem comentar-ho.
I llavors sí que hi ha una línia de subvencions als consells comarcals, que bàsicament
totes tenen el concepte de integració i formació de les xarxes d’itineraris turístics i del
patrimoni de les comarques gironines. Voldríem saber una mica quin és el punt de
partida. Perquè, a veure, ens sorprèn. Són unes subvencions als consells comarcals.
Per tant, només voldríem saber una mica d’on venen aquestes subvencions i si no
tindria sentit en tot cas si pel mateix concepte es donen diverses, o la mateixa
subvenció pràcticament, als diferents consells comarcals, no tindria sentit obrir una
línia en aquest sentit.
El senyor President diu, Sí. Li explicaré. El senyor Piñeira li pot explicar això de
cultura? Els ajuts aquests nominatius, si us plau?
El vicepresident segon, senyor Albert Piñeira, intervé i manifesta que, reiteraré
l’explicació, president, que he donat altres vegades perquè com que la pregunta de la
il·lustra diputada senyora Pèlach, que és redundant. Em sap greu, però també la
resposta serà redundant. Com ja hem explicat en diferents ocasions, el que succeeix
és que nosaltres, a l’àrea de Cultura, ja al mes de març vam fer una reunió per veure
com havíem d’afrontar els mesos que vindrien. I vam dir que hi hauria diferents canvis
pel que fa a les subvencions nominatives de cultura. Que volia dir que els períodes
d’execució no podien ser diferents, volia dir que els percentatges d’execució no
podien ser diferents, volia dir, com hem explicat en reiterades vegades, que hi ha una
despesa prèvia que realitzen molts esdeveniments culturals abans no arriba la data
de celebració d’un determinat esdeveniment. Per exemple, en el cas dels festivals,
que és el cas que ens ocupa, abans no es realitza hi ha tota una despesa prèvia que
alguns catxés d’artistes es paguen de manera prèvia. Algunes despeses de
comunicació i difusió es paguen de manera prèvia, aquí hi ha gent treballant i que es
paga de manera prèvia, que es posaran a la venda les entrades a través de
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plataformes digitals que també generen unes despeses addicionals. S’ha comprar ja
uns bitllets d’avió, etcètera, etcètera. Per tant el que estem fent és resoldre, com ja
vaig explicar, totes aquestes subvencions nominatives, amb un afegit que estableix
que es podran modificar els terminis d’execució, els percentatges i fins i tot que es
podrà acceptar despesa que es pugui acreditar de manera faent que s’hagi realitzat
prèviament i que sigui necessària per desenvolupar aquesta activitat, fins i tot en cas
que l’activitat en sí no s’acabi desenvolupant. Moltes gràcies, senyor president.
El senyor President diu, moltes gràcies, senyor Piñeira. Quant a l’altre, m’imagino que
vol dir els temes de medi ambient. Ho dic bé?
La diputada senyora Pèlach, intervé i aclareix: sobre el concepte d’integració de
xarxes d’itineraris turístics i del patrimoni a les comarques gironines. Són els consells
comarcals de La Selva, del Baix Empordà, del Gironès, i llavors en el cas de La
Garrotxa és a l’associació La Garrotxa i Terra d’Acolliment Turístic.
El senyor President respon: Aquí hi va haver un acord quant a que amb aquestes
xarxes d’itineraris hi va haver un PECT en què varen entrar tots els consells excepte
aquests tres. I llavors la Diputació va assumir aquest compromís de que en aquests
tres que no hi havia fet la Diputació seria solidària i aportaríem una quantitat pactada
amb tots els ajuntaments. I això ja venia d’abans de la resolució del PECT en el qual
perquè aquests tres consells no quedessin exclosos del que havien aconseguit els
altres consells. Per tant, uns els varen aconseguir per via PECT, i els que no varen
entrar a la línia de PECT, la Diputació hi fem una aportació, inferior, però en tot cas
perquè no quedin endarrerits. I aquest era un compromís que s’havia dotat a tots els
consells comarcals i als que quedessin exclosos del PECT, com són aquests. Molt bé,
doncs moltes gràcies.
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:
 Participació telemàtica al Gastrodigital 2020.
 Obertura del 6è WEBINAR sobre turisme, de la Taula Gironina de Turisme.
Visites telemàtiques
 Amb els alcaldes i les alcaldesses de: Torroella de Montgrí, Verges i la Tallada.
 Entitats i particulars: 9. Entre elles, la Unió d’Empresaris de la Construcció i
l’Acadèmia Catalana de la Música.
Reunions de treball telemàtiques:
 Juntes de Govern.
 Ple ordinari
 Consell Rector Extraordinari de XALOC.
 Comitè Executiu de l’ACM.
 Consell d’administració d’EMACBSA.
 Consell d’administració d’ABASTEM.
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Reunió de la Comissió de Diputacions, Cabildos i Consells Insulars, de la
FEMP.
Reunió de la Taula de Treball per donar compliment a la moció sobre la
COVID-19.
Comitè Executiu extraordinari i urgent de Fira de Girona.
Junta de Govern del Consorci de la Costa Brava.
Plenari del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement.
Junta de Portaveus.
Reunions del Gabinet Territorial de la Coordinació d’Emergències per la
COVID-19.
Reunions del Govern Generalitat i Ens Locals, COVID19, sobre Residències.
Reunions amb el conseller d’Educació i les Diputacions catalanes.
Reunions del Govern Generalitat amb les Administracions Locals. I Entitats
Municipalistes.
Mitjans de comunicació: Hora Nova, TV Girona, Diari de Girona, Banyoles TV,
Girona FM
ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES
COMISSIÓ D’HISENDA, ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I
COOPERACIÓ LOCAL

5.

PLE143/000048/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Tresoreria (011): Donar compte, de conformitat amb la
Llei 15/2010 de 5 de juliol, de l'informe trimestral sobre el compliment dels
terminis legals de pagament de la tresoreria general de la Diputació de
Girona. (expedient 2020/4830)

“La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en els operacions
comercials ha establert, com a mecanisme de transparència en el compliment dels
terminis legals de pagament, l’obligació d’emissió d’informes periòdics.
D'acord amb aquest antecedent, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i eleva al Ple la
informació següent:
“INFORME DE LA TRESORERIA GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
Ma. Teresa Villar Roda, tresorera general de la Diputació de Girona, en l’exercici de
les funcions encomanades per l’article 196 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, i pels
articles 2 i 5.1.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional,
emeto l’informe següent:
Primer. Com a mecanisme de transparència en matèria de compliment de les
obligacions de pagament, l’article quart, en els seus apartats 3r i 4t, de la Llei 15/2010
de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials estableix que
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«3. Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei
per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure
necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals
s’estigui incomplint el termini. »
«4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local,
aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri
d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats
autònomes que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin
atribuïda la tutela financera de les entitats locals [...]»
Segon. L’àmbit objectiu d’aquest informe, de conformitat amb l'article 3 de la Llei
3/2004, segons redacció donada per la Llei 15/2010, són els pagaments efectuats
com a contraprestació en les operacions comercials realitzades entre les empreses i
l’Administració, de conformitat amb el que disposa la Llei de contractes del sector
públic.
Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2004:
a)Els pagaments efectuats en les operacions comercials en què intervinguin
consumidors.
b)Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés i lletres
de canvi i els pagaments d’indemnització per danys, inclosos els pagaments
per entitats asseguradores.
c)Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el deutor, que es
regiran per l’establert en la seva legislació especial.
Tercer. Terminis de pagament. L’apartat 4 de l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, estableix que:
«L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data
d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat
amb el que disposa el contracte dels bens lliurats o serveis prestats, sense perjudici
del que estableix l’apartat 4 de l’article 210, i si es demora, ha d’abonar al contractista,
a partir del compliment del termini esmentat de trenta dies, els interessos de demora i
la indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de la lluita contra la morositat
en les operacions comercials. [...].
Sense perjudici del que estableixen l’apartat 4 de l’article 210 i l’apartat 1 de l’article
243, l’Administració ha d’aprovar les certificacions d’obra o els documents que
acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte de béns lliurats o serveis
prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o la prestació
del servei. [...]»
Quart. Per determinar les operacions que es troben dins del període legal de
pagament, fora del període legal de pagament i el període mig de pagament en dies,
pel que es refereix a aquest informe, és tindrà en compte com a data d’inici del
còmput, la data d’entrada de la factura o del document justificatiu al registre
administratiu i com a data fi del còmput, la data de pagament o l’últim dia del trimestre
al que fa referència l’informe.
Cinquè. D’acord amb la informació obtinguda de les bases de dades dels sistemes
d’informació, és detalla la informació següent corresponent al primer trimestre de
2020:
-Pagaments realitzats en el trimestre
-Interessos de demora pagats en el trimestre
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-Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre,
amb indicació del número i quantia global de les obligacions pendents en les
que s’està incomplint els terminis de pagament previstos a la Llei 15/2010, de
5 de juliol
-Període mig de pagament en dies, a efectes d’aquest informe
Diputació de Girona:
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Organisme autònom de Salut Pública (DIPSALUT) :

Organisme autònom del Conservatori de Música Isaac Albéniz:
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Consorci de les Vies Verdes:
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Consorci de les Gavarres:
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””
El senyor President manifesta que passaríem als punts de les comissions
informatives. I en aquest cas el punt 5è de l’ordre del dia seria donar compte, de
conformitat amb la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de l'informe trimestral sobre el
compliment dels terminis legals de pagament de la Diputació de Girona. I en el punt
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6è, de la Xarxa Local de Municipis. Li passaria la paraula per donar compte d’aquests
dos punts a la vicepresidenta senyora Maria Àngels Planas.
La vicepresidenta i diputada delegada de Serveis Econòmics intervé i manifesta:
gràcies, president. Sí, al punt 5è portem, com cada trimestre, donar compte de
l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis , com ha dit, legals, pagament
de tresoreria, fets per la Diputació, en aquest cas els pagaments realitzats són per
valor d’1.640.000 euros i també portem el dels organismes autònoms Dipsalut,
conservatori de música Isaac Albéniz, l’observatori de Vies Verdes i el de les
Gavarres.
I en el punt número 6 és exactament el mateix, però a l’organisme autònom del Xaloc.
Moltíssimes gràcies.
La corporació es dona per assabentada.
6.

PLE143/000049/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Tresoreria (011): Donar compte, de conformitat amb la
Llei 15/2010 de 5 de juliol, de l'informe trimestral sobre el compliment dels
terminis legals de pagament l'Organisme Autònom Xarxa Local de
Municipis de la Diputació de Girona. (expedient 2020/4832)

“La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en els operacions
comercials ha establert, com a mecanisme de transparència en el compliment dels
terminis legals de pagament, l’obligació d’emissió d’informes periòdics.
D'acord amb aquest antecedent, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i eleva al Ple la
informació següent:
“INFORME DE LA TRESORERIA DE XALOC
Assumpte: Compliment dels terminis de pagament previstos a la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010,
de 5 de juliol i per la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de
recolzament a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació
d’ocupació.
Entitat:
Xarxa Local de Municipis Gironins, XALOC
Període:
1t. trimestre 2020
Carmen Gallego Marín, tresorera accidental de XALOC, en l’exercici de les funcions
encomanades per l’article 196 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i per l’article
5.1.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic
dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, i de
conformitat amb l’establert a l’article quart, apartat 3, de la Llei 15/2010, de 5 de juliol,
de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials emeto el següent
informe.
Primer.- Àmbit objectiu
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L’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2004, segons redacció donada per la Llei 15/2010, són
els pagaments efectuats com a contraprestació en les operacions comercials
realitzades entre empreses, o entre empreses i l’Administració, de conformitat amb el
disposat en la llei de contractes del sector públic.
Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei:
a) Els pagaments efectuats en les operacions comercials en què intervinguin
consumidors.
b) Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés i
lletres de canvi i els pagaments d’indemnització per danys, inclosos els
pagaments per entitats asseguradores.
c) Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el deutor, que
es regiran per l’establert en la seva legislació especial.
Per tant, afecta principalment als Capítols II i VI de les entitats de pressupost limitatiu,
despeses corrents en béns i serveis i inversions, i amb menor rellevància als Capítols
IV i VII.
Segon.- Determinació del termini de pagament
L’article 33 de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de recolzament a
l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació modifica l’article 4
de la Llei 3/2004, que passa a tenir la següent redacció:
1.“El termini de pagament que ha de complir el deutor, si no hagués fixat data o
termini de pagament en el contracte, serà de trenta dies naturals després de la
data de recepció de les mercaderies o prestació dels serveis, fins i tot quan
hagués rebut la factura o sol·licitud de pagament equivalent amb anterioritat.
Els proveïdors hauran de fer arribar la factura o sol·licitud de pagament
equivalent als seus clients abans que es compleixin quinze dies naturals a
comptar des de la data de recepció efectiva de les mercaderies o de la
prestació dels serveis.
Quan en el contracte s'hagués fixat un termini de pagament, la recepció de la
factura per mitjans electrònics produirà els efectes d'inici del còmput de termini
de pagament, sempre que es trobi garantida la identitat i autenticitat del
signatari, la integritat de la factura, i la recepció per l'interessat.
2.Si legalment o en el contracte s'ha disposat un procediment d'acceptació o de
comprovació mitjançant el qual hagi de verificar-se la conformitat dels béns o
els serveis amb el que es disposa en el contracte, la seva durada no podrà
excedir de trenta dies naturals a comptar des de la data de recepció dels béns
o de la prestació dels serveis. En aquest cas, el termini de pagament serà de
trenta dies després de la data en què té lloc l'acceptació o verificació dels béns
o serveis, fins i tot encara que la factura o sol·licitud de pagament s'hagués
rebut amb anterioritat a l'acceptació o verificació.
3.Els terminis de pagament indicats als apartats anteriors podran ser ampliats
mitjançant pacte de les parts sense que, en cap cas, es pugui acordar un
termini superior a 60 dies naturals.
4.Podran agrupar-se factures al llarg d'un període determinat no superior a quinze
dies, mitjançant una factura comprensiva de tots els lliuraments realitzats en
aquest període, factura resum periòdica, o agrupant-les en un únic document
a l'efecte de facilitar la gestió del seu pagament, agrupació periòdica de
factures, i sempre que es prengui com a data d'inici del còmput del termini la
data corresponent a la meitat del període de la factura resumen periòdica o de
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l'agrupació periòdica de factures de què es tracti, segons el cas, i el termini de
pagament no superi els seixanta dies naturals des d'aquesta data.”
Tercer.- Informe sobre el compliment dels terminis
L’article quart de la Llei 15/2010 estableix en els seus apartats 3 i 4 el següent:
“3. Els Tresorers, o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions locals,
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis
previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat
local, que inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les
obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini.
4. Sense perjudici de la possible presentació i debat en el Ple de la Corporació
local, l’esmentat informe s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents
del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de
les Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus respectius Estatuts d’
Autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. […].”
Així doncs, essent l’obligació d’informació de caràcter trimestral, correspon l’emissió
de l’informe al finalitzar cada trimestre natural, en els mesos de gener, febrer i març.
Quart.- Contingut de l’informe del 1t. trimestre de 2020
Pel que fa al primer trimestre de l’any 2020, consultada la comptabilitat de XALOC
resulten les següents dades:
Nombre Import
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini
legal
Resta de pagaments

268
66

Pagaments totals durant el trimestre

334

Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el
termini legal a la data de tancament del trimestre natural

41

407.517,7 59,78%
3
274.187,5 40,22%
4
681.705,2 100,00
7
%
34.705,86

Cinquè.- Remissió
D’acord amb l’article quart, apartat 4, de la Llei 15/2010, es dóna trasllat del present
informe a la Presidència i a la Secretaria de XALOC per a la seva presentació i debat
en el Ple.””
La corporació es dona per assabentada.
7.

%

PLE143/000034/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Intervenció (010): Modificació dels requisits bàsics
addicionals de fiscalització i intervenció limitada prèvia de l'àrea de
Contractació, contractes patrimonials i privats, responsabilitat patrimonial,
aplicables als ens adherits al Servei de Control Intern. (expedient
2020/3835)

“L’article 13 regula el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits
bàsics, establint en el seu apartat 1 que, previ informe de l’òrgan interventor i a
proposta del president, el ple de l’entitat local podrà acordar el règim de fiscalització i
intervenció limitada prèvia.
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Per a l’exercici d’aquesta fiscalització limitada prèvia, el ple de la Diputació de Girona,
en data 20 de març de 2018, va adoptar l’acord d’aprovació dels tipus de despeses i
obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits
bàsics, i dels requisits bàsics a comprovar adaptats als Acords del Consell de
Ministres en relació a l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics,
aplicable als ens locals adherits al Servei d’assistència en l’exercici del control intern a
les entitats locals de la província de Girona. Aquest acord va ser modificat
posteriorment en sessió plenària de 16 d’octubre de 2018 i de 17 de desembre de
2019. Els esmentats acords van ser publicats al Butlletí Oficial de la Província número
70, de data 11 d’abril de 2018, al número 210, de 2 de novembre de 2018, i al número
247, de 30 de desembre de 2019, respectivament; essent vigents a partir de l’endemà
de la seva publicació.
En els citats acords s’engloben tots els tipus de despeses i obligacions amb efectes
pressupostaris a l’entitat, a excepció d’aquells que els sigui d’aplicació el règim
ordinari de fiscalització i intervenció prèvia; així com, els requisits bàsics a comprovar
adaptats a l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, de la Intervenció
general de l’administració de l’Estat, amb el que es dóna aplicació a la previsió dels
articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte a l’exercici de la funció
interventora en règim de requisits bàsics, actualitzat per acord de 22 de novembre de
2019 (en endavant ACM2008), i a l’Acord de Consell de Ministres de 20 de juliol de
2018, pel que fa l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics en
l’àmbit dels contractes del sector públic i encàrrecs a mitjans propis (en endavant
ACM2018), en l’exercici de les actuacions de fiscalització i intervenció limitada prèvia
en règim de requisits bàsics, per als ens adherits al Servei d’assistència de la
Diputació de Girona en l’exercici del control intern a les entitats locals.
S’observa un error en la referència legislativa d’aplicació en diversos requisits bàsics
addicionals de l’àrea de contractació, contractes privats i patrimonials, i responsabilitat
patrimonial, en no ser d’aplicació la normativa sectorial catalana en les actuacions
que es detallen a la conclusió d’aquest informe. En conseqüència, procedeix modificar
l’import del pressupost base de licitació, de la certificació final de contracte i/o dels
encàrrecs d’obra que consta a la descripció d’aquests requisits bàsics addicionals, per
tal d’adequar-lo als articles d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
Per tot això, vist l’informe emès per la Intervenció de Fons, i en els termes que preveu
l’article 13 del RD 424/2017 i de les atribucions conferides al Ple d’aquesta
corporació, i d’acord amb l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la
Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació
Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent:
Primer.- Modificar la referència legislativa, i adequar l’import del pressupost base de
licitació, de la certificació final de contracte i/o dels encàrrecs d’obra d’acord amb la
normativa d’aplicació dels requisits bàsics addicionals corresponents a l’àrea de
contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial, que es
detallen a continuació:
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Fitxes

Ref. Leg.

Requisits bàsics addicionals

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018
2.1.1.A) Art. 235
L 9/2017 Art. 24 L
3/2007 (CAT)

En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
superior a 300.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
a l’estabilitat, la seguretat i estanquitat, que existeix
projecte informat per l’Oficina de Supervisió de
Projectes.

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018
2.1.1.A) Art. 235
L 9/2017 Art. 24 L
3/2007 (CAT)

En tractar-se d’un pressupost base de licitació inferior a
300.000€, IVA exclòs, sense informe de l’Oficina de
Supervisió de Projectes, que s’incorpora a l’expedient
pronunciament exprés que les obres del projecte no
afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018
2.2.2.B)
Art.
234.3 i 235 L
9/2017 Art. 131
RD
1098/2001
Art. 24 L 3/2007
(CAT)

En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
superior a 300.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
a l’estabilitat, la seguretat i estanquitat, que existeix
projecte informat per l’Oficina de Supervisió de
Projectes.

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.2
Art. 235 i 242.5 L
9/2017 Art. 24 L
3/2007 (CAT)

En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
superior a 300.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
a l’estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, que existeix
projecte informat per l’Oficina de Supervisió de
Projectes.

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.2
Art. 235 L 9/2017
Art. 24 L 3/2007
(CAT)

En tractar-se d’un pressupost base de licitació inferior a
300.000€, IVA exclòs, que s’incorpora a l’expedient
pronunciament exprés que les obres del projecte no
afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.6
Art. 235 i 242.5 L

En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
superior a 300.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
a l’estabilitat, la seguretat i estanquitat, que existeix
projecte informat per l’Oficina de Supervisió de

2.1.1

2.3.3

2.4.1

2.4.6
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9/2017 Art. 24 L Projectes.
3/2007 (CAT)
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.6
Art. 235 L 9/2017
Art. 24 L 3/2007
(CAT)

En tractar-se d’un pressupost base de licitació inferior a
300.000€, IVA exclòs, que s’incorpora a l’expedient
pronunciament exprés que les obres del projecte no
afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.7
Art. 235 i 242.5 L
9/2017 Art. 24 L
3/2007 (CAT)

En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
superior a 300.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
a l’estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, que existeix
projecte informat per l’Oficina de Supervisió de
Projectes.

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.7
Art. 235 L 9/2017
Art. 24 L 3/2007
(CAT)

En tractar-se d’un pressupost base de licitació inferior a
300.000€, IVA exclòs, que s’incorpora a l’expedient
pronunciament exprés que les obres del projecte no
afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.1.A)
Art. 235 L 9/2017
Art. 24 L 3/2007
(CAT)

En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
superior a 300.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
a l’estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, que existeix
projecte informat per l’Oficina de Supervisió de
Projectes.

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.1.A)
Art. 235 L 9/2017
Art. 24 L 3/2007
(CAT)

En tractar-se d’un pressupost base de licitació inferior a
300.000€, IVA exclòs, que s’incorpora a l’expedient
pronunciament exprés que les obres del projecte no
afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.2 Art.
235 i 242.5 L
9/2017 Art. 24 L
3/2007 (CAT)

En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
superior a 300.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
a l’estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, que existeix
projecte informat per l’Oficina de Supervisió de
Projectes.

2.4.7

2.5.1

2.5.4
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2.5.6

2.9.1

2.9.2

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.2 Art.
235 L 9/2017 Art.
24
L
3/2007
(CAT)

En tractar-se d’un pressupost base de licitació inferior a
300.000€, IVA exclòs, que s’incorpora a l’expedient
pronunciament exprés que les obres del projecte no
afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.4.1
Art. 235, 242.5 i
249 L 9/2017 Art.
24
L
3/2007
(CAT)

En tractar-se de la certificació final d’un contracte amb
una quantia igual o superior a 300.000€, IVA exclòs, o
d’obres que afecten a l’estabilitat, la seguretat i
estanqueïtat, que hi ha informe de l’Oficina de
Supervisió de Projectes.

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 8.2.1
Art. 231, 235 i
236 L 9/2017 Art.
138.1
RD
1098/2001 Art. 24
L 3/2007 (CAT)

En tractar-se d’encàrrecs d’obra de quantia igual o
superior a 300.000€, o d’obres que afecten a
l’estabilitat, la seguretat i estanquitat, que existeix
projecte d’obra informat per l’Oficina de Supervisió de
Projectes.

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 8.2.1
Art. 235 L 9/2017
Art. 24 L 3/2007
(CAT)

En tractar-se d’encàrrecs d’obra de quantia inferior a
300.000€, que s’incorpora a l’expedient pronunciament
exprés que les obres del projecte no afecten a
l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 8.2.2
Art. 231, 235, 236
i 242.5 L 9/2017
Art. 138.1 RD
1098/2001 Art. 24
L 3/2007 (CAT)

En tractar-se d’encàrrecs de quantia igual o superior a
300.000€, o d’obres que afecten a l’estabilitat, la
seguretat i estanquitat, que existeix projecte d’obra
informat per l’Oficina de Supervisió de Projectes.

Art. 13.2.c) RD
En tractar-se d’encàrrecs de quantia inferior a
424/2017
300.000€, que s’incorpora a l’expedient pronunciament
ACM2018 8.2.2
exprés que les obres del projecte no afecten a
Art. 235 L 9/2017
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Art. 24 L 3/2007 l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.
(CAT)

2.9.4

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 8.2.4
Art. 235 i 242.5 L
9/2017 Art. 24 L
3/2007 (CAT)

En tractar-se d’encàrrecs de quantia igual o superior a
300.000€, o d’obres que afecten a l’estabilitat, la
seguretat i estanquitat, que existeix projecte d’obra
informat per l’Oficina de Supervisió de Projectes.

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018
5.1.1.A) i 5.2.1
Art. 235 L 9/2017
Art. 24 L 3/2007
(CAT)

En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
superior a 300.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
a l’estabilitat, la seguretat i estanquitat, que existeix
projecte informat per l’Oficina de Supervisió de
Projectes.

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018
5.1.1.A) i 5.2.1
Art. 235 L 9/2017
Art. 24 L 3/2007
(CAT)

En tractar-se d’un pressupost base de licitació inferior a
300.000€, IVA exclòs, que s’incorpora a l’expedient
pronunciament exprés que les obres del projecte no
afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 5.1.3
Art. 235 i 242.5 L
9/2017 Art. 24 L
3/2007 (CAT)

En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
superior a 300.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
a l’estabilitat, la seguretat i estanquitat, que existeix
projecte informat per l’Oficina de Supervisió de
Projectes.

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 5.1.3
Art. 235 L 9/2017
Art. 24 L 3/2007
(CAT)

En tractar-se d’un pressupost base de licitació inferior a
300.000€, IVA exclòs, que s’incorpora a l’expedient
pronunciament exprés que les obres del projecte no
afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.

2.19.1

2.19.7

La referència legislativa d’aplicació d’aquests requisits bàsics addicionals, i la
descripció dels mateixos, adequant-se l’import del pressupost base de licitació, de la
certificació final de contracte i/o dels encàrrecs d’obra a la normativa d’aplicació, i
concretament, al que estableix la L 9/2017, serà la següent:
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Fitxes

Ref. Leg.

Requisits bàsics addicionals

Art. 13.2.c) RD En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
superior a 500.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
424/2017
a l’estabilitat, la seguretat i estanquitat, que existeix
ACM2018
2.1.1.A) Art. 235 projecte informat per l’Oficina de Supervisió de
L 9/2017
Projectes.
2.1.1
Art. 13.2.c) RD En tractar-se d’un pressupost base de licitació inferior a
500.000€, IVA exclòs, sense informe de l’Oficina de
424/2017
Supervisió de Projectes, que s’incorpora a l’expedient
ACM2018
2.1.1.A) Art. 235 pronunciament exprés que les obres del projecte no
L 9/2017
afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.

2.3.3

2.4.1

2.4.6

2.4.7

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018
2.2.2.B)
Art.
234.3 i 235 L
9/2017 Art. 131
RD 1098/2001

En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
superior a 500.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
a l’estabilitat, la seguretat i estanquitat, que existeix
projecte informat per l’Oficina de Supervisió de
Projectes.

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.2
Art. 235 i 242.5 L
9/2017

En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
superior a 500.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
a l’estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, que existeix
projecte informat per l’Oficina de Supervisió de
Projectes.

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.2
Art. 235 L 9/2017

En tractar-se d’un pressupost base de licitació inferior a
500.000€, IVA exclòs, que s’incorpora a l’expedient
pronunciament exprés que les obres del projecte no
afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.6
Art. 235 i 242.5 L
9/2017

En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
superior a 500.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
a l’estabilitat, la seguretat i estanquitat, que existeix
projecte informat per l’Oficina de Supervisió de
Projectes.

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.6
Art. 235 L 9/2017

En tractar-se d’un pressupost base de licitació inferior a
500.000€, IVA exclòs, que s’incorpora a l’expedient
pronunciament exprés que les obres del projecte no
afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.

Art. 13.2.c) RD En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
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424/2017
superior a 500.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
ACM2018 2.1.7 a l’estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, que existeix
Art. 235 i 242.5 L projecte informat per l’Oficina de Supervisió de
9/2017
Projectes.
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.7
Art. 235 L 9/2017

2.5.1

2.5.4

En tractar-se d’un pressupost base de licitació inferior a
500.000€, IVA exclòs, que s’incorpora a l’expedient
pronunciament exprés que les obres del projecte no
afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.

En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
Art. 13.2.c) RD superior a 500.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
424/2017
a l’estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, que existeix
ACM2018 6.1.A)
Art. 235 L 9/2017 projecte informat per l’Oficina de Supervisió de
Projectes.
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.1.A)
Art. 235 L 9/2017

En tractar-se d’un pressupost base de licitació inferior a
500.000€, IVA exclòs, que s’incorpora a l’expedient
pronunciament exprés que les obres del projecte no
afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.2 Art.
235 i 242.5 L
9/2017

En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
superior a 500.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
a l’estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, que existeix
projecte informat per l’Oficina de Supervisió de
Projectes.

Art. 13.2.c) RD En tractar-se d’un pressupost base de licitació inferior a
500.000€, IVA exclòs, que s’incorpora a l’expedient
424/2017
ACM2018 6.2 Art. pronunciament exprés que les obres del projecte no
235 L 9/2017
afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.

2.5.6

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.4.1
Art. 235, 242.5 i
249 L 9/2017

En tractar-se de la certificació final d’un contracte amb
una quantia igual o superior a 500.000€, IVA exclòs, o
d’obres que afecten a l’estabilitat, la seguretat i
estanqueïtat, que hi ha informe de l’Oficina de
Supervisió de Projectes.

2.9.1

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 8.2.1
Art. 231, 235 i
236 L 9/2017 Art.
138.1
RD
1098/2001

En tractar-se d’encàrrecs d’obra de quantia igual o
superior a 500.000€, o d’obres que afecten a
l’estabilitat, la seguretat i estanquitat, que existeix
projecte d’obra informat per l’Oficina de Supervisió de
Projectes.
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2.9.2

2.9.4

2.19.1

2.19.7

Art.
13.2.c)
RD424/2017
ACM2018 8.2.1
Art. 235 L 9/2017

En tractar-se d’encàrrecs d’obra de quantia inferior a
500.000€, que s’incorpora a l’expedient pronunciament
exprés que les obres del projecte no afecten a
l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 8.2.2
Art. 231, 235, 236
i 242.5 L 9/2017
Art. 138.1 RD
1098/2001

En tractar-se d’encàrrecs de quantia igual o superior a
500.000€, o d’obres que afecten a l’estabilitat, la
seguretat i estanquitat, que existeix projecte d’obra
informat per l’Oficina de Supervisió de Projectes.

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 8.2.2
Art. 235 L 9/2017

En tractar-se d’encàrrecs de quantia inferior a
500.000€, que s’incorpora a l’expedient pronunciament
exprés que les obres del projecte no afecten a
l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 8.2.4
Art. 235 i 242.5 L
9/2017

En tractar-se d’encàrrecs de quantia igual o superior a
500.000€, o d’obres que afecten a l’estabilitat, la
seguretat i estanquitat, que existeix projecte d’obra
informat per l’Oficina de Supervisió de Projectes.

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018
5.1.1.A) i 5.2.1
Art. 235 L 9/2017

En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
superior a 500.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
a l’estabilitat, la seguretat i estanquitat, que existeix
projecte informat per l’Oficina de Supervisió de
Projectes.

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018
5.1.1.A) i 5.2.1
Art. 235 L 9/2017

En tractar-se d’un pressupost base de licitació inferior a
500.000€, IVA exclòs, que s’incorpora a l’expedient
pronunciament exprés que les obres del projecte no
afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 5.1.3
Art. 235 i 242.5 L
9/2017

En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
superior a 500.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
a l’estabilitat, la seguretat i estanquitat, que existeix
projecte informat per l’Oficina de Supervisió de
Projectes.

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 5.1.3
Art. 235 L 9/2017

En tractar-se d’un pressupost base de licitació inferior a
500.000€, IVA exclòs, que s’incorpora a l’expedient
pronunciament exprés que les obres del projecte no
afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.
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Segon.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- El present acord serà vigent des de l’endemà de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i fins a la seva modificació o derogació expressa.”
El senyor President comenta que passaríem al punt 7è, que és la modificació dels
requisits bàsics addicionals de fiscalització i intervenció limitada prèvia de l'àrea de
Contractació, contractes patrimonials i privats, responsabilitat patrimonial, aplicables
als ens adherits al Servei de Control Intern. Té la paraula el diputat senyor Quim
Ayats.
El diputat delegat d’Habitatge, Assistència als Municipis i Serveis Generals, senyor
Joaquim Ayats, respon: Sí, de fet proposaria que féssim el 7è i el 8è conjuntament.
El senyor President diu, d’acord. Em sembla perfecte.
El diputat senyor Ayats manifesta: Doncs es proposa aquesta modificació dels
requisits bàsics de fiscalització prèvia, tant per la Diputació, que seria el punt 8è, com
pels ajuntaments adherits al servei d’assistència, que seria el 7è, i que fa referència a
la necessitat de supervisar els projectes d’obra per tal d’adaptar-los a allò que diu la
Llei de contractes del sector públic. A partir d’ara, la xifra d’aquesta necessitat,
d’aquest informe de supervisió, és de 500 mil euros.
El senyor President intervé i comenta: d’acord. Per tant, passa de 300 a 500 mil
euros, quant a la llei de contractació bàsica. Sí, senyora Pèlach.
La diputada senyora Laia Pèlach manifesta que, no havia demanat la paraula, però
gràcies. Per anunciar l’abstenció del grup CUP.
El senyor President manifesta que, amb l’abstenció de la senyora Pèlach i amb els
demés vots a favor, quedarien aprovats aquests punts de l’ordre del dia. El 7è i el 8è.
Estan d’acord?
S’APROVA per 25 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE) i 1 abstenció (CUP)
8.

PLE143/000047/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Intervenció (010): Modificació d'alguns requisits bàsics
addicionals de fiscalització i intervenció limitada prèvia aplicables a la
Diputació de Girona i a les entitats del seu sector públic subjectes a funció
interventora. (expedient 2020/3920)

“L’article 13 del Reial decret 424\2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic
del control intern en les entitats del Sector Públic Local, regula el règim de fiscalització
i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, establint en el seu apartat 1 que, previ
informe de l’òrgan interventor i a proposta del president, el ple de l’entitat local podrà
acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia.
Per a l’exercici d’aquesta fiscalització limitada prèvia, el ple de la Diputació de Girona,
en data 15 de maig de 2018, va adoptar l’acord d’aprovació dels tipus de despeses i
obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits
bàsics, i dels requisits bàsics a comprovar adaptats als Acords del Consell de
Ministres en relació a l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics,
aplicable a la Diputació de Girona i a les entitats del seu sector públic subjectes a
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funció interventora. Aquest acord va ser modificat posteriorment en sessió plenària de
16 d’octubre de 2018 i de 21 de gener de 2020.
En els citats acords s’engloben tots els tipus de despeses i obligacions amb efectes
pressupostaris a l’entitat, a excepció d’aquells que els sigui d’aplicació el règim
ordinari de fiscalització i intervenció prèvia; així com, els requisits bàsics a comprovar
adaptats a l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, de la Intervenció
general de l’administració de l’Estat, amb el que es dóna aplicació a la previsió dels
articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte a l’exercici de la funció
interventora en règim de requisits bàsics, actualitzat per acord de 22 de novembre de
2019 (en endavant ACM2008), i a l’Acord de Consell de Ministres de 20 de juliol de
2018, pel que fa l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics en
l’àmbit dels contractes del sector públic i encàrrecs a mitjans propis (en endavant
ACM2018), en l’exercici de les actuacions de fiscalització i intervenció limitada prèvia
en règim de requisits bàsics, per a la Diputació de Girona i les entitats del seu sector
públic subjectes a funció interventora.
S’observa un error en la referència legislativa d’aplicació en diversos requisits bàsics
addicionals de l’àrea de contractació, contractes privats i patrimonials, i responsabilitat
patrimonial, en no ser d’aplicació la normativa sectorial catalana en les actuacions
que es detallen a la conclusió d’aquest informe. En conseqüència, procedeix modificar
l’import del pressupost base de licitació, de la certificació final de contracte i/o dels
encàrrecs d’obra que consta a la descripció d’aquests requisits bàsics addicionals, per
tal d’adequar-lo als articles d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
És per això que, des d’Intervenció es procedeix a actualitzar aquests requisits bàsics
addicionals a comprovar, adequant-los a la normativa vigent d’aplicació.
FONAMENTS JURÍDICS
-Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local.
-Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
-Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control
intern a les entitats locals del sector públic local.
-Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
-Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, en tot allò que sigui
d’aplicació a les entitats que conformen el sector públic local.
-Acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018, en tot allò que sigui
d’aplicació a les entitats que conformen el sector públic local.
CONCLUSIÓ
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:
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Primer.- Modificar la referència legislativa, i adequar l’import del pressupost base de
licitació, de la certificació final de contracte i/o dels encàrrecs d’obra d’acord amb la
normativa d’aplicació dels requisits bàsics addicionals corresponents a l’àrea de
contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial, que es
detallen a continuació:
Fitxes

2.1.1

2.3.3

2.4.1

2.4.2

Ref. Leg.
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018
2.1.1.A)
Art. 235 L 9/2017
Art. 24 L 3/2007
(CAT)
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018
2.1.1.A)
Art. 235 L 9/2017
Art. 24 L 3/2007
(CAT)
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018
2.2.2.B)
Art. 234.3 i 235 L
9/2017
Art. 131 RD
1098/2001
Art. 24 L 3/2007
(CAT)
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.2
Art. 235 i 242.5 L
9/2017
Art. 24 L 3/2007
(CAT)
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.2
Art. 235 L 9/2017
Art. 24 L 3/2007
(CAT)

Requisits bàsics addicionals
En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
superior a 300.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
a l’estabilitat, la seguretat i estanquitat, que existeix
projecte informat per l’Oficina de Supervisió de
Projectes.
En tractar-se d’un pressupost base de licitació inferior
a 300.000€, IVA exclòs, sense informe de l’Oficina de
Supervisió de Projectes, que s’incorpora a l’expedient
pronunciament exprés que les obres del projecte no
afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.

En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
superior a 300.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
a l’estabilitat, la seguretat i estanquitat, que existeix
projecte informat per l’Oficina de Supervisió de
Projectes.

En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
superior a 300.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
a l’estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, que existeix
projecte informat per l’Oficina de Supervisió de
Projectes.
En tractar-se d’un pressupost base de licitació inferior
a 300.000€, IVA exclòs, que s’incorpora a l’expedient
pronunciament exprés que les obres del projecte no
afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.

En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
Art.242.5 LCSP
superior a 300.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
Art. 24 L 3/2007
a l’estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, i introduir-se
(CAT)
preus nous, que existeix informe de l’ Oficina de
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Supervisió de Projectes sobre l’adequació dels nous
preus al mercat, d’acord amb l’art. 102.3 de la LCSP

2.4.6

2.4.7

2.5.1

2.5.4

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.6
Art. 235 i 242.5 L
9/2017
Art. 24 L 3/2007
(CAT)
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.6
Art. 235 L 9/2017
Art. 24 L 3/2007
(CAT)
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.7
Art. 235 i 242.5 L
9/2017
Art. 24 L 3/2007
(CAT)
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.7
Art. 235 L 9/2017
Art. 24 L 3/2007
(CAT)
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.1.A)
Art. 235 L 9/2017
Art. 24 L 3/2007
(CAT)
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.1.A)
Art. 235 L 9/2017
Art. 24 L 3/2007
(CAT)
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.2
Art. 235 i 242.5 L
9/2017
Art. 24 L 3/2007
(CAT)
Art. 13.2.c) RD
424/2017

En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
superior a 300.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
a l’estabilitat, la seguretat i estanquitat, que existeix
projecte informat per l’Oficina de Supervisió de
Projectes.
En tractar-se d’un pressupost base de licitació inferior
a 300.000€, IVA exclòs, que s’incorpora a l’expedient
pronunciament exprés que les obres del projecte no
afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.
En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
superior a 300.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
a l’estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, que existeix
projecte informat per l’Oficina de Supervisió de
Projectes.
En tractar-se d’un pressupost base de licitació inferior
a 300.000€, IVA exclòs, que s’incorpora a l’expedient
pronunciament exprés que les obres del projecte no
afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.
En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
superior a 300.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
a l’estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, que existeix
projecte informat per l’Oficina de Supervisió de
Projectes.
En tractar-se d’un pressupost base de licitació inferior
a 300.000€, IVA exclòs, que s’incorpora a l’expedient
pronunciament exprés que les obres del projecte no
afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.
En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
superior a 300.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
a l’estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, que existeix
projecte informat per l’Oficina de Supervisió de
Projectes.
En tractar-se d’un pressupost base de licitació inferior
a 300.000€, IVA exclòs, que s’incorpora a l’expedient
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2.5.6

2.9.1

2.9.2

2.9.4

ACM2018 6.2
Art. 235 L 9/2017
Art. 24 L 3/2007
(CAT)
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.4.1
Art. 235, 242.5 i
249
L 9/2017
Art. 24 L 3/2007
(CAT)
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 8.2.1
Art. 231, 235 i
236 L
9/2017
Art. 138.1 RD
1098/2001
Art. 24 L 3/2007
(CAT)
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 8.2.1
Art. 235 L 9/2017
Art. 24 L 3/2007
(CAT)
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 8.2.2
Art. 231, 235,
236 i
242.5 L 9/2017
Art. 138.1 RD
1098/2001
Art. 24 L 3/2007
(CAT)
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 8.2.2
Art. 235 L 9/2017
Art. 24 L 3/2007
(CAT)
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 8.2.4
Art. 235 i 242.5 L
9/2017

pronunciament exprés que les obres del projecte no
afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.

En tractar-se de la certificació final d’un contracte amb
una quantia igual o superior a 300.000€, IVA exclòs, o
d’obres que afecten a l’estabilitat, la seguretat i
estanqueïtat, que hi ha informe de l’Oficina de
Supervisió de Projectes.

En tractar-se d’encàrrecs d’obra de quantia igual o
superior a 300.000€, o d’obres que afecten a
l’estabilitat, la seguretat i estanquitat, que existeix
projecte d’obra informat per l’Oficina de Supervisió de
Projectes.

En tractar-se d’encàrrecs d’obra de quantia inferior a
300.000€, que s’incorpora a l’expedient pronunciament
exprés que les obres del projecte no afecten a
l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.

En tractar-se d’encàrrecs de quantia igual o superior a
300.000€, o d’obres que afecten a l’estabilitat, la
seguretat i estanquitat, que existeix projecte d’obra
informat per l’Oficina de Supervisió de Projectes.

En tractar-se d’encàrrecs de quantia inferior a
300.000€, que s’incorpora a l’expedient pronunciament
exprés que les obres del projecte no afecten a
l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.
En tractar-se d’encàrrecs de quantia igual o superior a
300.000€, o d’obres que afecten a l’estabilitat, la
seguretat i estanquitat, que existeix projecte d’obra
informat per l’Oficina de Supervisió de Projectes.
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2.19.1

2.19.7

Art. 24 L 3/2007
(CAT)
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018
5.1.1.A) i
5.2.1
Art. 235 L 9/2017
Art. 24 L 3/2007
(CAT)
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018
5.1.1.A) i
5.2.1
Art. 235 L 9/2017
Art. 24 L 3/2007
(CAT)
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 5.1.3
Art. 235 i 242.5 L
9/2017
Art. 24 L 3/2007
(CAT)
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 5.1.3
Art. 235 L 9/2017
Art. 24 L 3/2007
(CAT)

En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
superior a 300.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
a l’estabilitat, la seguretat i estanquitat, que existeix
projecte informat per l’Oficina de Supervisió de
Projectes.

En tractar-se d’un pressupost base de licitació inferior
a 300.000€, IVA exclòs, que s’incorpora a l’expedient
pronunciament exprés que les obres del projecte no
afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.

En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
superior a 300.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
a l’estabilitat, la seguretat i estanquitat, que existeix
projecte informat per l’Oficina de Supervisió de
Projectes.
En tractar-se d’un pressupost base de licitació inferior
a 300.000€, IVA exclòs, que s’incorpora a l’expedient
pronunciament exprés que les obres del projecte no
afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.

La referència legislativa d’aplicació d’aquests requisits bàsics addicionals, i la
descripció dels mateixos, adequant-se l’import del pressupost base de licitació, de la
certificació final de contracte i/o dels encàrrecs d’obra a la normativa d’aplicació, i
concretament, al que estableix la L 9/2017, serà la següent:
Fitxes

Ref. Leg.

Requisits bàsics addicionals

2.1.1

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018
2.1.1.A)
Art. 235 L 9/2017
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018
2.1.1.A)
Art. 235 L 9/2017

En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
superior a 500.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
a l’estabilitat, la seguretat i estanquitat, que existeix
projecte informat per l’Oficina de Supervisió de
Projectes.
En tractar-se d’un pressupost base de licitació inferior
a 500.000€, IVA exclòs, sense informe de l’Oficina de
Supervisió de Projectes, que s’incorpora a l’expedient
pronunciament exprés que les obres del projecte no
afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.
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2.3.3

2.4.1

2.4.2

2.4.6

2.4.7

2.5.1

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018
2.2.2.B)
Art. 234.3 i 235 L
9/2017
Art. 131 RD
1098/2001
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.2
Art. 235 i 242.5 L
9/2017
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.2
Art. 235 L 9/2017
Art.242.5 LCSP

Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.6
Art. 235 i 242.5 L
9/2017
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.6
Art. 235 L 9/2017
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.7
Art. 235 i 242.5 L
9/2017
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 2.1.7
Art. 235 L 9/2017
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.1.A)
Art. 235 L 9/2017
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.1.A)

En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
superior a 500.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
a l’estabilitat, la seguretat i estanquitat, que existeix
projecte informat per l’Oficina de Supervisió de
Projectes.
En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
superior a 500.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
a l’estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, que existeix
projecte informat per l’Oficina de Supervisió de
Projectes.
En tractar-se d’un pressupost base de licitació inferior
a 500.000€, IVA exclòs, que s’incorpora a l’expedient
pronunciament exprés que les obres del projecte no
afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.
En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
superior a 500.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
a l’estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, i introduir-se
preus nous, que existeix informe de l’ Oficina de
Supervisió de Projectes sobre l’adequació dels nous
preus al mercat, d’acord amb l’art. 102.3 de la LCSP
En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
superior a 500.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
a l’estabilitat, la seguretat i estanquitat, que existeix
projecte informat per l’Oficina de Supervisió de
Projectes.
En tractar-se d’un pressupost base de licitació inferior
a 500.000€, IVA exclòs, que s’incorpora a l’expedient
pronunciament exprés que les obres del projecte no
afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.
En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
superior a 500.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
a l’estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, que existeix
projecte informat per l’Oficina de Supervisió de
Projectes.
En tractar-se d’un pressupost base de licitació inferior
a 500.000€, IVA exclòs, que s’incorpora a l’expedient
pronunciament exprés que les obres del projecte no
afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.
En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
superior a 500.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
a l’estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, que existeix
projecte informat per l’Oficina de Supervisió de
Projectes.
En tractar-se d’un pressupost base de licitació inferior
a 500.000€, IVA exclòs, que s’incorpora a l’expedient
pronunciament exprés que les obres del projecte no
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2.5.4

2.5.6

2.9.1

2.9.2

2.9.4

2.19.1

Art. 235 L 9/2017
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.2
Art. 235 i 242.5 L
9/2017
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.2
Art. 235 L 9/2017
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 6.4.1
Art. 235, 242.5 i
249
L 9/2017
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 8.2.1
Art. 231, 235 i
236 L
9/2017
Art. 138.1 RD
1098/2001
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 8.2.1
Art. 235 L 9/2017
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 8.2.2
Art. 231, 235, 236
i
242.5 L 9/2017
Art. 138.1 RD
1098/2001
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 8.2.2
Art. 235 L 9/2017
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 8.2.4
Art. 235 i 242.5 L
9/2017
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018
5.1.1.A) i

afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.
En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
superior a 500.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
a l’estabilitat, la seguretat i estanqueïtat, que existeix
projecte informat per l’Oficina de Supervisió de
Projectes.
En tractar-se d’un pressupost base de licitació inferior
a 500.000€, IVA exclòs, que s’incorpora a l’expedient
pronunciament exprés que les obres del projecte no
afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.
En tractar-se de la certificació final d’un contracte amb
una quantia igual o superior a 500.000€, IVA exclòs, o
d’obres que afecten a l’estabilitat, la seguretat i
estanqueïtat, que hi ha informe de l’Oficina de
Supervisió de Projectes.
En tractar-se d’encàrrecs d’obra de quantia igual o
superior a 500.000€, o d’obres que afecten a
l’estabilitat, la seguretat i estanquitat, que existeix
projecte d’obra informat per l’Oficina de Supervisió de
Projectes.
En tractar-se d’encàrrecs d’obra de quantia inferior a
500.000€, que s’incorpora a l’expedient pronunciament
exprés que les obres del projecte no afecten a
l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.
En tractar-se d’encàrrecs de quantia igual o superior a
500.000€, o d’obres que afecten a l’estabilitat, la
seguretat i estanquitat, que existeix projecte d’obra
informat per l’Oficina de Supervisió de Projectes.
En tractar-se d’encàrrecs de quantia inferior a
500.000€, que s’incorpora a l’expedient pronunciament
exprés que les obres del projecte no afecten a
l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.
En tractar-se d’encàrrecs de quantia igual o superior a
500.000€, o d’obres que afecten a l’estabilitat, la
seguretat i estanquitat, que existeix projecte d’obra
informat per l’Oficina de Supervisió de Projectes.
En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
superior a 500.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
a l’estabilitat, la seguretat i estanquitat, que existeix
projecte informat per l’Oficina de Supervisió de
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2.19.7

5.2.1
Art. 235 L 9/2017
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018
5.1.1.A) i
5.2.1
Art. 235 L 9/2017
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 5.1.3
Art. 235 i 242.5 L
9/2017
Art. 13.2.c) RD
424/2017
ACM2018 5.1.3
Art. 235 L 9/2017

Projectes.
En tractar-se d’un pressupost base de licitació inferior
a 500.000€, IVA exclòs, que s’incorpora a l’expedient
pronunciament exprés que les obres del projecte no
afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.
En tractar-se d’un pressupost base de licitació igual o
superior a 500.000€, IVA exclòs, o d’obres que afecten
a l’estabilitat, la seguretat i estanquitat, que existeix
projecte informat per l’Oficina de Supervisió de
Projectes.
En tractar-se d’un pressupost base de licitació inferior
a 500.000€, IVA exclòs, que s’incorpora a l’expedient
pronunciament exprés que les obres del projecte no
afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.

Segon.- El present acord entrarà en vigor a partir de l’endemà de la seva adopció i
sempre i quan hagi estat degudament adaptat el programa informàtic utilitzat per a
l’emissió dels informes de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics.
Tercer.- Donar compte del present acord a la Intervenció de Fons, a la Secretaria i a
la Tresoreria, així com als diferents centres gestors, tant de la Diputació de Girona
com de les entitats del seu sector públic subjectes a funció interventora.”
S’APROVA per 25 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE) i 1 abstenció (CUP)
9.

PLE143/000053/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de
suplement de crèdit DG 3SC 1/2020 del pressupost de la Diputació de
Girona de l'exercici 2020. (expedient 2020/4947)

“A partir de les despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent i el crèdit
previst per a les quals és insuficient i no pot ser objecte d’ampliació (article 177 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals), s’ha iniciat l’expedient de suplement de crèdit DG
3SC 1/2020 en el pressupost de despeses de la Diputació de Girona d’enguany.
D’acord amb l’article 36.1 del Reial decret 500/1990, el suplement de crèdit es pot
finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos
efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost
vigent no compromeses i les dotacions de les quals s’estimin reduïbles.
Una vegada emès l’informe de control permanent de conformitat per part de la
Intervenció General, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció
Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la
Corporació l’adopció de l’ACORD següent:
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PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 1/2020 del
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2020, segons el detall
següent:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
APLICACIÓ
Org. Prog.

DESCRIPCIÓ

IMPORT

Eco.

100 9120 22706 Estudis i treballs tècnics Gabinet de Presidència

40.000,00

210 1521 46200 Ajuts a ajunt. estudis, plans, programes i proj. Habitatge

100.000,00

210 1521 76201 Ajuts a ajuntaments per inversió adquisició Habitatge

162.518,54

223 9240 46200 Ajuts a ajuntaments Part. Ciut. Bon Govern i Transparencia

50.000,00

232 9200 46200 Ajuts a ajunt. per arxius, gestió doc. conservació i dígit.

50.000,00

240 9200 22706 Estudis i treballs tècnics Organització i Recursos Humans
Ajuts a ajuntaments programes educatius Cooperació
300 3260 46200 Cultural

77.950,35

300 3340 46760 Al Consorci Museu de l’Exili – MUME

10.000,00

300 3340 47014 A Orquestra Simfònica del Vallès, SAL - Activitats
300 3340 76200 Ajuts a ajuntaments per inversió en equipaments culturals

30.000,00
7.000,00
150.000,00

301 3321 22606 Reunions, conferències i cursos Biblioteques

2.000,00

310 9200 22706 Estudis i treballs tècnics Noves Tecnologies

20.000,00

310 9200 62600 Inversió en equips informàtics Noves Tecnologies

75.000,00

320 3410 47008 A The Seagull Sportive SL – Costa Brava Girona Basquet
500 1700 21003 Manteniment franja els Àngels i treb. forest. finques pròpies
500 1700 22706 Estudis i treballs tècnics Medi Ambient

2.500,00
20.000,00
180.000,00

500 1703 22706 Estudis i treballs tècnics plans serveis ajunt. Medi Ambient

50.000,00

500 1700 46768 Al Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Ajuts a ajuntaments per inversió programa Pla a l’acció500 1700 76202 PALS

25.000,00

500 1700 76203 Ajuts a aj. propietaris terrenys forestals per inversió
500 1700 76710 Al Consorci de les Vies Verdes – Aportació extraordinària
500 4590 46711 Al Consorci de les Vies Verdes – Aportació extraordinària
TOTAL

Org.
200

Org.

185.544,97
29.131,53
175.000,00
190.000,00
1.631.645,39

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT DEL FONS DE CONTINGÈNCIA
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
IMPORT
Prog
Eco.
9290
50000
Fons de contingència
1.549.018,54
TOTAL
1.549.018,54
FINANÇAMENT AMB BAIXA DE CRÈDIT D’ALTRES APLICACIONS DE DESPESA
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
IMPORT
Prog.
Eco.

302

3322

22706

500

4190

46204

Estudis i treballs tècnics Inspai-Centre Imatge
A Ajuntament de Campllong - Fira Agrícola i
Ramadera

17.950,35
18.000,00
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Org.

FINANÇAMENT AMB BAIXA DE CRÈDIT D’ALTRES APLICACIONS DE DESPESA
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
IMPORT
Prog.
Eco.

500

4190

46209

A Ajuntament de Riells - Fira Mediterrània

500

4190

46210

500

1700

48106

A Ajuntament de Cassà de la Selva - Fira del Tap
A Fundació Fira de Girona - Fòrum intern. Gestió
residus
TOTAL

8.526,50
20.000,00
18.150,00
82.626,85

SEGON. Exposar al públic l’expedient de modificació del pressupost aprovat
inicialment en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona, tal com preveu l’article 169.1 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, i als efectes que es puguin presentar les reclamacions
previstes a l’article 170 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial
de l’expedient de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament aprovat,
d’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. En cas
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre-les.
QUART. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 169.4 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març.
CINQUÈ. La modificació de crèdit entrarà en vigor una vegada publicat l’edicte del
pressupost modificat, resumit per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona, segons l’article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Contra
l’aprovació definitiva del pressupost modificat es podrà presentar directament recurs
contenciós administratiu, tal com preveu l’article 171 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.”
El senyor President comenta que passaríem al punt 9è, que és l’aprovació inicial de
l'expedient de suplement de crèdit de la Diputació de Girona 1/2020 del pressupost de
la Diputació de l'exercici 2020. Te la paraula la vicepresidenta senyora Maria Àngels
Planas.
La vicepresidenta i diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora
Planas, intervé i manifesta: Bé, moltíssimes gràcies, president. Sí, com ha dit, portem
a aprovació l’expedient de suplement de crèdit, en aquest cas un expedient de
suplement de crèdit d’1.631.645,39 que ho financem mitjançant el fons de
contingència per 1,549.018,54 i finançament també amb baixa de crèdit d’altres
aplicacions per valor de 82.626,85. La situació d’alarma ha provocat la cancel·lació
d’actes col·lectius i per tant amb aquest motiu no es poden organitzar algunes de les
fires que havia programades per aquesta primavera. Per tant, de forma que queden
lliures en el pressupost previst per aquesta subvenció que hi havia per fires i, per tant,
podem suplementar altres partides. I algunes de les partides que hem suplementat
per adquirir per exemple material informàtic, en aquest cas per fer el teletreball degut
a la situació d’alarma o hem també suplementat partides per reforçar la capacitat de
la Diputació, per donar suport als ajuntaments amb motiu de l’emergència climàtica o
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la prevenció d’incendis, o les polítiques d’habitatge, també s’han suplementat partides
que ja existien però les hem suplementat, o, per exemple el pla d’acció, on la
demanda dels ajuntaments supera el crèdit previst i per tant la convocatòria per
aquest any suplementem el crèdit per tal que tothom que ho hagi demanat pugui tenir
aquesta ajuda. Moltíssimes gràcies, president.
El senyor President diu, molt bé. Alguna opinió per part d’algun grup? La senyora
Pèlach?
La diputada senyora Laia Pèlach intervé i manifesta que el grup de la CUP votarem
en contra d’aquests dos punts. Tant el 9è com el 10è. Avanço que faig la intervenció
en relació als dos perquè tots dos són bàsicament resolucions de pressuposts de
partides. Llavors nosaltres sí que fa temps que vam demanar i vam apuntar que calia
fer una reformulació del pressupost, i creiem que era oportú que la compartíssim, que
la coneguéssim entre tots i la poguéssim treballar conjuntament. Dir que això no s’ha
volgut fer i en aquest cas, en aquest ple, sí que ens han portat un seguit de
modificacions que evidentment tenen a veure, com deia la senyora Planas, tant amb
les conseqüències de la Covid com amb altres necessitats que han sorgit en aquests
mesos amb el tema de les comissions divulgadores i les necessitats de suplementar
subvencions que s’havien previst. Llavors, nosaltres votem en contra també perquè
una vegada més ens porten tota una colla de modificacions juntes, en aquest cas en
dues part diguéssim, amb modificacions de pressupost, de partida, algunes
s’incrementen, altres es redueixen. En tot cas, són un conjunt, ens les porten totes
juntes i no tenen res a veure unes amb les altres. Llavors, algunes sí que les
compartim, les que tenen a veure amb habitatge, amb medi ambient, que hem pogut
assistir a les comissions reguladores i saber que hi ha hagut una gran demanda
d’aquests ajuts de concurrència competitiva i per tant creiem que és important facilitat
que es puguin donar els imports per poder garantir la viabilitat de totes les propostes
que han fet els ajuntaments però en canvi també s’inclouen molts altres increments
que ni entenem ni possiblement compartim, com una colla de subvencions
nominatives en que no es justifica de cap manera a què es deuen. De fet els
conceptes que ens apareixen són tan limitats que ens dificulten fins i tot entendre de
què estem parlant, com per exemple la mateixa Selva, els 25.000 euros, o la de la
fundació privada Lluís Corominas, 35.000 euros, que crec que com a mínim
mereixeria una certa explicació com, una vegada més, increment de festivals que no
saben ni si es faran. I en canvi a hores d’ara s’estan plantejant un augment de les
partides. Bé, por tots aquests motius, d’alguna manera, nosaltres votarem en contra
perquè no podem estar d’acord amb el conjunt, tot i que sí que podem compartir
algunes de les que ens proposen. Moltes gràcies.
El senyor President pren la paraula i respon: Molt bé. No, és a dir, jo li faré una
resposta molt genèrica. Bàsicament, aquesta modificació, i em sembla que així se’ls
hi va explicar a la comissió informativa, és una modificació que bàsicament el que fa
és suplementar partides per als ajuntaments per valor d’un 1.631.645. Aquí
bàsicament són temes d’habitatge, temes de transparència, temes d’arxius, algun
tema de recursos humans, alguns temes de noves tecnologies, alguns temes
importants de vies verdes, i alguns temes importants de medi ambient. Per valor d’un
1.631.645, és que clar, per molt que estiguem en estat d’alarma, la Diputació tenim
l’obligació de seguir treballant, de fer-la seguir treballant, i més que mai d’ajudar als
ajuntaments. Per tant, miri, que ajudem als ajuntaments amb 262.000 als ajuntaments
per temes d’habitatge em sembla que és necessari. Que 40.000 els posem als
objectius de 2030 em sembla que és necessari. Que suplementem els estudis de
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treballs tècnics i de medi ambient, i així com les ajudes als ajuntaments per valor de
230.000 euros em sembla que ho hem de fer. I a les Vies Verdes amb 360.000 euros
em sembla que hem de fer-ho. Per tant, el gruix d’aquests ajuts van bàsicament a
suplementar aquelles partides per donar servei als ajuntaments. Jo penso, com a
president d’aquesta corporació, i vostè m’imagino que estarà d’acord amb mi com a
diputada, i és que a la Diputació, l’eix fonamental és l’ajuda als ajuntaments i en
qüestions tant simples com són aquesta, i ara més que mai, aquelles peticions als
ajuntaments, nosaltres pensem que les hem d’atendre. A més, sempre sol haver-hi
aquestes modificacions un cop aprovats els comptes generals.
I, llavors, els temes del punt 10, que potser són partides, a vegades poden ser de
caire més petites però a l’hora de caire doncs d’ajudar més a alguna entitat, etcètera,
poden ser petites coses que també siguin necessàries. Per exemple, l’ajuntament de
Cadaqués a festivals de música. Bé, si no ho fan i no han fet la despesa evidentment
això acabarà complementat, no? O a Portaferrada, o també a la Federació d’Ateneus.
O també a la mateixa fundació que vostè ha dit, Corominas. O les Joventuts Musicals
de Torroella. O l’Ajuntament de Verges per adequar d’un espai de l’expositiu de Can
Pontón. Bé, si l’Ajuntament de Verges, igual que l’Ajuntament de Palau o els altres
ajuntaments ho haurem de tirar endavant, no? Però aquí també hi ha una inversió en
maquinària informàtica que suporta algun tema de consells comarcals de l’entitat de
l’esport. O senzillament també a la universitat o l’associació Selva en rebostos
terapèutics que també fan una molt bona feina. Per tant, en tot cas jo li puc assegurar
que aquesta modificació de crèdit pujava i vaig dir-li uns 2 milions d’euros més. El que
passa que en fruit d’aquest replanteig que de cada àrea, i aquí hi haurà diputats que
em donaran tota la raó perquè ens hi vàrem mirar tot molt totes les àrees en què
s’havia de fer i que no s’hauria de fer, no? Malgrat hi ha alguna cosa d’aquí que pot
quedar i no fer-se, però en tot cas això ja li puc ben assegurar que les àrees varen fer
una tasca, perquè a més la vàrem compartir amb mi i per tant això puc dir-ho sense
por de errar res que vàrem fer un repàs d’àrea per àrea per intentar doncs quines
eres les necessitats i quines no. Evidentment que hi haurà més qüestions que
s’hauran d’anar fent, i per això tenim una comissió per parlar d’aquest tema, i
evidentment que s’hauran de posar i avui em sembla que vostès han anat a Dipsalut i
que ja s’ha parlat de la factura, de les compres, de material d’EPI, etcètera. Pels
ajuntaments, per les residències, que haurem de fer el salut i crisis. Escolti, això la
Maria Puig segur que els hi ha informat bé, com a vicepresidenta d’aquesta casa i
vicepresidenta de Dipsalut. Per tant, escolti’m, nosaltres hem de seguir contestant als
ajuntaments amb el tema d’habitatge, amb el tema de Medi Ambient, amb
transparència; amb tots aquests temes nosaltres hem de continuar contestant als
ajuntaments, ajudant als ajuntaments i per això es fa, bàsicament, aquesta partida
d’un 1.631.645 euros amb aquest tema. I si es donen de baixa quatre o cinc qüestions
que ja ens han assegurat que no es faran doncs es donen de baixa i aquest crèdit es
redistribueix. Aquesta és la nostra postura, que pensem que més enllà de que es
puguin compartir o no, en tot cas pensem que és la nostra obligació sobretot ajudar
als ajuntaments, que és pel qual ha nascut aquesta casa.
Bé, moltes gràcies, senyora Pèlach. Alguna consideració més? Digui, digui.
La diputada senyora Pèlach manifesta que, per no afegir més paraules, jo en cap
moment no he dit que no s’hagin d’ajudar els ajuntaments. Precisament les partides
que he fet referència no tenen a veure amb els ajuntaments ni posar dates del punt 9,
com per exemple aquest per una cultura del bàsquet o dates que catalogaríem aquí.
Llavors, precisament en el que he fet èmfasi és en insistir que hi ha moltes que les
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compartim, però en canvi d’altres no les compartim. I precisament com que ens ho
porten tot junt, barrejat, com un únic paquet doncs és per això que votem en contra.
Perquè moltes d’elles no les compartim i, per tant, no podem votar a favor d’aquest
conjunt. Llavors, simplement per fer èmfasi en aquest aspecte perquè crec de les
seves paraules, es podria haver entès que era una altra cosa del que havia dit jo.
El senyor President diu, només aclareixo, senyor Fernández, un moment. Només
aclareixo. És igual que no ho digui. Si vota en contra, s’entén. No és més que això.
Senyor Fernández.
El diputat senyor Juli Fernández, intervé i manifesta: Sí, moltes gràcies, president. Bé,
després de l’explicació que ha fet vostè com a president i que ens havia fet la
diputada, el nostre grup en aquest cas, al punt 9 i al 10, farem una intervenció
conjunta, farem una abstenció. I l’abstenció no és perquè estem en contra dels
ajuntaments, ni molt menys, igual que entenc jo amb un vot en contra tampoc diria
que estigués en contra dels ajuntaments. Sinó bàsicament per un tema de fons i de
forma. Jo crec que en el fons algunes partides que hi ha aquí les podem compartir,
però aquí hi ha un problema de fons i és que jo crec que el govern de la Diputació
hauria de començar a assumir que el pressupost per l’any 2020 s’està executant. El
2020 és un pressupost que s’ha de reajustar tot i que simplement la Covid-19
implicarà ajustos en el pressupost de 2021, 2022, a tot el mandat. Llavors, resulta que
l’esquema pressupostari també haurà de canviar. Precisament per donar més
resposta a això que vostè diu dels ajuntament, no? Però per què dic de forma i de
fons? Són dos punts que a la comissió informativa varen venir d’urgència. Suposo
que s’estaven treballant. I a més a més són dos punt que venien la setmana següent
precisament de la convocatòria de la taula de treball per la Covid-19 que s’ha creat al
respecte d’intentar trobar espais de consens de tots els grups. I en aquella taula de
treball no es va fer cap referència sobre que hi havia una modificació, en quins termes
i per quins imports. Sé que es va quedar que es reduïa cada 15 dies. No passaria res
perquè aquesta taula de treball es reunís cada setmana si cal, o inclús amb
urgències, si és que realment el que volem és buscar consensos i que tot el gruix
pugui participar-hi en les decisions que pot prendre la Diputació amb el ben entès que
sempre seran totes per ajudar als ajuntaments. Per tant, nosaltres, el nostre grup, ja li
dic, amb algunes partides podríem arribar a estar d’acord. En temes d’habitatge, en
temes socials, però crec que el govern ha d’assumir, si es que realment ens creiem
aquesta taula de treball. Perquè el propi president ho ha dit, que ve d’aquesta
comissió que s’havia convocat la setmana abans, que vostè mateix en la seva llista
d’activitats que ha fet com a president, i si ens creiem aquesta taula de treball,
intentem enfocar totes aquestes propostes de millora en aquesta taula de treball,
perquè sinó al final la taula de treball per què servirà? Perquè en reunim cada 15 dies
i fem tothom carta als reis? Jo crec que hem de ser capaços de concretar propostes i
nosaltres, aquestes modificacions que esdevindran en el futur, si realment,
formalment, les vinculem via taula de treball, el nostre grup no té cap problema en
donar el vot positiu en el que fa referència a les possibles modificacions que pugui
haver en el futur. Però en aquests moments, encara que compartim alguna de les
partides, pensem que durant el que havia fet una setmana just que s’havia convocat
la taula, hagués tingut, inclús convocar si calia una taula extraordinària, per decidir
aquestes mesures. Per tant, el nostre grup fem una abstenció. Que no s’entengui ni
molt menys que amb l’abstenció que no volem donar suport als ajuntaments, al
contrari. Però sí que és un tema més de forma i de fons. Pensem que fora bo de cara
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al futur que el govern prengués nota i que si realment tenim aquesta taula, la dotem
de contingut per fer aquesta proposta. Moltes gràcies.
El senyor President, pren la paraula i respon: Senyor Fernández, jo no he de dir si
nosaltres fem suport als ajuntaments perquè entenc que nosaltres donem suport als
ajuntaments. I per tant jo no he de dir-ho això. Ara, sí que és veritat una altra cosa: no
confonguem les dues coses. La taula de treball té tot el sentit que es faci i que
decideixi allò que s’ha de fer en virtut del pel qual està creada la taula de treball. Que
la taula de treball està creada pels temes de la Covid. I aquests són uns suplements
de partides i una creació de partides diferents a les que tractem a la taula de treball.
Si es fixa bé vostè, i segur que ho ha fet i segur que ho fa, aquí no hi ha cap partida
que no s’hagi parlat en aquesta taula de treball. Cap ni una. I, per tant, tot allò que
hagués de destinar recursos pels temes de la Covid, i pels temes derivats de la Covid,
passaran per la taula de treball com no pot ser d’altra manera. Ara, escolti, si hem de
donar 2500 euros per allò que ha dit de la Costa Brava, doncs escolti, aquest no és
un tema de la taula de treball, aquest és un tema de govern. I que el govern ha de ferho, i si hem de suplementar els projectes de medi ambient, o els projectes
d’habitatge, o els projectes de transparència perquè resulta que s’han apuntat molts
més ajuntaments a fer la petició d’aquesta necessitat del servei, doncs suplementarho no depèn d’una taula de la Covid, depèn precisament de la necessitat que tingui
un àrea de la Diputació concreta per poder ajudar a aquests ajuntaments. Per tant,
segueix perfectament vigent el motiu pel qual es va crear aquesta taula de treball,
amb tot el seu contingut, i no en tingui cap dubte, cap dubte, cap dubte que aquest
president procurarà que això sigui d’aquesta manera. Ara, ha d’entendre, senyor
Fernández, que hi ha qüestions ordinàries, que això han passat cada any a major
quantia i jo li puc respectar el tema que això va entrar per urgència. Sí, però és que si
no hagués entrat per urgència i s’hagués fet una setmana abans probablement això
els hi he dit que aquí hem provocat un repàs de totes les àrees precisament per
poder-ho fer. Però a més amb la suspensió de terminis això té una qüestió de que no
podem donar els ajuts d’habitatge a l’octubre. Els hem de donar tant bon punt
puguem. O els de medi ambient. O els de cultura. O els de transparència. O els que hi
ha aquí. Per tant, és una qüestió, i vostè ho compartirà amb mi perquè porta més
anys que jo aquí a aquesta casa, i sap que això any rere any. Això precisament es
feia en funció de les necessitats. Ara, el motiu pel qual ha estat creada aquesta taula,
no tingui cap dubte, que tot això pel qual va ser creada, passarà per aquella taula i no
passarà per aquest plenari abans que no passin per la taula aquesta. N’estigui
absolutament convençut.
El diputat senyor Juli Fernàndez, intervé i diu: Només un matís. Bé, dos matisos. No
porto més anys que vostè a la casa, porto un mandat i mig.
El senyor President respon: Pensava que havia sigut abans.
El diputat senyor Fernández, continua amb la seva intervenció: No. No sóc dels
novells en política, però a la Diputació sí que porto un mandat i mig. En qualsevol cas,
això no és important. Bé, és obvi que el nostre grup no vol qüestionar que el govern
ha de prendre mesures, a més a més, amb el dia a dia i no estem qüestionant la
qüestió de temes ordinaris. El que dic jo, la nostra reflexió, és una qüestió de fons.
Aquesta taula de la Covid-19, que s’ha creat per aquestes qüestions, haurà de
prendre decisions de manera immediata, que afectarà a actuacions del present més
immediat. I segurament que el que diguem nosaltres que, home, aquestes mesures
importants, òbviament que estem destinant recursos necessaris als ajuntaments, però
que a lo millor amb una visió més de conjunt en relació a les necessitats de la Covid-
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19, aquestes modificacions potser estan hipotecant a altres mesures, perquè vostè ha
parlat per exemple de l’ajuda a habitatge a l’octubre. Bé, a lo millor aquestes
subvencions a l’habitatge deixen de redefinir les conseqüències de la Covid-19,
perquè segurament tindrem moltes altres mancances, en temes d’habitatge i amb
altres qüestions. Per tant, ja dic, nosaltres en el fons amb moltes partides estaríem
d’acord, el que diem és que nosaltres apostaríem més perquè aquesta taula de treball
si cal, i si ens ho indica la feina, ens reunim cada setmana si cal perquè jo crec que la
taula de treball el que ha de tenir és una foto fixa de tota la corporació de tota la
demarcació de Girona en quines són les actuacions que hauria de decidir. Ja dic, el
2020, 2021 i 2022. I per això la nostra abstenció. Però, torno a repetir, en mà estesa
al govern i la resta de grups per seguir negociant, per seguir aportant i que tots,
cadascun de nosaltres, portem el millor de les nostres experiències en l’àmbit social i
polític. Per tant, amb aquesta voluntat en la que el nostre grup afronta aquesta nova
etapa però, ho torno a repetir, mantenim l’abstenció en els punts número 9 i número
10.
El senyor President intervé i manifesta: Moltes gràcies, senyor Fernández. Alguna
intervenció més? Posaríem a votació els dos punts. Els hi sembla? Doncs els fem tots
dos per igual. Perquè entenc que els vots que ens han anunciat són els mateixos pel
punt 9 i pel punt 10, no? Per tant, vots en contra? Un, el del grup de la CUP.
Abstencions entenc que són quatre del Partit dels Socialistes. Entenc que els dos
grups independents i el govern són vots favorables.
Doncs d’aquesta manera, senyor secretari, ja farà el recompte vostè.
S’APROVA per 21 vots a favor (JxCat, ERC, IdS i TxE), 4 abstencions (PSC) i 1 vot
en contra (CUP)
10.

PLE143/000054/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de
crèdit extraordinari DG 3CE 3/2020 del pressupost de la Diputació de
Girona de l'exercici 2020. (expedient 2020/4944)

“A partir de les despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent i per a les
quals no existeix crèdit per atendre-les (article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals), s’ha iniciat l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 3/2020 en el pressupost
de despeses de la Diputació de Girona d’enguany.
D’acord amb l’article 36.1 del Reial decret 500/1990, el crèdit extraordinari es pot
finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos
efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost
vigent no compromeses i les dotacions de les quals s’estimin reduïbles.
Una vegada emès l’informe de control permanent de conformitat per part de la
Intervenció General, la diputada d’Hisenda i Serveis Econòmics proposa a la
Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació
Local que dictamini favorablement i proposi al Ple de la Corporació l’adopció de
l’acord següent:
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PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 3/2020 del
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2020, segons el detall
següent:
CRÈDIT EXTRAORDINARI
APLICACIÓ
Org. Prog.
222 9200

DESCRIPCIÓ
Eco.
62300 Inversió compra màquina topografia Servei Enginyeria

IMPORT
10.025,55

250

4300

48110 A Catalan Water Partnership - Al Clúster de l'Aigua

10.000,00

300

3340

46231 A l'Ajuntament de Cadaqués Festival de Música de Cadaqués

23.000,00

300

3340

46232 A l’Ajuntament Palol de Revardit – Activ. sala exp. El Castell

300

3340

46507 Al Consell Com. Ripollès - Cicle concerts i patrim.romànic

10.000,00

300

3340

47025 A Living Live AIE - Festival Porta Ferrada

38.000,00

300

3340

48003 A la Casa de Cultura de Girona – Projectes 2020

72.000,00

300

3340

48153 A la Federació Ateneus Cat.- Dinamització ateneus com.Girona

14.000,00

300

3340

48154 A la Fundació Lluís Coromina - Activ.espai Eat Art i Puntual

35.000,00

300

3340

48155 A la Fundació Catalunya Cultura - Activ.comarques gironines

10.000,00

300

3340

48156 A Joventuts Musicals Torroella Montgrí - Projecte EEEMERGING

12.000,00

300

3340

48157 A Acció Cultural País Valencià – activitats prom. cultural

17.000,00

300

3340

48158 A la Fundació Francesc Eiximenis – Premis Octubre

3.000,00

300

3340

48159 A la Fundació Josep Pallach – Activitats any Pallach

5.000,00

300

3340

76202 A l’Ajuntament Verges – Adequació espai expositiu Can Punton

301

3321

22500 Taxes drets d’autor per préstec de les biblioteques

303

3340

22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions Com. Cultural

30.000,00

310

3260

62600 Inversió en maquinari informàtic per al Conservatori

25.000,00

310

3260

64100 Inversió en programari informàtic per al Conservatori

10.000,00

320

3410

46501 Suport a Consells Comarcals activitats singulars S. Esports

15.000,00

500

1700

45398 A Universitat de Girona - Control biològic espècies invasores

30.000,00

500

1700

48119 A l’Associació Sèlvans - boscos terapèutics

25.000,00

TOTAL

Org.
200

Org.
300
300

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT DEL FONS DE CONTINGÈNCIA
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
Prog
Eco.
9290
50000
Fons de contingència
TOTAL
FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT D’ALTRES APLICACIONS
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
Prog
Eco.
3340
47003
A RGB Music, SL - Festival de Música de Cadaqués
3340
47008
A The Project Music Company, SA - Festival Porta Ferrada
TOTAL

5.000,00

20.000,00
9.000,00

428.025,55

IMPORT
367.025,55
367.025,55

IMPORT
23.000,00
38.000,00
61.000,00

SEGON. Exposar al públic l’expedient de modificació del pressupost aprovat
inicialment en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí
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Oficial de la Província de Girona, tal com preveu l’article 169.1 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, i als efectes que es puguin presentar les reclamacions
previstes a l’article 170 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial
de l’expedient de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament aprovat,
d’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. En cas
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre-les.
QUART. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 169.4 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març.
CINQUÈ. La modificació de crèdit entrarà en vigor una vegada publicat l’edicte del
pressupost modificat, resumit per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona, segons l’article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Contra
l’aprovació definitiva del pressupost modificat es podrà presentar directament recurs
contenciós administratiu, tal com preveu l’article 171 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.”
S’APROVA per 21 vots a favor (JxCat, ERC, IdS i TxE), 4 abstencions (PSC) i 1 vot
en contra (CUP)
11.

PLE143/000050/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Patrimoni i expropiacions (009): Reversió de la cessió
d'ús d'espais a favor del CILMA per liquidació de l'entitat. (expedient
2020/4440)

“La Diputació de Girona, per acord de Ple de 19 de desembre de 2017, va cedir en ús
al Consell d’Iniciatives Locals per al medi ambient de les comarques de Girona
(CILMA) els espais ubicats a l’immoble del carrer Ciutadans, núm. 11, 3a. planta,
portes 3a i 4a, de Girona, amb una superfície aproximada de 20 m2, per a oficines,
reunions i arxiu de l’entitat. La cessió era per un període de 5 anys, renovable per
períodes anuals, i es preveia l’extinció anticipada en cas de devolució per part del
CILMA.
L’esmentada cessió va quedar reflectida a l’inventari de béns de la Diputació amb la
constitució d’un dret revertible, amb el codi núm. B-9945.
El CILMA, per acord de la seva Assemblea General de 14 de març de 2019, va
acordar la dissolució i liquidació de l’associació, amb efectes econòmics i
administratius de 31 de desembre de 2019, al mateix temps que es constituïa una
comissió liquidadora i es determinava que el patrimoni propietat del CILMA a la data
de liquidació revertirà a la Diputació de Girona, i passarà a integrar-se en l’inventari
general de béns de la mateixa.
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La Comissió Liquidadora del CILMA ha comunicat que en data 9 d’abril de 2020 ha
acordat, entre altres aspectes, el retorn a la Diputació dels espais cedits en ús als que
es fa referència a l’apartat primer.
A la vista de l’anterior, i atès que el personal, els espais d’oficines i les tasques que
desenvolupava el CILMA han quedat integrats al Servei de Medi Ambient de la
Diputació, correspon deixar sense efecte la cessió d’ús efectuada en el seu dia.
Per això, vist l’informe del Cap del Servei de Patrimoni i Expropiacions, la Comissió
Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi
dictamina favorablement i eleva al Ple l’ACORD següent:
DEIXAR SENSE EFECTE la cessió d’ús efectuada a favor del Consell d’Iniciatives
Locals per al medi ambient de les comarques de Girona (CILMA) dels espais ubicats
a l’immoble del carrer Ciutadans, núm. 11, 3a. planta, portes 3a i 4a, de Girona, i
donar de baixa a l’inventari de béns de la Corporació el bé amb codi 9945,
classificació E00101- Béns i Drets revertibles.”
El senyor President manifesta que passaríem al punt 11è, que és la reversió de la
cessió d'ús d'espais a favor del CILMA per liquidació de l'entitat, com saben. Senyor
Ayats, té la paraula.
El diputat senyor Ayats, intervé i manifesta que la Diputació havia fet cessió al CILMA
el 2017. Un cop el CILMA s’ha dissolt i està en procés de liquidació i ha quedat
integrat com un òrgan de la Diputació, la cessió ja no té cap sentit i per això es
proposa que es deixi sense efecte aquesta cessió.
S’APROVA per unanimitat.
12.

PLE143/000044/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Patrimoni i expropiacions (009): Rectificació de
l'inventari general de la Diputació de Girona i els seus organismes
autònoms a 31 de desembre de 2019. (expedient 2020/99)

“La Presidència de la Diputació va incoar, per decret de 9 de gener de 2020,
expedient per a la rectificació de l’Inventari general a data 31 de desembre de 2019.
El procediment de rectificació d’inventari es fonamenta en els articles 222 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril LMRLC) i 100 i següents del Reglament de patrimoni dels ens locals (Decret
336/1988, de 17 d’octubre –RP-), que disposen l’obligació de dur un inventari general
consolidat dels seus béns i drets i drets, format alhora per l’agregació de diferents
inventaris parcials.
La rectificació de l’inventari té caràcter anual, sens perjudici de l’obligació de
mantenir-lo actualitzat a mesura que es produeixen els actes o fets susceptibles
d’alterar-ne la composició (arts. 102.1 RP i 222.2 LMRLC)
L’òrgan competent per a l’aprovació, comprovació, i rectificació anual de l’inventari és
el ple de la corporació.
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Per la seva banda els òrgans de govern dels organismes autònoms dependents han
de dur separadament els seus inventaris i fer-los aprovar pels respectius òrgans de
govern prèviament a l’aprovació definitiva pel ple (art. 105.2 RP).
Un cop aprovat l’inventari s’haurà de trametre còpia al departament de Governació de
la Generalitat (art. 105.3 RP) i a la Subdelegació del Govern a la demarcació de
Girona.
El servei de Patrimoni i Expropiacions ha dut a terme les tasques corresponents de
comprovació, informació i documentació de l’inventari de la Diputació de Girona i ha
informat sobre els principals moviment i les variacions patrimonials registrats entre 1
de gener i 31 de desembre de 2019, resumits en altes per un total de 7.616.030,90 €,
i baixes per un brut comptable de 147.052,07 €.
Així mateix el Ple de la Diputació segons el que disposa l’esmentat art. 105.2 del
Reglament de Patrimoni és l’òrgan competent per aprovar de forma definitiva les
rectificacions dels inventaris dels organismes autònoms dependents que van aprovar
els seus òrgans de govern en data 11 de febrer de 2020, per al cas de l’Organisme
Autònom de Salut Pública –Dipsalut-; 3 de març de 2020, per al Conservatori de
Música, i 7 d’abril de 2020 per part de la Xarxa Local de Municipis –XALOC-.
Per l’exposat, vist l’informe emès pel Servei de Patrimoni i Expropiacions, la Comissió
Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi
dictamina favorablement i eleva al Ple l’ACORD següent:
Primer.- RECTIFICAR l’inventari de la Diputació de Girona a data 31 de desembre de
2019 amb els següents valors:
A)Per epígrafs

B)Per comptes d’immobilitzat
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C)Per classificacions
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D)Per comptes i classificacions
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Segon.- ACTUALITZAR l’inventari de la Diputació de Girona a 31 de desembre de
2019 d’acord amb els següents resums
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a) Resum per epígrafs

b) Resum per comptes d’immobilitzat

c) Resum per classificacions
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d) Resum per situacions patrimonials, comptes i classificacions
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Tercer.- APROVAR de forma definitiva la rectificació de l’inventari de béns i drets de
l’organisme autònom de Salut pública de la Diputació –Dipsalut-, acordada pel seu
consell rector de 11 de febrer de 2020, i actualitzar-lo a 31 de desembre de 2019 amb
el resum per epígrafs, classificacions i comptes d’immobilitzat i situació patrimonial
continguts als annexos A), B) C) i D)
Quart.- APROVAR de forma definitiva la rectificació de l’inventari de béns i drets de
l’organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de Girona, acordada pel
seu consell rector de 3 de març de 2020, i actualitzar-lo a 31 de desembre de 2019
amb el següent resum per epígrafs, classificacions i comptes d’immobilitzat i situació
patrimonial continguts als annexos E), F) G) i H)
Cinquè.- APROVAR de forma definitiva la rectificació de l’inventari de béns i drets de
l’organisme autònom XALOC –Xarxa local de municipis, acordada pel seu consell
rector de 7 d’abril de 2020, i actualitzar-lo a 31 de desembre de 2019 amb el següent
resum per epígrafs, classificacions i comptes d’immobilitzat i situació patrimonial
continguts als annexos I), J), K) i L)
Sisè.- REMETRE còpia d’aquest acord al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Girona.”
El senyor President diu, seguim amb el punt 12è, que és la rectificació de l'inventari
general de la Diputació de Girona i els seus organismes autònoms a 31 de desembre
de 2019. Té la paraula el senyor Ayats.
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El diputat senyor Ayats intervé i manifesta que el ple aprova anualment aquesta
rectificació de l’inventari de la corporació, de forma que recullen tots els moviments,
altes i baixes, dels bens i drets a data de 31 de desembre. Aquest acord inclou els
inventaris dels tres organismes autònoms, que també s’aproven i es forma l’inventari
general consolidat. Tota aquesta informació de moviments patrimonials s’obté de
l’aplicatiu de gestió patrimonial, que registra tots els ajuntaments, dia a dia, de forma
automàtica. L’acord que els presentem avui exposa la informació patrimonial en
diferents quadres resum. N’hi ha per epígrafs, per comptes i per classificacions. I,
segons això, les altes patrimonials de la Diputació del 2019 van ser de 7.616.030,90 i
les baixes de 747.052,07.
A l’expedient, com informàvem a la comissió informativa, consta d’una memòria on es
detallen totes aquestes variacions més destacades. I per això les sotmetem a votació
avui al ple. Gràcies.
La diputada senyora Laia Pèlach, intervé per anunciar l’abstenció del grup de la CUP.
S’APROVA per 25 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE) i 1 abstenció (CUP)
13.

PLE143/000045/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Expropiacions: Reprendre el termini d'informació
pública de la relació de propietaris, béns i drets afectats pel projecte
constructiu d'obres de Millora de la cruïlla de la ctra.GIV-6102 amb la GIV6103, PK inici 3+240 a PK final 3+880. (expedient 2020/1120)

“El Ple de la Diputació de Girona, en sessió del dia 21 d’abril de 2020, va aprovar
definitivament 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 l’inici de l’expedient expropiatori.
L’esmentada relació de propietaris, béns i drets afectats per l’expropiació derivada de
l’execució del projecte s’havia sotmès a informació pública durant el termini de quinze
dies hàbils, en compliment de l’acord d’aprovació inicial adoptat pel Ple en sessió de
18 de febrer de 2020, 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.
Com sigui que l’indicat termini d’exposició pública va quedar interromput el dia 14 de
març en virtut del que estableix la Disposició addicional tercera del Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la
situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, i per tant no ha finalitzat encara,
l’acord d’aprovació definitiva adoptat pel Ple de la Diputació el 21/04/2020 ha
incorregut en un vici de procediment que convé esmenar. En conseqüència,
procedeix deixar sense efecte l’acord de 21 d’abril de 2020 i determinar que el còmput
del termini d’informació pública es reprendrà en el moment en què perdi vigència el
Reial Decret 463/2020 o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest.
En virtut del que estableix l’article 109.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, les administracions
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públiques poden revocar, mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció, els
seus actes de gravamen o desfavorables, sempre que aquesta revocació no
constitueixi dispensa o exempció no permesa per les lleis, ni sigui contrària al principi
d’igualtat, a l’interès públic o a l’ordenament jurídic.

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
l’adopció de l’ACORD següent:
Primer. Deixar sense efecte l’acord de Ple del dia 21 d’abril de 2020 que aprova
definitivament 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 l’inici de l’expedient expropiatori, ja que el termini
d’informació pública de la relació de propietaris, béns i drets afectats no ha finalitzat.
Segon. Reprendre el termini d’informació pública de la relació de propietaris, béns i
drets afectats, publicada mitjançant l’anunci en el 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, a partir del moment en
què perdi vigència el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat
d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 o, en
el seu cas, les pròrrogues d'aquest.
Tercer. Notificar individualment aquest acord als interessats afectats que es troben
descrits en la relació concreta i individualitzada de propietaris, béns i drets afectats
pel projecte.”
El senyor President comenta que passem al punt 13è, que continua el senyor Ayats,
per reprendre el termini d'informació pública de la relació de propietaris, béns i drets
afectats pel projecte constructiu de la Millora de la cruïlla de la ctra.GIV-6102 amb la
GIV-6103. Senyor Ayats.
El diputat senyor Ayats manifesta que, es deixés sense efecte l’acord del passat abril
que acordava l’aprovació definitiva de la relació de propietaris afectats perquè vam
observat que no havia finalitzat el tem d’exposició pública de l’exposició inicial que va
quedar interromput per l’estat d’alarma. La proposta és que el termini es reprengui
quan acabi aquest estat d’alarma i torni a portar a ple d’aprovació definitiva quan hagi
passat aquest període.
S’APROVA per unanimitat.
14.

PLE143/000042/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Secretaria General (005): Modificació del Reglament
Orgànic de la Diputació de Girona. (expedient 2020/4360)
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“Atès que el Reglament Orgànic de la Diputació de Girona es va aprovar
definitivament en sessió plenària del dia 24 de novembre de 2015, i publicat
íntegrament el dia 7 de desembre de 2015, BOP número 235.
Atès que el dia 19/3/2020, s’ha publicat en el DOGC número 8089, el Decret-llei
7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de
salut i de gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria
tributària i econòmica, regulant en la seva Disposició Addicional Tercera els òrgans
col·legiats telemàtics com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, i que literalment diu:
“1. Els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se,
convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan
concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats
públiques. A aquests efectes, la convocatòria de les sessions haurà de motivar la
concurrència o manteniment de la situació que justifica excepcionalment que se
celebri a distància.
2. En les sessions que se celebrin a distància, les persones que formin part dels
òrgans col·legiats poden trobar-se en diferents llocs sempre que s’asseguri, per
mitjans electrònics, considerant també els telefònics i audiovisuals, la identitat dels
membres i de les persones que els supleixen, el contingut de les seves
manifestacions i el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i
intercomunicació entre elles en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la
sessió.
3. Els mitjans electrònics emprats han de garantir que no es produeixin interferències
externes, la seguretat de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum
de constitució, la llibertat en la participació en els debats i deliberacions, i el secret
d’aquestes deliberacions.
4. Als efectes de garantir el caràcter públic de les sessions s’haurà de preveure la
seva difusió per mitjà de qualsevol mecanisme audiovisual o digital.”
Atès que amb posterioritat el Govern de l’Estat ha dictat el Reial Decret-Llei 11/2020,
de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social
i econòmic per fer front al COVID-19, modificant la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, establint un nou apartat 3 a l’article 46, en
virtut de la Disposició Final Segona, i que diu:
“En tot cas, quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc
col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera
desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels
òrgans col·legiats dels ens locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la
situació descrita per l’Alcalde o President o qui vàlidament els substitueixi a l’efecte de
la convocatòria d’acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i
adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus
membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva
identitat. Així mateix, s’haurà d’assegurar la comunicació entre ells en temps real
durant la sessió, disposant-se els mitjans necessaris per garantir el caràcter públic o
secret de les mateixes segons procedeixi legalment en cada cas.
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Als efectes anteriors, es consideren mitjans electrònics vàlids les audioconferències,
videoconferències, i altres sistemes tecnològics o audiovisuals que adequadament la
seguretat tecnològica, l’efectiva participació política dels seus membres, la validesa
del debat i votació dels acords que s’adoptin.”
Atès que aquests preceptes legals regulen les sessions íntegrament telemàtiques
dels òrgans col·legiats en situacions extremes i molt excepcionals.
Atès que fora d’aquest supòsit concret també existeix la possibilitat de realitzar
sessions parcialment telemàtiques dels òrgans col·legiats per part d’un o varis
Diputats de la Diputació de Girona, sempre que es reguli en el seu Reglament orgànic
per supòsits de baixa, permís, malaltia, etc.
Atès que la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i
Cooperació Local, realitza les funcions de comissió d’estudi als efectes del que
disposa l’article 62 del ROAS, Decret 179/1995.
La Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació
Local, hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la Diputació de Girona l’adopció
de l’ACORD següent:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic de la Diputació de
Girona afegint un nou article, en concret, l’article 33 bis, que literalment diu:
“Òrgans col·legiats necessaris i complementaris telemàtics.
33.1 Només es podran constituir, convocar i celebrar sessions i adoptar acords dels
òrgans col·legiats íntegrament telemàtics, en situacions extremes i molt excepcionals
previstes a la Disposició Addicional Tercera del Decret-Llei 7/2020 de 17 de març i
Disposició Final Segona del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març que afegeix un
nou apartat a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
33.2 Els Diputats o Diputades que tinguin baixa per risc durant l’embaràs, que
gaudeixin del permís de maternitat o paternitat, així com aquells que pateixen una
malaltia prolongada greu que de forma clara i justificada impedeixi la seva assistència
personal a la sessió, podran assistir a distància a les sessions dels òrgans col·legiats
mitjançant videoconferència o altre procediment similar, participant en la votació dels
assumptes a tractar, sempre que quedi garantit el sentit del seu vot i de la seva
llibertat per emetre’l.
A aquests efectes, el Diputat o Diputada presentarà instància per escrit al President
de la Diputació de Girona, que li comunicarà la seva decisió, determinant, en el seu
cas, les votacions i el període de temps en què podrà emetre el vot telemàtic.
S’exclouen d’aquesta possibilitat de participació a distància prevista en l’apartat 33.2:
-El Ple de constitució de la Diputació de Girona
-L’elecció del President o Presidenta de la Diputació de Girona
-La moció de censura
-La qüestió de confiança
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Correspon de forma expressa l’apreciació de la causa de la malaltia al President de la
Diputació de Girona.
33.3. Els Diputats sense dedicació exclusiva o parcial que assisteixin als òrgans
col·legiats telemàticament percebran indemnització per la concurrència efectiva a la
sessió. Per contra, no percebran dietes per desplaçaments.”
Segon.- Sotmetre a informació pública la modificació del Reglament Orgànic de la
Diputació de Girona descrita al punt anterior pel termini de trenta dies hàbils,
mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, a un dels
mitjans de comunicació escrita diària, i al tauler electrònic de la Diputació, així com
una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el supòsit que durant
el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions o reclamacions, la
modificació quedarà aprovada definitivament.
Tercer.- Deixar constància que en el present procediment el Reglament que es
modifica no es sotmet al tràmit de consulta prèvia, segons el que estableix l’article
133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu de les
administracions públiques, atès que es tracta d’una modificació que no imposa cap
nova obligació rellevant als seus destinataris, no té un impacte significatiu en l’activitat
econòmica i regula aspectes parcials de l’organització i funcionament dels ens locals.”
El senyor President comenta que passem al punt 14è, que és la modificació del
Reglament Orgànic de la Diputació de Girona. Senyor Ayats.
El diputat senyor Ayats intervé i manifesta que, en aquest cas, la normativa de la
Generalitat de Catalunya, que es va dictar la primera setmana de l’estat d’alarma, va
permetre fer plens telemàtics i extraordinaris del conjunt de diputats per raons de
força major, referent al covid-19 i la crisi sanitària. Posteriorment, l’estat d’alarma
s’allargava. Es va modificar també la llei de bases de règim local remetent els plens
telemàtics tant ordinaris com extraordinaris. Els ordinaris bàsicament perquè
l’oposició pogués participar en el control del govern en la gestió de la Covid-19,
presentant moció, fent precs, preguntes, evident per fer funcionar amb la màxima
normalitat. Ara bé, totes aquetes modificacions quedaven limitades. Només es
permetien als plens que fossin íntegrament telemàtics i en supòsits de força major. Un
cop s’aixequi l’estat d’alarma, les administracions públiques tornaran a la normalitat i
caldrà que es puguin fer plens telemàtics en determinades circumstàncies i en
supòsits ordinaris. Per poder fer això, el que cal es que es modifiqui el Reglament
Orgànic de la corporació i aquesta és la proposta. En concret, amb aquesta
modificació, el que es fa és permetre els plens parcialment telemàtics quan un diputat
o diputada estigui de baixa per maternitat/paternitat o alguna malaltia degudament
justificada, i en aquest cas es podrà debatre i votar de forma telemàtica. Simplement
fer aquest pas més per normalitzar aquests plens telemàtics. També que no siguin de
força major.
El senyor President manifesta: Molt bé. Moltes gràcies. Aquí queden unes petites
exclusions, però que en tot cas el que posem en el nou reglament és justament el que
deia ara el diputat, que és l’actualitat en la qual ens trobem avui mateix. Per tant, en
tot cas, això s’incorpora.
S’APROVA per unanimitat.
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15.

PLE143/000046/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Secretaria General (005): Modificació de l'Ordenança
general d'administració electrònica de la Diputació de Girona i dels seus
organismes autònoms. (expedient 2020/4756)

“Atès que el dia 16 de juliol de 2012 es va publicar en el BOP número 137
l’Ordenança General d’Administració Electrònica de la Diputació de Girona i dels seus
organismes autònoms.
Atès que en el BOE del dia 2 d’octubre de 2015, número 236 es va publicar la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques, establint en el seu article 14 els obligats a relacionar-se electrònicament
amb les Administracions Públiques.
Atès que l’àmbit subjectiu de l’esmentada ordenança només abasta a la Diputació de
Girona i als seus tres organismes autònoms (Xaloc, Dipsalut i Conservatori).
Atès que l’expedient electrònic s’ha implantat i s’està implantat a la resta del sector
públic institucional de la Diputació de Girona (Consorci Vies Verdes, Consorci de la
Costa Brava, Consorci de les Gavarres, Semega, Patronat de Turisme Costa Brava
Girona S.A, Sumar S.L).
Atès que cal ampliar l’àmbit subjectiu de l’ordenança d’Administració Electrònica.
Atès que l’article 14.2 disposa que estaran obligats a relacionar-se exclusivament a
través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per la realització de
qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, al menys els següents subjectes:
-Les persones jurídiques (societats anònimes, societats limitades, societats civils,
associacions o fundacions amb caràcter purament enunciatiu).
-Les entitats sense personalitat jurídica (comunitat de béns, comunitat de propietaris,
unions temporals d’empreses, grups polítics, també amb caràcter enunciatiu).
-Aquells que portin a terme una activitat professional per a la qual hom requereixi
col·legiació obligatòries (advocats, metges, arquitectes, etc.), incloent-hi els notaris i
registradors de la propietat i mercantils amb l’Administració.
-Aquells que representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se
electrònicament amb l’Administració.
-Els empleats de les Administracions Públiques en relació a aquells tràmits que
realitzin davant de la Diputació de Girona i grup institucional, per la condició
d’empleats públics, en la forma que reglamentàriament es determini.
Atès el que disposa l’article 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, conforme reglamentàriament les
Administracions Públiques podran establir l’obligació de relacionar-se amb elles a
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través de mitjans electrònics per determinats procediments i per certs col·lectius de
persones físiques per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació
professional o altres motius quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels
mitjans electrònics necessaris.
Atès que cal avançar amb la implantació de l’esmentada Llei i amb l’Administració
Electrònica a la Diputació de Girona i el seu grup institucional.
Atès que amb aquesta modificació es vol realitzar la implantació completa de
l’expedient electrònic, reduint costos i, alhora, millorant les relacions amb aquests
col·lectius, fent-les més transparents, eficaces i eficients.
Atès que d’acord amb l’article 14.3 de la Llei 39/2015 es proposa ampliar l’àmbit
d’obligats a relacionar-se exclusivament a través de mitjans electrònics incorporant
els següents subjectes:
-Els col·lectius de professionals i les persones treballadores en règim d’autònoms/es
que per raó de la seva activitat tramitin i actuïn amb la Diputació i el seu grup
institucional.
-Les persones sol·licitants i/o beneficiàries de subvencions atorgades per la Diputació
de Girona i el seu grup institucional.
-Les organitzacions sindicals i el personal de la Diputació i el seu grup institucional en
les seves gestions amb motius de l’actuació sindical.
-Les persones sol·licitants per participar en processos de selecció i de contractació de
personal per part de la Diputació o el seu grup institucional, quan la convocatòria ho
requereixi. Es podran excloure d’aquesta obligació, els processos que afectin a
agrupacions professionals, personal d’oficis, etc.
-Els empleats públics de la Diputació de Girona i grup institucional, d’acord amb el
que disposi el corresponent reglament de desenvolupament.
-Les persones licitadores que participen en els procediments de contractació
administrativa i presentació de factures a la Diputació de Girona i grup institucional,
en aquest darrer, cas amb independència de la seva quantia.
Atès que l’article 41 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, regula amb caràcter bàsic l’actuació administrativa automatitzada,
desenvolupada per l’article 44 de la Llei 26/2010.
Atès el que disposa la Disposició Addicional Vuitena del Reial Decret 128/2018, de 16
de març, pel que es regula el règim jurídic d’Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional, que reconeix als efectes de l’exercici en suport electrònic de les
funcions reservades de Secretaria, que aquests tindran la consideració d’òrgans.
Atès que hi ha tasques que poden ser automatitzades com l’emissió de còpies
autèntiques, notificacions, publicacions, comunicacions, certificats, etc.
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Previ dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local, es proposa al Ple de la Diputació de Girona
l’adopció de l’ACORD següent:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança General d’Administració
Electrònica de la Diputació de Girona i dels seus organismes autònoms, afegint nous
articles, en concret, l’article 2, 39, 40, 41, 42, 43, 45 bis, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 i
57, que literalment diuen:
Article 2. Àmbit d’aplicació subjectiu
Aquesta ordenança serà d’aplicació als òrgans i unitats administratives de les
diferents àrees i delegacions de la Diputació de Girona i el seu grup institucional. Serà
així mateix aplicable als ciutadans i ciutadanes, entenent com a tals les persones
físiques i jurídiques establertes a l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques i article 45 bis
d’aquesta ordenança, en les seves relacions per mitjans electrònics amb la Diputació
de Girona i el seu grup institucional.
Article 39. Notificació electrònica obligatòria
1.La notificació es porta a terme de forma obligatòria utilitzant mitjans electrònics en
tots aquells supòsits en el que la legislació bàsica en la matèria estableixi que existeix
l’obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions.
2.La notificació electrònica serà obligatòria per determinats col·lectius de persones
físiques en determinats procediments administratius que, d’acord amb l’article 45bis
d’aquesta ordenança, per raó de capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional
o d’altres motius queda acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans
electrònics necessaris.
3.La notificació electrònica serà obligatòria pels empleats de la Diputació de Girona i
grup institucional per a les notificacions que s’efectuïn per raó de la seva condició
d’empleat de l’ens d’acord amb el que es disposa a l’article 45 bis d’aquesta
ordenança i el reglament que la desenvolupi.
Article 40. Notificació electrònica voluntària
Les persones físiques poden escollir en tot moment relacionar-se electrònicament
amb les Administracions Públiques i per tant, la pràctica de notificacions per mitjans
electrònics es portarà a terme sempre que hagin manifestat preferència o
consentiment per la seva utilització, tant en procediments administratius que es
tramitin per via electrònica com els procediments tramitats en suport paper.
Les persones físiques no obligades que assenyalin el mitjà electrònic com a preferent
hauran de disposar dels mitjans tècnics i materials suficients que s’estableixen a
l’article 42 d’aquesta ordenança.
Article 41. Incorporació de nous supòsits de notificació electrònica obligatòria
Les àrees o centres gestors de tràmits de notificació que es considerin susceptibles
de ser establerts com a obligatoris han de proposar a Secretaria General l’estudi de la
seva viabilitat tècnica i legal per a ser incorporades com a obligatòries.
Comprovada la viabilitat de la incorporació d’aquest tràmit electrònic, s’ha de proposar
a l’òrgan competent la seva aprovació.
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Article 42. Sistema de notificació electrònica
El sistema de notificacions electròniques es realitza mitjançant compareixença en Seu
Electrònica. El sistema se suporta en el servei de notificacions electròniques del
Consorci Administració Oberta de Catalunya, E-NOTUM, el qual compleix amb els
requeriments tècnics i legals necessaris per a la correcta pràctica de la notificació per
mitjans electrònics.
Les persones que siguin obligades a rebre notificacions electròniques o manifestin la
voluntat de ser notificades per aquesta via hauran de disposar d’una adreça
electrònica o un telèfon mòbil que siguin titulars a efectes de practicar l’avís de
posada a disposició d’una notificació electrònica a la Seu Electrònica.
La Seu Electrònica ofereix l’accés al servei de notificació electrònica i publica la
informació relativa al marc legal aplicable i als requeriments tècnics.
La Diputació de Girona i el seu grup institucional pot continuar practicant la notificació
en suport paper a aquells empleats que per raó del seu lloc de treball no disposin de
mitjans tècnics i materials suficients, d’acord amb el que disposa al reglament que
desenvolupa les seves relacions electròniques.
Article 43. Sistema de signatura electrònica de les notificacions electròniques
El sistema de signatura en la pràctica de notificacions electròniques es porta a terme
mitjançant actuació administrativa automatitzada fent servir un certificat de segell
electrònic basat en certificat electrònic reconegut o qualificat que reuneix els requisits
exigits per la legislació de signatura electrònica d’acord amb el que es disposa a
l’article 49 d’aquesta ordenança.
Article 45 bis. Obligats a relacionar-se obligatòriament amb la Diputació de Girona i el
seu grup institucional
Son obligats a relacionar-se obligatòriament amb la Diputació de Girona i el seu grup
institucional, els subjectes recollits a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
Així mateix, també són obligats a relacionar-se exclusivament en format electrònic:
-Els col·lectius de professionals i les persones treballadores en règim d’autònoms/es
que per raó de la seva activitat tramitin i actuïn amb la Diputació i el seu grup
institucional.
-Les persones sol·licitants i/o beneficiàries de subvencions atorgades per la Diputació
de Girona i el seu grup institucional.
-Les organitzacions sindicals i el personal de la Diputació i el seu grup institucional en
les seves gestions amb motius de l’actuació sindical.
-Les persones sol·licitants per participar en processos de selecció i de contractació de
personal per part de la Diputació o el seu grup institucional, quan la convocatòria ho
requereixi. Es podran excloure d’aquesta obligació, els processos que afectin a
agrupacions professionals, personal d’oficis, etc.
-Els empleats públics de la Diputació de Girona i grup institucional, d’acord amb el
que disposi el corresponent reglament de desenvolupament.
-Les persones licitadores que participen en els procediments de contractació
administrativa i presentació de factures a la Diputació de Girona i grup institucional,
en aquest darrer cas, amb independència de la seva quantia.
Article 50. Actuacions administratives automatitzades
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La Diputació de Girona i el seu grup institucional utilitza mecanismes d’actuació
administrativa automatitzada en aquells procediments en els que és possible adoptar
una programació basada en criteris i paràmetres objectius sense afectar la titularitat
de la competència dels òrgans administratius ni les competències atribuïdes per a
resoldre els recursos administratius.
Els Secretaris/àries, a efectes de l’exercici electrònic de les funcions reservades,
tindran la condició d’òrgan.
Article 51. Sistema de signatura electrònica en actuacions administratives
automatitzades
La Diputació de Girona utilitza com a sistema de signatura electrònica per a l’actuació
administrativa automatitzada un segell electrònic basat en certificat electrònic
reconegut o qualificat que reuneix els requisits exigits per la legislació de signatura
electrònica.
També es poden utilitzar com a mecanismes de signatura electrònica altres certificats
electrònics reconeguts o qualificats a la Seu Electrònica i mecanismes de codi segur
de verificació que compleixin amb els requisits exigits per la legislació de signatura
electrònica l’ús dels quals s’autoritza expressament d’acord amb el que disposa
l’article 53 d’aquesta ordenança.
Article 52. Supòsits d’actuació administrativa automatitzada
De forma preferent, la Diputació de Girona i el seu grup institucional utilitzaran
l’actuació administrativa automatitzada en els següents supòsits:
1.Expedició del justificant del Registre electrònic d’entrada de documents
2.Notificació electrònica
3.Còpia autèntica de documents electrònics
4.Emissió de certificats
5.Comunicacions
6.Transcripció al llibre de Decrets i d’actes dels òrgans col·legiats
7.Expedició de justificants d’edictes presentats al BOP
8.Expedició de justificants de presentació de documents a la Plataforma de
Subvencions
La relació de supòsits en que s’utilitza l’actuació administrativa automatitzada s’amplia
i actualitza d’acord al que disposen els articles 53 i 57 d’aquesta ordenança.
Article 53. Incorporació de nous supòsits d’actuació administrativa automatitzada
És susceptible d’automatització qualsevol acte o actuació efectuada íntegrament a
través de mitjans electrònics en el marc d’un procediment administratiu del seu àmbit
d’actuació en el qual no hagi intervingut de manera directa cap empleat públic.
Només són susceptibles d’actuació administrativa automatitzada els actes que es
puguin adoptar amb una programació basada en criteris i paràmetres objectius.
La unitat responsable de la tramitació del procediment administratiu del seu àmbit de
gestió que consideri que un dels actes o actuacions administratives pot ser
susceptible d’automatització ha de sol·licitar a la Secretaria General de la Diputació
de Girona, l’estudi de la seva viabilitat i oportunitat. Aquest estudi es realitzarà en
atenció a l’adequació del supòsit proposat al marc legal i a la disponibilitat dels
sistemes informàtics en què es suporti l’actuació que es pretén automatitzar.
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L’aprovació de nous supòsits d’actuació administrativa automatitzada i dels
mecanismes de signatura electrònica corresponents es fa mitjançant Decret de la
Presidència prèviament a la seva implantació.
La relació de supòsits d’actuació administrativa automatitzada que es recullen a
l’article 52 d’aquesta ordenança s’actualitza amb la inclusió dels nous supòsits
aprovats, publicant-se a la Seu electrònica de conformitat amb el que disposa l’article
57 d’aquesta ordenança.
Article 54. Funcions en matèria d’actuació administrativa automatitzada
Correspon a l’Àrea de Secretaria de la Diputació de Girona la definició de les
especificacions i supòsits d’usos dels certificats de segell electrònic emprats en
l’actuació administrativa automatitzada.
Correspon a l’Àrea de Noves Tecnologies, la definició de la programació,
manteniment, supervisió i control de qualitat i auditoria del sistema d’informació i del
seu codi font dels certificats de segell electrònic emprats.
Article 55. Impugnació d’actuacions administratives automatitzades
L’òrgan responsable als efectes d’impugnació als supòsits d’actuació administrativa
automatitzada és el que tingui atribuïda la competència material del procés que
s’automatitza.
Article 56. Auditoria tecnològica de l’actuació administrativa automatitzada
L’auditoria tecnològica per verificar el correcte funcionament dels sistemes que
suporten l’actuació administrativa automatitzada i la seva actualització es porta a
terme dins de la planificació general d’auditories periòdiques de seguretat gestionada
per l’Àrea de Noves Tecnologies.
Article 57. Publicitat de les actuacions administratives automatitzades
Aquesta ordenança i la relació actualitzada dels supòsits d’actuació administrativa
automatitzada i els sistemes de signatura electrònica emprats es publica a la Seu
Electrònica.
SEGON. Derogar l’antic article 44. Pràctica i efectes de la notificació electrònica, i
renumerar els antics articles 42, 43, 44, 45, 46 i 47, pels articles 44, 45, 46, 47, 48 i
49.
TERCER. Sotmetre a informació pública la modificació de l’Ordenança
d’Administració Electrònica de la Diputació de Girona descrita al punt anterior pel
termini de trenta dies hàbils, mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí
Oficial de la Província, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, i al tauler
electrònic de la Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin
al·legacions o reclamacions, la modificació quedarà aprovada definitivament.
QUART. Deixar constància que en el present procediment l’Ordenança que es
modifica no es sotmet al tràmit de consulta prèvia, segons el que estableix l’article
133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu de les
administracions públiques, atès que es tracta d’una modificació que no imposa cap
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nova obligació rellevant als seus destinataris, no hi té un impacte significatiu en
l’activitat.”
El senyor President comenta que passem al punt 15è, que també és una modificació,
de l'Ordenança general d'administració electrònica de la Diputació de Girona i dels
seus organismes autònoms. Senyor Ayats, si vol continuar.
El diputat senyor Ayats manifesta que, en aquest cas la modificació de l’ordenança
general. L’ordenança que hi havia vigent i dels seus ordres dependents des de l’any
2012, i ara el que volem és adaptar-la parcialment a les lleis 39/2015 i 49/2015.
En concret, en primer lloc s’amplia l’àmbit d’obligats a tramitar electrònicament amb la
Diputació de Girona per la petició de subvencions, presentar instàncies per les proves
selectives i incorporació de personal, com alguns exemples. En segon lloc, també es
preveu que tràmits més burocràtics com les notificacions d’acord i els seus certificats
es puguin fer operacions automatitzades. En tercer lloc, també s’amplia l’àmbit de
notificació electrònica, en el sentit que els interessats poden recollir o consultar a la
seu electrònica de la Diputació de Girona la notificació per compareixença a la seu
electrònica. La intenció amb aquesta modificació és anar aprofundint en la
implementació de l’administració electrònica a la Diputació de Girona, que va
començar l’any 2016 amb ‘expedient electrònic i que es va veure positivament els
resultats que han permès treballar de fet des del primer dia de la declaració de l’estat
d’alarma el mes de març de la crisi sanitària del codiv-19 sense que s’hagin vist
excessivament afectats els procediments administratius i el servei públic de suport i
assistència al municipi. Afegir que també a principis del mes de juny de 2020
s’implantarà el registre electrònic a la Diputació de Girona i el grup institucional per tal
d’avançar amb la interoperabilitat de les administracions públiques. Per això
proposem avui aquesta modificació de l’ordenança de l’administració electrònica.
El senyor President diu, moltes gràcies, senyor Ayats. Alguna consideració? Sí,
senyora Pèlach.
La diputada senyora Laia Pèlach intervé i comenta que volíem anunciar la nostra
abstenció en aquest sentit perquè entenem que es positiu que s’avanci en aquesta
línia però al mateix temps ens preocupa el fet que s’inclogui l’obligació de relacionarse electrònicament amb la Diputació en diversos propòsits. Llavors, entenem que
aquest pas el que fa és dificultar quan la societat encara no està preparada per fer
front a aquesta administració electrònica, i, per tant, caldria primer avançar en la
capacitació electrònica i en posar facilitats a la gent per avançar en aquest sentit
abans de mantenir aquestes obligacions de relacionar-se amb l’administració de
manera electrònica. Llavors, ens preocupa que generi unes certes desigualtats en
aquest sentit i, per tant, doncs ens abstenim. Tot i que creiem que és positiu que
s’avanci, però ens fa por aquesta obligació.
El diputat senyor Joaquim Ayats, respon: Simplement que, com s’indicava, era en uns
supòsits determinats, que feia referència a aquests tràmits que són electrònics. En tot
cas, estarem atents diguéssim si es produeix alguna d’aquestes situacions que ara
ens comentava la diputada Pèlach, diguéssim per estar alerta i poder fer, si cal, algun
matís en aquest sentit, però d’entrada nosaltres a l’estudi que s’havia fet a nivell
tècnic veiem perfectament possible que poguéssim dur a terme aquestes
modificacions. Gràcies.
El senyor President intervé i afegeix: només apuntar que bàsicament qui ens demana
més ajuts en aquest sentit són les corporacions locals i des de l’àrea de noves
tecnologies precisament s’està dotant a les corporacions locals des de fa molts anys
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precisament perquè tinguin unes millores diguem tecnològiques en tots els sentits.
Però és evident, no quedarà, com no ha quedat mai ningú, de deixar de percebre un
ajut de la Diputació per una qüestió informàtica. Pot estar segur que, com ha dit el
senyor Ayats, això no ha passat ni té per què passar. Però el que seria fer-ho senzill.
Sí que hem de procurar-ho entre tots.
S’APROVA per 25 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE) i 1 abstenció (CUP)
16.

PLE143/000052/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015):
Modificació del Pla de Serveis del departament de Promoció i
Desenvolupament Econòmic Local. (expedient 2019/6594)

“Antecedents
L’article 36.1b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i
de gestió. Igualment l'article 36.1d) reconeix com a competència la cooperació en el
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en
aquest àmbit.
La Diputació de Girona, a través del Servei de Promoció i Desenvolupament
Econòmic Local, té com a línia d’actuació prioritària la col·laboració en projectes
relacionats amb el foment de l’ocupació i el desenvolupament econòmic integral i
equilibrat dels municipis del seu àmbit territorial.
En aquest context, el Ple de la Diputació de Girona va aprovar el Pla de serveis del
Departament de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de
Girona en data 17 de setembre de 2019, publicat al BOP núm. 185 de 26 de setembre
de 2019.
Els serveis oferts en el Pla són els següents:
Portal de Formació en Xarxa.
Assessorament tècnic per a la millora de la competitivitat territorial.
Xifra – Empreses.
Xifra - Dades subjectes a secret estadístic.
Xarxa local Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN) Girona.
Vista la necessitat d’afegir dos serveis més en el pla de serveis:
Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial (XGEAE).
Plataforma de comerç local.
Vist l’informe de la cap del servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
amb data 08/05/2020.
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D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa d’Hisenda,
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i
proposa al Ple que adopti l’ACORD següent:
Modificar el Pla de Serveis del departament de Promoció i Desenvolupament
Econòmic Local de la Diputació de Girona, quedant redactat tal com es transcriu
literalment a continuació:
“PLA DE SERVEIS DEL DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
1. Introducció
L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i
de gestió. Igualment, l’article 36.1 d reconeix com a competència la cooperació en el
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en
aquest àmbit.
La Diputació de Girona, a través del Servei de Promoció i Desenvolupament
Econòmic Local, té com a línia d’actuació prioritària la col·laboració en projectes
relacionats amb el foment de l’ocupació i el desenvolupament econòmic integral i
equilibrat dels municipis del seu àmbit territorial.
En aquest context el Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la
Diputació de Girona considera adient posar a disposició de diferents entitats una
relació de serveis per ajudar a aconseguir els objectius esmentats anteriorment.
2. Serveis que es presten
Els serveis oferts en aquest Pla són els següents:
Portal de Formació en Xarxa (annex 1).
Assessorament tècnic per a la millora de la competitivitat territorial (annex 2).
XIFRA - Empreses (annex 3).
XIFRA - Dades subjectes a secret estadístic (annex 4).
Xarxa Local del Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN) de Girona
(annex 5).
Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial (XGEAE) (annex 6).
Plataforma de comerç local (annex 7).
3. Sol·licitud i concessió dels serveis
La sol·licitud de cada servei s’ha de formular segons els requisits especificats en
l’annex corresponent de cada servei.
Una vegada registrada la sol·licitud, el Servei de Promoció i Desenvolupament
Econòmic Local l’analitza i eleva una proposta de resolució al president de la
Diputació, el qual dicta les resolucions corresponents, en què atorga o denega el
servei sol·licitat.
En cas que tècnicament no sigui possible o que l’entitat local no compleixi els
requisits establerts en aquest Pla, la Presidència de la Diputació emet una resolució
motivada en què denega el servei sol·licitat.
Les sol·licituds s’atenen per ordre d’entrada rigorós al Registre General de la
Diputació de Girona.
El període per formular les sol·licituds està obert tot l’any.
4. informació bàsica de protecció de dades
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Responsable del tractament: Diputació de Girona.
Finalitat: registre de persones interessades o participants en activitats de formació o
organitzades per la Diputació, organització d’activitats i tramesa d’informació.
Legitimació: compliment d’obligació legal (art. 6.1-c Reglament general de protecció
de dades - RGPD) i de missió d’interès públic (art. 6.1-e del RGPD).
Destinataris: les dades es comunicaran a altres administracions públiques quan sigui
necessari per raó del procediment administratiu.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació,
supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se
a la Diputació de Girona.
Política de protecció de dades de la Diputació de Girona:
https://seu.ddgi.cat/politica-de-proteccio-de-dades
5. Finançament
El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona
assumeix l’allotjament, l’actualització, les millores i el finançament de tots els serveis
inclosos dins d’aquest Pla de Serveis.
6. Normes de desenvolupament
Es faculta el president de la Diputació perquè, un cop emès l’informe del Servei de
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, dicti, mitjançant la resolució
corresponent, les normes de desenvolupament que siguin necessàries per a la
interpretació i el desenvolupament d’aquest Pla.
7. Vigència del Pla de Serveis
Aquest Pla de Serveis serà vigent des de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial
de la Província de Girona (BOPG) i mentre no se n’acordi la modificació o derogació.
ANNEX 1
Servei 1. Portal de Formació en Xarxa
Objecte
Facilitar l’accés a una eina que ha estat pensada per simplificar, agilitzar i garantir la
promoció i la difusió de l’oferta formativa de les entitats adherides al programa
«Formació en Xarxa».
Beneficiaris
Entitats de promoció econòmica adherides a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció
Econòmica (XSLPE), patronals, sindicats, entitats sense ànim de lucre i la resta
d’ajuntaments no adherits a l’XSLPE.
Requisits d’accés de les entitats participants:
Programar habitualment formacions de millora de l’ocupabilitat adreçades a
empresaris, emprenedors, treballadors o aturats. Es descarten les formacions
adreçades al sector públic.
Treballar dins l’àmbit de la demarcació de Girona.
Pertànyer a la següent tipologia d’entitats: ajuntaments, consells comarcals,
entitats delegades de promoció econòmica d’ajuntaments o consells
comarcals, patronals, sindicats i entitats sense ànim de lucre.
Formalitzar la sol·licitud d’accés al servei amb el formulari d’alta al Registre
General de la Diputació de Girona.
Avantatges per a les entitats participants:
Accedir a un nou canal de promoció de la formació.
Actualitzar la informació dels cursos que es publiquen en diversos webs des d’un
únic espai d’administració.
Buscar la complementarietat de la formació programada amb la resta del territori.
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Disposar d’una eina de suport en els processos d’orientació laboral.
Disposar d’un historial de les formacions per a futures planificacions formatives.
Tenir la possibilitat de gestionar les inscripcions a les formacions programades.
Objectiu
Aglutinar la formació de millora de l’ocupabilitat de la demarcació de Girona i ser-ne el
referent.
Sol·licitud del servei
L’entitat interessada ha de formalitzar la sol·licitud amb la presentació del formulari
normalitzat, disponible al web de la Diputació de Girona.
Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica al registre general de la
Diputació.
Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat.
Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de
Girona, que s'especifiquen a https://seu.ddgi.cat.
Funcionament del servei
L’entitat és la que inicia el procés d’alta d’un usuari i la comunica a la Diputació amb
la indicació del nom i els cognoms, el càrrec o funció i l’adreça electrònica de contacte
de l’usuari.
Les dades personals obtingudes per mitjà del formulari i les registrades en els
sistemes de la Diputació per a la prestació del servei s’incorporen al fitxer «Usuaris
intranet promoció econòmica» creat per la Diputació de Girona. Per a l’exercici dels
drets reconeguts a la normativa de protecció de dades, els interessats poden utilitzar
els mateixos canals del servei o adreçar-se al Departament de Promoció i
Desenvolupament Econòmic Local.
Així mateix, l’entitat participant exonera la Diputació de Girona de la idoneïtat de la
informació subministrada i de qualsevol inexactitud eventual en la informació
esmentada.
En el cas que l’ens local vulgui renunciar a aquest servei, cal que ho comuniqui al
Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona.
Obligacions de la Diputació de Girona
El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona
pren el paper d’impulsor del portal Formació en Xarxa amb la voluntat d’allotjar,
mantenir i millorar el servei.
La Diputació de Girona contribueix a difondre el portal mitjançant el web corporatiu,
bàners o anuncis a mitjans de comunicació i xarxes socials, targetes, etc.
Obligacions de les entitats adherides
L’entitat és responsable dels continguts que incorpora a la plataforma. La Diputació
de Girona, titular del lloc web i del domini, col·labora en la difusió dels continguts però
no en verifica la qualitat. No obstant això, en el cas que detecti errors o irregularitats
es posarà en contacte amb l’entitat en qüestió.
És preceptiu que l’entitat comuniqui a la Diputació la baixa d’usuaris, atès que és
important que en tot moment els usuaris actius siguin els que efectivament utilitzin la
plataforma.
Cada usuari de la plataforma ha d’accedir-hi des de la seva pròpia sessió. Només
l’usuari ha de conèixer la seva contrasenya, que és personal i secreta. Ningú ha
d’accedir-hi utilitzant els identificadors personals (nom d’usuari i paraula de pas) d’una
altra persona.
ANNEX 2
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Servei 2. Assessorament tècnic per a la millora de la competitivitat territorial
Objecte
Proporcionar assessorament en matèria de competitivitat territorial als ajuntaments i
altres ens locals de la demarcació de Girona.
Els àmbits d’intervenció del servei són:
Assessorament en la definició de les línies bàsiques d’actuació en matèria de
promoció econòmica i desenvolupament local.
Dinamització de l’activitat comercial i dels mercats municipals.
Promoció del territori a partir dels recursos naturals, culturals i industrials.
Suport per a la creació d’espais de cooperació publicoprivada en l’àmbit de la
promoció econòmica del territori.
Plantejament web des del punt de vista de la promoció del territori.
Emprenedoria.
Borsa de treball.
Assessorament i orientació sobre línies de suport tant de la Diputació com
d’altres entitats i organismes en relació amb la petició de l’ajuntament.
Informació sobre bones pràctiques recollides en activitats similars.
Altres temes d’interès per al desenvolupament local.
Beneficiaris
Poden sol·licitar aquest servei els ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de
Girona que acreditin, mitjançant certificat, l’existència d’un acord de l’òrgan de govern
municipal competent pel qual s’aprova la petició de prestació del servei (decret
d’alcaldia, acord de junta de govern o acord de ple), i que compleixin els requisits
següents:
a)No estar adherits de forma individual a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció
Econòmica (XSLPE) de la Diputació de Girona.
b)No disposar de personal tècnic de promoció econòmica.
Objectiu
Proporcionar un document estratègic, obtingut mitjançant l’anàlisi de la realitat del
municipi, que permeti dissenyar i desenvolupar programes, accions i projectes
concrets d’intervenció en matèria de promoció econòmica i desenvolupament local.
Sol·licitud del servei
L’entitat interessada ha de formalitzar la sol·licitud del servei amb la presentació del
formulari disponible al web de la Diputació de Girona, juntament amb el certificat de
l'acord de l'òrgan de govern competent que aprovi la petició de la prestació del servei
(decret d’alcaldia, acord de Junta de Govern o acord de Ple).
Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica al registre general de la
Diputació.
Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat.
Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de
Girona, que s'especifiquen a https://seu.ddgi.cat.
Funcionament del servei
El servei d’assessorament es computa en hores de dedicació a cada ens local (entre
25 i 40 hores anuals). L’assessorament es realitza tant de forma presencial com
virtual.
El servei inclou una primera visita a l’ajuntament sol·licitant per tal de valorar la
demanda in situ, analitzar la documentació que l’ens local ha posat a disposició del
tècnic responsable de l’assessorament, diagnosticar la situació i fer la proposta de
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desenvolupament. Al final de la intervenció la Diputació expedeix un document de
treball consensuat amb l’ajuntament.
Els ajuntaments que sol·liciten el servei es comprometen a facilitar l’accés a la
informació i a rebre el tècnic responsable de l’assessorament. També es
comprometen a assistir a la trobada de tancament del Servei de Promoció i
Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació.
En el cas que l’ajuntament no compleixi els compromisos acordats, el Servei de
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local es reserva el dret de donar per
finalitzada la tasca.
ANNEX 3
Servei 3. XIFRA - Empreses
Objecte
Facilitar dades empresarials d’informació general i de comptes anuals de les
empreses de la demarcació de Girona, que recull d’informació obtinguda de fonts
oficials.
Serveis que ofereix:
 Llista d’empreses que presenten els comptes al registre mercantil.
 Llista d’empreses de nova creació, d’autònoms, de comunitats de béns i
d’empreses exemptes de l’obligació de presentar comptes al registre
mercantil.
 Informe i gràfic amb el resum d’empreses del municipi.
 Altres dades per a estudis i projectes municipals.
 Fitxer mensual d’alta d’empreses (fins a acabar l’exercici en curs).
Beneficiaris
Poden ser beneficiaris d’aquest servei les entitats locals de la demarcació i les àrees i
els organismes autònoms de la Diputació de Girona que el sol·licitin.
Els beneficiaris del servei només poden sol·licitar informació sobre l’àmbit territorial de
la seva competència, llevat que acreditin un interès fonamentat en un territori diferent
del propi.
No poden sol·licitar aquest servei entitats privades o amb finalitats comercials.
Objectiu
Facilitar als ens locals de la demarcació la informació sobre les empreses del seu
àmbit territorial, sense cost econòmic.
Sol·licitud del servei
L’entitat interessada ha de formalitzar la sol·licitud amb la presentació del formulari
normalitzat, disponible al web de la Diputació de Girona.
Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica al registre general de la
Diputació.
Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat.
Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de
Girona, que s'especifiquen a https://seu.ddgi.cat.
Funcionament del servei
La Diputació facilita als ens locals les dades sol·licitades en format Excel mitjançant
l’EACAT.
L’entitat receptora es compromet a adoptar les mesures tècniques, administratives i
organitzatives necessàries per assegurar que les dades d’empreses facilitades
s’utilitzin exclusivament per al projecte descrit en la sol·licitud.
Cap de les dades d’empreses facilitades es pot distribuir a tercers.
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ANNEX 4
Servei 4. XIFRA - Dades subjectes a secret estadístic
Objecte
Facilitar dades procedents de fonts oficials subjectes a secret estadístic de la
demarcació de Girona per al desenvolupament de projectes d’investigació concrets.
Serveis que ofereix:
 Accés a l’àrea restringida del XIFRA, Sistema d’Informació Estadística Local
de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat/xifra).
Beneficiaris
Poden ser beneficiaris d’aquest servei les entitats locals de la demarcació i les àrees i
els organismes autònoms de la Diputació de Girona que el sol·licitin.
Els beneficiaris del servei només poden sol·licitar informació sobre l’àmbit territorial de
la seva competència, llevat que acreditin un interès fonamentat en un territori diferent
del propi.
No poden sol·licitar aquest servei entitats privades o amb finalitats comercials.
Objectiu
Facilitar als ens locals de la demarcació la informació de dades estadístiques
subjectes a secret estadístic del seu àmbit territorial, sense cost econòmic.
Sol·licitud del servei
L’entitat interessada ha de formalitzar la sol·licitud amb la presentació del formulari
normalitzat, disponible al web de la Diputació de Girona.
Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica al registre general de la
Diputació.
Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat.
Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de
Girona, que s'especifiquen a https://seu.ddgi.cat.
Funcionament del servei
La Diputació facilita a l’entitat sol·licitant l’accés a les dades que demana mitjançant
l’EACAT.
L’entitat ha d’adoptar les mesures tècniques, administratives i organitzatives
necessàries per tal d’assegurar que les dades individuals o individualitzades no seran
objecte de difusió directa ni indirecta per qualsevol mitjà ni seran cedides a tercers, en
els termes que estableixen la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal; la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya,
i la normativa de desenvolupament d’ambdues lleis. Així mateix, l’entitat no pot
identificar les unitats estadístiques individuals de manera directa ni indirecta per a cap
tipus de tractament.
ANNEX 5
Servei 5. Xarxa Local del Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN) de
Girona
Objecte
Posar a l’abast dels ajuntaments i dels altres ens locals de la demarcació de Girona el
Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN) com a eina per a la consulta i
l’anàlisi de cartografia municipal.
Concretament, la Diputació de Girona, per mitjà del Servei de Promoció i
Desenvolupament Econòmic Local, posa a disposició dels membres de la Xarxa Local
SITMUN Girona els serveis següents:
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Accés a la plataforma SITMUN, que conté: l’aplicació específica SITMUN (eina
SIG amb tecnologia web), mòduls específics per facilitar la gestió d’informació
geogràfica i la generació d’informació geogràfica segons als estàndards
establerts per la directiva INSPIRE.
Suport en la preparació de cartografies per introduir al SITMUN, per tal de
garantir-ne l’homogeneïtzació.
Organització de jornades en l’àmbit de la Xarxa Local SITMUN Girona.
Formació bàsica en la utilització de SITMUN.
Aplicacions específiques del SITMUN a les quals es pot accedir mitjançant sol·licitud:
Integració SITMUN amb gestor d’expedients.
Manteniment del carrerer.
Manteniment de cens d’empreses de polígons activitat econòmica
Cens d’habitatges i solars buits.
Beneficiaris
Es poden beneficiar del servei els ajuntaments i altres ens locals de la província de
Girona que acreditin, mitjançant certificat, que existeix un acord del ple que aprova
l’adhesió.
Objectiu
La Xarxa Local SITMUN Girona es proposa com un instrument per promoure l’ús del
sistema d’informació territorial municipal SITMUN als ajuntaments i altres ens locals
de la província de Girona. Aquesta voluntat es recull en els objectius següents:
Promoure la participació en la xarxa.
Promoure l’intercanvi d’experiències i necessitats entre els ajuntaments i ens
locals de la demarcació com a usuaris de la Xarxa Local SITMUN Girona.
Posar a l’abast dels ajuntaments i ens locals de la demarcació eines que els
facilitin la gestió territorial del seu municipi o àmbit predeterminat.
Sol·licitud del servei
L’entitat interessada ha de formalitzar l’adhesió amb la presentació del formulari
normalitzat, disponible al web de la Diputació de Girona, juntament amb l’acord de Ple
que aprova l’adhesió.
En el cas que els beneficiaris adherits vulguin accedir a les aplicacions que ofereix el
servei SITMUN cal que presentar sol·licitud normalitzada específica de l’aplicació.
Aquestes sol·licituds es troben al web de la Diputació de Girona.
Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica al registre general de la
Diputació.
Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat.
Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de
Girona, que s'especifiquen a https://seu.ddgi.cat.
Funcionament del servei
Per a la utilització de l’aplicació, els mòduls, les eines i els recursos que ofereix la
Xarxa Local, cal adherir-se al servei.
Els membres tenen dret a gaudir dels serveis que ofereix la Xarxa Local SITMUN
Girona.
Els membres tenen el deure de respectar les condicions d’adhesió recollides en
aquest document i de participar en l’activitat d’aquesta Xarxa i, concretament, es
comprometen a:
Aportar i compartir la seva experiència en l’àmbit del SIG.
Participar en els grups de treball de la Xarxa, en els debats i en les reflexions.
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Assumir les responsabilitats que, directament o indirectament, es derivin de les
actuacions en l’ús dels instruments que resulten de la Xarxa Local SITMUN
Girona. Atès que la Xarxa Local SITMUN Girona no té personalitat jurídica
pròpia, la responsabilitat que es pugui derivar davant de tercers com a
conseqüència de les d’actuacions associades al desplegament de la Xarxa és
únicament imputable a l’ens executor material i directe de les actuacions.
L’ens destinatari ha de facilitar la incorporació de la informació municipal
corresponent, té accés a la totalitat de les dades incorporades al SITMUN i ha de
respondre dels danys causats amb motiu de qualsevol altra utilització no prevista en
el protocol d’adhesió.
L’ens destinatari ha de mantenir actualitzada la informació necessària per al
funcionament correcte del sistema d’informació territorial amb la freqüència i la
regularitat que estableixi amb caràcter general la Diputació de Girona.
Així mateix, l’ens destinatari exonera la Diputació de Girona de la idoneïtat de la
informació cartogràfica subministrada, així com de qualsevol inexactitud eventual en
la informació esmentada que puguin contenir els suports informàtics, sense que la
Diputació es faci responsable dels danys ocasionats a l’ajuntament o ens local
cessionari d’aquesta informació.
En el cas que l’ens local vulgui renunciar a aquest servei, cal que ho comuniqui al
Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona.
Obligacions de la Diputació de Girona
Obligacions respecte a la Xarxa:
El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona
pren el paper d’impulsor i dinamitzador de la Xarxa Local SITMUN Girona.
Des de la Xarxa Local SITMUN Girona s’organitzen els circuits d’informació i
coordinació de la seva actuació i es creen, si s’escau, grups de treball per debatre
temes d’actualitat, per compartir experiències en temes relacionats amb els SIT i per
facilitar un intercanvi de coneixements segons les necessitats o demandes explícites.
Els assisteixen, si es considera oportú, especialistes d’acord amb les qüestions que
s’hagin de plantejar.
D’aquests grups de treball poden sorgir diferents propostes:
Unificar criteris tècnics en temes de cartografia.
Proposar millores de l’eina SITMUN.
Compartir experiències en la incorporació al sistema de les diferents cartografies
temàtiques.
Fer consultes per a la correcta aplicació i utilització del sistema.
Obligacions respecte al SITMUN:
a)Posar a l’abast dels ens locals la informació geogràfica disponible referida al seu
territori a través de la implantació del SITMUN. La Diputació, provisionalment,
pot deixar sense servei de consulta els ens locals per motius de migració,
manteniment o avaria dels equips informàtics, amb un preavís de 2 dies
laborables quan això sigui possible.
b)Permetre que el personal de l’ens destinatari que s’especifiqui pugui consultar la
cartografia disponible a escala municipal, mitjançant les eines de consulta i
accés a la informació facilitades per la plataforma.
c)Permetre l’actualització de diversos conjunts d’informació geogràfica, a través
de mòduls específics SITMUN, amb tecnologia web. Una de les informacions
cabdals que es permet actualitzar és la que fa referència a les adreces, per tal
de facilitar als ajuntaments el compliment del Reial decret 2612/1996, de 20 de
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desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació de les
entitats locals.
La Diputació de Girona no assumeix cap responsabilitat en l’ús que faci l’ens local de
qualsevol dels mòduls d’actualització, del qual derivi la inexactitud del grau de revisió
o d’actualització de la informació geogràfica gestionada.
Obligacions de les entitats adherides
a)Fer un bon ús de la informació que pugui estar al seu abast a través del
SITMUN i respectar els usos limitats mitjançant convenis amb altres entitats
propietàries de les dades incorporades o, si s’escau, obtenir l’autorització
corresponent.
b)Garantir el compliment del text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat
per l’RDL 1/1996, de 12 d’abril, a què està subjecta la cartografia, d’acord amb
el que estableixen les clàusules tercera (Qualitat de les dades) i quarta
(Protecció de dades de caràcter personal).
c)Informar la Diputació de Girona dels usuaris que han d’accedir a la plataforma
SITMUN i especificar els diferents tipus d’accés (consulta, manteniment,
descàrrega, etc.).
d)Comunicar a la Diputació de Girona totes les baixes dels usuaris autoritzats o
qualsevol canvi en el seu correu electrònic, a l’efecte de no dificultar la
tramesa de comunicats.
Els ens locals adherits a la Xarxa Local SITMUN Girona que elaborin cartografia
pròpia i que utilitzin models de dades o aplicacions facilitades per la Diputació de
Girona han de complir el següent:
Lliurar a la Diputació els fitxers tant gràfics com alfanumèrics susceptibles de ser
incorporats al SITMUN, en el format i l’estructura que estableixi la Diputació.
La incorporació de la cartografia a la plataforma SITMUN no comporta un
canvi de titularitat.
Depurar i mantenir la base georeferenciada d’adreces, tant del nom del carrer
com del número de portal, ja sigui mitjançant la tramesa de la informació amb
el format d’intercanvi establert per la Diputació o bé a través del mòdul
d’actualització d’informació que la Diputació posa al seu abast. La codificació i
l’estructura s’han d’adequar al que estableixin per normativa les
administracions de rang superior, especialment el que disposi l’ICGC (Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya), a través de la base de dades municipal
d’adreces de Catalunya (BDMAC). L’ens destinatari es compromet a
actualitzar carrerer tant gràficament com alfanumèricament i a informar la
Diputació de la finalització dels treballs de depuració inicials.
Comunicar a la Diputació de Girona qualsevol anomalia que detectin en la
informació incorporada per tal de facilitar-ne la depuració, tenint en compte,
però, l’any en què ha estat realitzada. L’ens destinatari és el responsable de
les inexactituds que puguin causar danys a tercers.
ANNEX 6
Servei 6. Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial (XGEAE)
Objecte
L’objectiu general de l’XGEAE és posar a l’abast dels ajuntaments i altres ens locals
de la demarcació de Girona el marc de treball i el suport per a la millora de la
competitivitat dels espais d’allotjament empresarial adherits. Alguns exemples
d’aquestes actuacions poden ser l’organització de promocions conjuntes, de jornades
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i altres accions formatives, activitats de benchmarking, la unificació de criteris tècnics,
el reconeixement de la millor iniciativa de la demarcació de Girona, etc.
Beneficiaris
Ajuntaments i altres ens locals que tinguin la titularitat o l’encàrrec de gestió d’un
espai d’allotjament empresarial a la demarcació de Girona.
Objectiu
Aglutinar l’oferta pública d’espais d’allotjament empresarial de la demarcació de
Girona, promoure l’emprenedoria i oferir serveis per fomentar-la.
Sol·licitud del servei
L’entitat interessada ha de formalitzar l’adhesió amb la presentació del formulari
normalitzat, disponible al web de la Diputació de Girona, juntament amb l’acreditació
de la titularitat o l’encàrrec de gestió de l’espai d’allotjament empresarial i el certificat
de l’acord del Ple o equivalent.
Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica al registre general de la
Diputació.
Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat.
Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de
Girona, que s'especifiquen a https://seu.ddgi.cat.
Funcionament del servei
L’àmbit territorial de l’XGEAE és la demarcació de Girona.
Les entitats sol·licitants han d’estar interessades a participar en les reunions de treball
amb l’objectiu de promoure l’emprenedoria a la demarcació de Girona i oferir serveis
per fomentar-la. Els participants han d’acceptar els requisits de funcionament i els
compromisos derivats de l’adhesió a l’XGEAE.
L’adhesió es farà efectiva quan el Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic
Local de la Diputació de Girona rep el certificat de l’acord del ple o equivalent de l’ens
sol·licitant.
En el cas que l’ens local vulgui renunciar a aquest servei, cal que ho comuniqui al
Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona.
Obligacions de la Diputació de Girona
a)Assumir el paper d’entitat impulsora i dinamitzadora de l’XGEAE.
b)Proposar i coordinar accions conjuntes amb les entitats integrants de l’XGEAE.
c)Posar a l’abast de les entitats que integrin l’XGEAE el portal web
www.ddgi.cat/xgeae, que aglutina l’oferta pública d’espais d’allotjament
empresarial de la demarcació de Girona, amb l’objectiu de millorar-ne la
competitivitat. La Diputació de Girona no es fa responsable de la inexactitud
de la informació gestionada per les entitats participants.
Obligacions dels ens adherits
a)Acreditar la titularitat o l’encàrrec de gestió de l’espai d’allotjament empresarial.
b)Participar en les actuacions conjuntes i assistir regularment a les reunions de
treball promogudes en el marc de l’XGEAE.
c)Mantenir actualitzada la informació del web www.ddgi.cat/xgeae, relativa a
espais comuns, despatxos disponibles, empreses allotjades, serveis, preus i
activitats de l’entitat.
d)Prestar el servei de Coworking Visa, mitjançant el qual un emprenedor allotjat
en un viver o espai de cotreball adherit pot utilitzar puntualment els espais d’un
altre allotjament empresarial sempre que l’entitat d’acollida en tingui de
disponibles.
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e)Assumir les responsabilitats que, directament o indirectament, es derivin de les
actuacions per l’ús dels instruments que resulten de l’XGEAE. Atès que l’
XGEAE no té personalitat jurídica pròpia, la responsabilitat que es pugui
derivar davant de tercers d’actuacions associades al desplegament de la
Xarxa és únicament imputable a l’ens que executi materialment i directament
les actuacions.
ANNEX 7
Servei 7. Plataforma de comerç local de la Diputació de Girona
Objecte
Posar a l’abast dels ajuntaments una plataforma de comerç electrònic per tal que hi
puguin inscriure els establiments del municipi que ho desitgin.
Concretament la Diputació de Girona, per mitjà del Servei de Promoció i
Desenvolupament Econòmic Local, posa a disposició dels ens adherits els serveis
següents:
Accés a la plataforma a nivell d’usuari, que permet el control i el registre dels
comerços al municipi.
Formació bàsica en la utilització de la plataforma.
Suport en la utilització de la plataforma.
Beneficiaris
Ajuntaments de la demarcació de Girona que acreditin, mitjançant certificat,
l’existència d’un acord de l’òrgan de govern municipal competent (decret d’alcaldia,
acord de junta de govern o acord de ple) que aprova l’adhesió.
Objectiu
Aprofitar la plataforma per promoure i incentivar el comerç local i alhora proporcionar:
Un punt d’accés al comerç electrònic per als comerços municipals. Així se
n’augmenta la visibilitat i les possibilitats de negoci.
Un punt des del qual els ciutadans tindran accés als comerços locals per poder
fer comandes.
Sol·licitud del servei
L’ajuntament interessat ha de formalitzar l’adhesió amb la presentació del formulari
normalitzat, disponible al web de la Diputació de Girona, juntament amb l’acord que
provi l’adhesió.
Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica al registre general de la
Diputació.
Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat.
Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de
Girona, que s'especifiquen a https://seu.ddgi.cat.
Funcionament del servei
Per a la utilització de la plataforma, cal adherir-se al servei.
Són drets dels membres adherits gaudir dels serveis que ofereix la plataforma.
Són deures dels membres:
Assumir les responsabilitats que, directament o indirectament, es derivin de les
actuacions en l’ús de la plataforma. Atès que la plataforma no té personalitat
jurídica pròpia, la responsabilitat que es pugui derivar davant de tercers
d’actuacions associades al seu desplegament és únicament imputable a l’ens
executor material i directe de les actuacions.
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L’ens destinatari és l’encarregat de mantenir actualitzada la plataforma
mitjançant les altes i baixes de comerços corresponents, així com de portar un
control de l’ús que se’n faci i del contingut publicat.
Així mateix, l’ens destinatari exonera la Diputació de Girona de la idoneïtat del
contingut que els comerços publiquin en la plataforma subministrada, així com
de qualsevol inexactitud eventual en la informació esmentada que puguin
contenir els suports informàtics, sense que la Diputació es faci responsable
dels danys ocasionats a l’ajuntament.
En el cas que l’ajuntament vulgui renunciar a aquest servei, cal que ho comuniqui
al Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de
Girona, mitjançant un acord del mateix òrgan competent que al seu dia va
aprovar l’adhesió.
Obligacions de la Diputació de Girona
Obligacions respecte a la plataforma:
El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona
pren el paper d’impulsor i dinamitzador de la plataforma.
La Diputació de Girona es fa càrrec del manteniment de la infraestructura informàtica i
de comunicacions necessària, i de la centralització d’una base de dades.
L’actualització de la plataforma per part dels ajuntaments no suposa cap
responsabilitat per a la Diputació de Girona derivada de qualsevol inexactitud pel que
fa al grau de revisió o d’actualització de la informació.
Obligacions del ajuntaments adherits
a)Efectuar les altes i les baixes dels comerços del seu àmbit a la plataforma, així
com controlar el contingut que publiquin aquests.
b)Fer un bon ús de la informació que pugui estar al seu abast a través de la
plataforma i respectar les limitacions d’ús de les dades incorporades o, si
s’escau, obtenir l’autorització corresponent dels comerços que en són
propietaris per fer-ne un ús més extensiu.
c)Informar la Diputació de Girona dels usuaris que han d’accedir a la plataforma.
d)Comunicar a la Diputació de Girona totes les baixes dels usuaris autoritzats o
qualsevol canvi en el seu correu electrònic, a l’efecte de no dificultar la
tramesa de comunicats.
e)Comunicar a la Diputació de Girona qualsevol anomalia que detectin en la
informació incorporada per tal de facilitar-ne la depuració.””
El senyor President manifesta: passaríem a la modificació del Pla de Serveis del
departament de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local.
Té la paraula el senyor Jordi Camps.
El diputat delegat de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, senyor Jordi
Camps, pren la paraula i manifesta: Moltes gràcies, president. Bé, aquest punt acaba
sent una actualització del que seria el pla de serveis de promoció econòmica.
Actualment aquest pla que vam aprovar el mes de setembre de 2019 doncs teníem el
pla de formació en xarxa, l’assessorament tècnic per la millora de la competitivitat
territorial, a xifra, empreses, dades subjectes a estadístiques i el CILMA, no? En
aquests moments veiem la necessitat d’incloure dos serveis més. Un és la xarxa
gironina d’espais d’allotjament empresarial, que vindrien a ser aquests espais de
lloguer o es fan esdeveniments, formació per emprenedors, programes d’impuls
empresarial i que el que queda d’any hi ha 33 formacions que es faran en diversos
espais que tenim de la demarcació de Girona, i el segon seria la plataforma de
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comerç local, que això arrenca d’un projecte que es va iniciar ja a la passada
legislatura per poder analitzar si el comerç estava preparat pel poder tirar endavant un
market place. Aquí hem estat treballant tot aquest temps. El mes de novembre de
l’any passat vam fer la presentació d’un estudi de tres municipis pilot que s’havia fet i
ara, en aquests moments, ens trobem que hem anat evolucionant i posarem en
funcionament aquest programa, aquest market place, perquè primer comencem amb
tres municipis i després anirem amb tota la resta per tal que tots els municipis de tota
la demarcació de Girona es puguin implicar en aquest aplicatiu i, per tant, els
comerciants, petits comerços i petits productors puguin oferir els seus productes per
mitjà d’una pàgina web o d’una app. I anem a fer questa modificació per poder-ho
incloure.
La diputada senyora Laia Pèlach, intervé i comenta que, a grans trets ens semblen bé
els nous serveis. Un d’ells és aquesta plataforma de comerç local, que coincideix
bastant amb una de les propostes que nosaltres també hem fet arribar amb les
propostes per la Codiv. Per tant, en aquest sentit bé. De totes maneres, sí que ens
agradaria que aclarissin, perquè ara com ho explicava el diputat Camps, tenim uns
dubtes en el tema aquest de la prova pilot. Deia que al novembre, em penso, ho
havien presentat. De fet, el que van presentar va ser un estudi. Crec que la prova pilot
havia de començar en breu. És a dir, aquesta prova pilot no s’ha fet. Llavors, ens
genera certs dubtes perquè no acabem d’entendre a partir també de l’anunci que van
fer a la pàgina web anunciant, diguéssim, com si aquesta plataforma ja ‘obrís a tots
els municipis. Llavors tenim dubtes si és que el que preveuen és fer ara la prova pilot
en aquests tres municipis i més endavant obrir-ho a la resta de municipis o volen
obrir-ho ja, d’alguna manera. Perquè amb e tema de la Covid i el que ha generat els
ha forçat a anar més ràpid en aquest sentit. Ens agradaria que ho aclarissin. I llavors
també el que volíem comentar és que tant aquests nous punts que s’incorporen com
en tot el pla sí que nosaltres i trobem a faltar bastant un aspecte que entenem que és
important, que és tot el reforç a l’economia social o cooperativa. Nosaltres entenem
que és aquest model d’economia el que aporta un valor afegit a la nostra societat i per
tant és el que cal impulsar des de les administracions. I, en canvi, aquest pla
pràcticament ni en parla. Tampoc s’inclou en el pla de serveis ni a les noves mesures
cap criteri de caire social o de gènere. Per nosaltres són mancances importants i, per
això, el que farem és una abstenció.
El diputat senyor Camps, respon: Primer de tot, aquests punts que comenta d’un
reforç que hauria d’estar dintre del nou pla de serveis. Tinguin en compte el que és
l’economia social i cooperativa. Nosaltres ho podem estudiar per part de Promoció
econòmica de la Diputació. I, per altra banda, nosaltres volem informar que vam anar
fent tots els tràmits per poder-ho posar ja en funcionament de cara a aquest any. La
situació de la plataforma per la compra, el market place, la única cosa de la situació
de la Covid, doncs el que ha fer ha sigut agilitzar tots aquests tràmits. Informar que en
aquests moments ja ho tenim tot a punt perquè comencin a treballar els tres
ajuntaments pilot, que començaríem demà, que fem una reunió ja amb els
responsables de Promoció econòmica, o tècnics de Promoció econòmica dels tres
ajuntaments i que després, en quinze dies, puguem tenir i tirar endavant el que seria
per tots els municipis de la demarcació. Ara, ja us dic, repeteixo que és començar
amb aquests tres municipis de cara a demà i després amb posterioritat, en quinze
dies, tres setmanes com a molt, que puguin ser la resta d’ajuntaments. Que es puguin
anar afegint. I després doncs també afegir una altra cosa. Potser no ho tenim en el
pla de serveis, dins de tot el que seria aquest tema de l’economia social, però sí que

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

81

és veritat que nosaltres anem fent coses d’economia social i cooperativitat, i per tant
podem anar facilitant quines són aquestes actuacions que fem, no? Moltes gràcies,
president.
El senyor President, diu: Gràcies, senyor Camps. Vostè manté l’abstenció? Sí?
D’acord. Entenc doncs que amb l’abstenció del grup de la CUP, els demés a favor?
No hi ha cap més paraula. Per tant, quedaria aprovat aquesta manera.
S’APROVA per 25 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE) i 1 abstenció (CUP)
17.

PLE143/000051/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Unitat Gestió de la Informació (030): Aprovació inicial de
les bases reguladores de subvencions per fomentar projectes de promoció
agroalimentària. (expedient 2020/2875)

Antecedents
La cooperació i l’assistència als municipis, en les seves vessants tècnica, econòmica,
cultural i social se situa en el centre de les estratègies de la Diputació de Girona, per
la seva vocació essencial de promoure la dinamització de l’economia i millorar la
qualitat de vida de les persones, mitjançant actuacions dirigides a l’equilibri territorial.
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-2023,
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió de dia 17 de desembre de 2019, té com a
base normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda
condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el
mateix Pla relaciona, i atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de
què disposi la Diputació de Girona per a cada exercici.
L’article 36.1b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i
de gestió. Igualment l'article 36.1d) reconeix com a competència la cooperació en el
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en
aquest àmbit.
La Diputació de Girona, té com a línia d’actuació prioritària la gestió i col·laboració en
els projectes relacionats amb el foment de l’ocupació i el desenvolupament econòmic
integral i equilibrat dels municipis del seu àmbit territorial.
En aquest context la Diputació de Girona ha desenvolupat el segell de qualitat
agroalimentària Girona Excel·lent, que ha contribuït a la dinamització econòmica, la
potenciació i la difusió dels productes alimentaris locals i de qualitat des del 2014.
Atesa la implantació assolida del segell Girona Excel·lent, es va voler consolidar,
potenciar i ampliar el projecte incloent-hi les entitats i col·lectius representatius del
sector agroalimentari gironí, i per això es va crear el projecte Girona Excel·lentCol·lectius. Així, la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 3 de
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maig de 2016, (BOP núm.86 – 5 de maig de 2016 pàg.17) va aprovar l’edicte
d’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria de l’adhesió al projecte de
Promoció Econòmica Agroalimentària Girona Excel·lent -col·lectius i a la seva
convocatòria 2016-2019. Una vegada finalitzat el termini d’adhesió no es prorroga el
projecte Girona Excel·lent-Col·lectius, i s’actualitzen els destinataris de les presents
bases.
Tant el contingut com la tramitació de les bases reguladores de subvencions per
fomentar projectes de promoció agroalimentària que es transcriuen en aquest informe
s’ajusten als requeriments de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (LGS), a l’RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de l’LGS, i a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
D’acord amb els antecedents exposats, 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 inicialment les bases específiques reguladores de subvencions al
programa de suport a projectes de promoció agroalimentària, que es transcriuen
literalment a continuació:
“Bases reguladores de subvencions per fomentar projectes de promoció
agroalimentària
1. Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per
concedir subvencions de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Girona per finançar
el programa de suport a projectes de promoció agroalimentària.
Són activitats subvencionables els projectes agroalimentaris dels àmbits següents:
a)Campanyes de promoció i sensibilització
b)Concursos sectorials
c)Estudis de millora o innovació de producte agroalimentari
d)Formacions
e)Jornades de networking i de reconeixement empresarial
2. Procediment de concessió
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència
competitiva i convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en
el període que estableix la convocatòria, que ha d’aprovar la Junta de Govern, i
s’establirà una prelació d’acord amb els criteris de valoració previstos en aquestes
bases.
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir
altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
3. Despeses subvencionables i període d’execució
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respon a la
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulta estrictament necessària i es realitza
en el termini i en les condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o
serveis subvencionats en cap cas no pot superar el seu valor de mercat.
Són subvencionables les despeses ordinàries de naturalesa corrent que siguin
necessàries per dur a terme els projectes i que hi estiguin directament vinculades. Es
consideren conceptes subvencionables:
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—La contractació dels serveis professionals externs necessaris per desenvolupar
l’actuació sol·licitada.
—La publicitat i la comunicació vinculades a la difusió de l’actuació.
—L’adquisició o el subministrament de material fungible necessari per a
desenvolupar l’actuació sol·licitada.
—Les primes d’assegurances contractades i necessàries per a la realització de
l’actuació.
Són despeses no subvencionables:
—L’adquisició de producte agroalimentari.
—Els programes, els projectes o els serveis prestats per entitats pertanyents al
sector públic, diferents de la sol·licitant, detallades en l’article 2 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
—Les despeses indirectes (despeses de personal, lloguers, subministraments i
consum general, etc.).
—Els impostos indirectes que siguin susceptibles de recuperació o compensació i
els impostos personals sobre la renda.
—L’adquisició de mobiliari, equips, vehicles, infraestructures, béns immobles i
terrenys, tant si són adquisicions noves com de segona mà.
—Els imports satisfets en concepte d’IVA que tinguin el caràcter de despeses
deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens sol·licitant de la
subvenció.
El període d’execució es determinarà en la convocatòria corresponent.
4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases les entitats següents:
—Gremis, associacions i federacions de professionals vinculats al sector
agroalimentari gironí.
—Consells reguladors DOP/IGP de la demarcació de Girona. (Llei 14/2003, de 13
de juny, de qualitat agroalimentària).
—Altres entitats sense ànim de lucre vinculades al sector agroalimentari gironí.
—Els ens locals de la demarcació de Girona que acreditin mitjançant un certificat
signat pel secretari/ària que gestionen projectes i/o espais públics vinculats a la
promoció agroalimentària.
S’exclouen d’aquesta convocatòria les escoles d’hostaleria i similars, els espais de
promoció agroalimentària privats i similars, els projectes turístics d’oficines de turisme
i similars.
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de
complir els requisits i les condicions generals que estableix l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions
L’import de les subvencions que es distribuiran entre els sol·licitants no pot superar
l’import del crèdit assignat en la convocatòria ni, si escau, en les ampliacions que
s’acordin. Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin
específicament en la convocatòria.
La quantia de cada subvenció es determinarà en funció de la puntuació obtinguda per
les sol·licituds. Cada sol·licitud s’avaluarà d’acord amb els criteris establerts en el
punt 6, i, atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació
pressupostària establerta en la convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció
a atorgar, així com el percentatge que representa en el pressupost de l’activitat o el
projecte.
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El percentatge a atorgar serà del 75 % del pressupost elegible, amb un màxim de
4.000 € per sol·licitud, fins que s’exhaureixi la dotació pressupostària.
6. Criteris de valoració
Es valoraran exclusivament les sol·licituds que s’adeqüin a l’objecte de la
convocatòria i que compleixin tots els requisits establerts. Les sol·licituds que no s’hi
adeqüin seran excloses.
La Comissió Avaluadora ha de valorar els projectes presentats segons els criteris
relacionats a continuació:
—Coherència entre objectius, activitats i resultats de l’actuació proposada. Fins a
50 punts.
—Disposar d’una denominació d’origen protegida (DOP) o indicació geogràfica
protegida (IGP) regulades per la Llei 6/2015, de 12 de maig, de denominacions
d’origen i indicacions geogràfiques protegides d’àmbit territorial supraautonòmic.
40 punts.
—Disposar d’una marca de garantia regulada per la Llei 17/2001, de 7 de
desembre, de marques, en el títol VII «Marques col·lectives i marques de
garantia», capítol II «Marques de garantia», i pel Reial decret 687/2002, de 12
de juliol de 2002, pel qual s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei
17/2001, de 7 de desembre, de marques, en el capítol VI «Marques col·lectives i
de garantia i noms comercials». 40 punts.
—Disposar d’espais de promoció alimentària estable o gestionar un projecte
agroalimentari (acreditació amb un certificat d’acord amb el que estableix el punt
4 de les bases). 30 punts.
—Nombre d’empreses vinculades al projecte de l’entitat sol·licitant. Fins a 20 punts.
La puntuació mínima requerida per obtenir subvenció ha de ser superior a 40 punts.
La petició s’haurà de formular per a les actuacions incloses en els àmbits descrits
anteriorment. En cap cas no se subvencionarà una petició de caràcter general.
En el cas que la sol·licitud inclogui actuacions en més d’un àmbit, es puntuarà
individualment cada actuació i posteriorment se’n calcularà la mitjana aritmètica.
Només es valorarà la primera actuació presentada en cada àmbit.
7. Procediment de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s’han de presentar per via electrònica o telemàtica a la Diputació en el
termini que s’estableixi a la convocatòria.
Cada peticionari ha de presentar una única sol·licitud mitjançant el model normalitzat,
disponible al web de la Diputació en el moment en què sigui vigent la convocatòria.
Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat. Caldrà utilitzar els
sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que
s'especifiquen a https://seu.ddgi.cat.
La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB
com a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i
fotografies, poden formar un únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors
d’arxius o fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de
compressió tipus Zip o RAR.
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en
dissabte o festiu, aquest termini finalitzarà el dia hàbil següent.
Els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació. Si
transcorregut aquest termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la
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persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud, es dictarà la resolució prèvia,
d’acord amb els termes previstos a la legislació de procediment administratiu, i
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o
document amb què s’acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des
del moment en què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en
conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de
revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió.
8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions previstes en
aquestes bases corresponen a l’Àrea de Presidència de la Diputació de Girona
Les actuacions d’instrucció comprenen:
—La comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari
establerts en aquestes bases.
—L’avaluació de les sol·licituds efectuada d’acord amb els criteris establerts en
aquestes bases.
—La petició dels informes, la informació o l’assessorament que es considerin
necessaris, en cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per
determinar la proposta.
Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un
informe en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada.
Les subvencions s’atorgaran als sol·licitants que obtinguin la millor valoració, un cop
aplicats els criteris objectius que es determinen en aquest apartat.
Els projectes s’ordenaran segons les puntuacions obtingudes. Els que, malgrat haver
assolit una puntuació igual o superior als 40 punts, no obtinguin subvenció per haverse exhaurit la dotació pressupostària, passaran a formar part d’una llista de prelació, i,
en el cas que algun dels projectes amb més puntuació renunciï a la subvenció, se
seguirà l’ordre de la llista per atorgar-la. Aquest fet serà possible si el procés de
renúncia es produeix dins del primer mes a comptar des de la data de recepció del
trasllat de l’acord de concessió. Si la renúncia és posterior als trenta dies naturals
després de la recepció del trasllat, l’Àrea de Presidència anul·larà la reserva de crèdit
corresponent. La llista de prelació s’activarà sempre que l’entitat garanteixi l’execució
de la totalitat del projecte presentat en la sol·licitud.
L’Àrea de Presidència de la Diputació de Girona, en vista de l’expedient i de l’informe
de la Comissió Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada
degudament, la qual ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a
l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta, així com la relació dels
sol·licitants exclosos, en què s’indiqui la causa de l’exclusió.
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres
següents:
—President: el president de la Diputació de Girona o el diputat en qui delegui.
—Vocals: la cap de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Girona o la persona en
qui delegui i el tècnic responsable del segell de qualitat agroalimentària Girona
Excel·lent o la persona en qui delegui.
La Comissió Avaluadora podrà reunir-se amb un mínim de dos membres.
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot.
9. Procediment de resolució i notificació
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La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern de la
Diputació, la qual resoldrà definitivament (si escau en diversos actes) l’atorgament de
les subvencions.
La resolució contindrà, si escau, la relació ordenada de tots els peticionaris que no
hagin obtingut la subvenció perquè s’hagi esgotat la quantia màxima del crèdit fixat en
la convocatòria, amb indicació de la puntuació aconseguida. Si algun beneficiari
renuncia a la subvenció, l’òrgan concedent podrà acordar atorgar la subvenció al
sol·licitant o sol·licitants següents, d’acord amb l’ordre de puntuació, sempre que amb
la renúncia s’hagi alliberat crèdit suficient per atendre almenys una de les sol·licituds
denegades.
D’acord amb l’article 63 de l’RLGS, l’òrgan concedent ha de comunicar aquesta opció
a l’interessat per tal que accedeixi a la proposta de subvenció en el termini
improrrogable de 15 dies. Una vegada l’interessat hagi acceptat la proposta, l’òrgan
administratiu emetrà una resolució de la concessió i la notificarà.
Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat.
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el
termini màxim de sis mesos, a comptar de l’acabament del període de presentació de
les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la
resolució, els sol·licitants han d’entendre desestimades les seves sol·licituds per
silenci administratiu.
10. Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el
beneficiari no manifesta el contrari, s’entén que accepta la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades que hi siguin aplicables.
11. Justificació
11.1. Documentació i forma de justificar
Els beneficiaris han de presentar la justificació per via electrònica o telemàtica
mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat degudament emplenat i signat,
que estarà disponible en el web de la Diputació (www.ddgi.cat), al qual han d’adjuntar
la documentació següent:
—Documentació gràfica, digital o audiovisual acreditativa de la publicitat de
l’actuació, en la qual ha de constar el logotip de la Diputació
Els beneficiaris que hagin contractat alguna despesa amb una persona física
vinculada a l’entitat beneficiària també hi han d’adjuntar:
—Documentació acreditativa que la despesa s’ha realitzat en condicions normals
de mercat
S’hauran d’utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de
Girona, que s'especifiquen a https://seu.ddgi.cat.
La documentació s’ha d’agrupar en arxius en format PDF de 10 MB com a màxim. Els
documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i fotografies, poden formar
un únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors d’arxius o fitxers, ja siguin
en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de compressió tipus Zip o RAR.
A l’efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a
l’actuació subvencionada que, de conformitat amb el dret, s’hagin produït abans
d’acabar el període d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als
creditors corresponents.
La justificació s’ha de fer en una única tramesa un cop finalitzades totes les
actuacions objecte de la subvenció.
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Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al que es preveia en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost elegible, la subvenció es
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat justificada el percentatge
establert en aquestes bases.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit que
s’exposa en l’apartat «Compatibilitat de subvencions», superin la despesa efectiva.
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que
calguin, la Diputació de Girona pot reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els
elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de
la despesa subvencionable.
11.2. Termini
El termini per justificar les accions subvencionades s’establirà en la convocatòria
corresponent.
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.
No es concediran ampliacions del termini de justificació, de manera que, una vegada
hagi finalitzat, si no s’ha presentat la justificació, s’iniciarà el procediment de revocació
de la subvenció.
12. Pagament
El pagament de la subvenció es tramitarà amb un informe previ favorable de la
persona responsable de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Girona.
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes abans d’haver presentat el
compte justificatiu corresponent.
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària.
13. Compatibilitat de subvencions
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus
d’ajuda sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa
subvencionada, ja siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.
Tanmateix, són incompatibles amb la percepció d’altres ajuts de la mateixa Diputació
de Girona o dels organismes dependents (Dipsalut, Patronat de Turisme, etc.).
14. Subcontractació
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de
l’entitat respectiva.
15. Modificació de les subvencions
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran
demanar un canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada, ni sol·licitar la
modificació del pressupost o del percentatge de finançament.
16. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcialment les subvencions. En
aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès
de demora corresponent, d’acord amb els supòsits següents:
a) Els que recull l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que s’estableixen en aquestes
bases.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

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

88

L’ Àrea de Presidència tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i
reintegrament de les subvencions concedides, i el president de la Diputació serà
l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents.
17. Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització
de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona.
Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que preveu l’article
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
18. Protecció de dades
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran
tractades per la Diputació de Girona com a responsable del tractament, en el sentit de
l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades), amb la finalitat de
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n derivin establertes per
la Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment d’una missió
d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 6.1 c). En
cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres
persones a la Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d’informar les
persones afectades d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al
Reglament general de protecció de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació,
supressió, sol·licitud de la limitació del tractament i oposició), la persona interessada
es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació
detallada del tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les persones
interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.
19. Verificació i control
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació
s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció
concedida.
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona i a qualsevol altra actuació de
comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que
se’ls requereixi en l’exercici de les actuacions anteriors.
20. Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que
siguin objecte de subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada.
Si es generen suports documentals i d’informació relacionats amb les actuacions
subvencionades, com, per exemple, material de difusió, publicacions, anuncis a la
premsa, senyalització, suports multimèdia o llocs web, cal fer constar en aquests
documents la subvenció de la Diputació de Girona i la imatge corporativa.
La publicitat en suport audiovisual fora de línia i en línia ha d’incloure:
Nom de l’activitat + logotip de la Diputació de Girona + logotip de Girona Excel·lent.
En el supòsit que es tracti d’elements en línia, hauran d’enllaçar-se a: www.ddgi.cat i
www.gironaexcellent.cat.
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En cas que el suport sigui àudio (falca de ràdio o similar), ha d’incloure el fragment
següent:
«Amb el suport del segell de qualitat alimentària Girona Excel·lent de la Diputació de
Girona.»
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats que, per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:
a)Si encara és possible complir l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió
establertes en un termini no superior a quinze dies i l’ha d’advertir de manera
expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b)Si no és possible complir-la en els termes establerts perquè s’han desenvolupat
les activitats afectades per aquestes mesures, l’òrgan concedent pot establir
mesures alternatives sempre que permetin fer la difusió del finançament públic
rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari s’ha de
fixar un termini no superior a quinze dies per adoptar l’acte corresponent i se
l’ha d’advertir que incomplir-lo pot comportar la revocació de la subvenció.
21. Altres obligacions dels beneficiaris
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament
que fonamenta la concessió de la subvenció.
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de
la subvenció.
c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la
justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i
ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.
d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents que
exigeix la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari.
e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control.
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
g) Quan l’import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la
normativa de contractes públics per a la contractació menor, s’han de sol·licitar
com a mínim tres ofertes a diferents proveïdors, amb caràcter previ a la
contracció del compromís per a l’execució de l’obra, la prestació de servei o el
lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en
el mercat suficient nombre d’entitats que puguin portar a terme l’execució,
prestació o lliurament requerits, o tret que la despesa s’hagi fet amb anterioritat
a la concessió de la subvenció.
h) Acreditar que la contractació s’ha realitzat d’acord amb el que estableix la
normativa de contractes públics i la resta de normativa vigent en matèria de
contractació administrativa.
22. Principis ètics i de conducta
Els beneficiaris d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar i
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment.
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Particularment s’han d’abstenir de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els
principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:
a)Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut
públic.
b)No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
b)Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries
de subvencions o ajuts, o en els processos derivats d’aquestes convocatòries.
En particular, els beneficiaris de subvencions o ajuts públics assumeixen les
obligacions següents:
a)Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de
conflicte d'interessos.
b)No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi
en l’adjudicació de la subvenció o ajut.
c)No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat
d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut.
c)Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les
bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui
sol·licitada per a les finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
d)Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de transparència
imposa als adjudicataris en relació amb l’administració o les administracions de
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència
que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits que
estableix l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència.
En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta són aplicables el règim
sancionador que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre i les sancions que
estableix l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’altres
possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.
23. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:
a)La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
b)La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c)El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
general de subvencions.
d)El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
e)L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
f)Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
g)Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del
subjecte.
24. Interpretació
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la
Diputació de Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les
incidències que es produeixin en la gestió i l’execució, llevat de l’aprovació dels actes
expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases.
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25. Vigència
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o
derogació.
Aquestes bases deroguen les bases reguladores de subvencions per al programa de
suport a projectes de promoció agroalimentària publicades en el BOPG núm. 45, de 5
de març de 2019.
Disposició addicional primera
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan
competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la
resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació.
D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió del Ple
de la Diputació que es dugui a terme.
Disposició addicional segona
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases,
previst a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el
BOPG”.
Segon. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb
el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar
un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la
Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el
supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions o
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.
En el supòsit que es formulin al·legacions contra les bases durant el termini
d’informació pública, se suspendrà la tramitació de la convocatòria si a conseqüència
de la resolució de les al·legacions es modifiquen les bases.
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord,
i perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que
eventualment s’hi puguin advertir.”
El senyor President comenta que passaríem al punt 17è de l’ordre del dia, que és
l’aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions per fomentar projectes de
promoció agroalimentària. Senyor Camps.
El diputat senyor Jordi Camps, pren la paraula i presenta la proposta: Sí, moltes
gràcies, president. Ha finalitzat la convocatòria que es va fer 2016-2019 en què hi
havia un seguit de gremis, d’associacions, federacions, que el que feien era treballar
per analitzar tot el que serien els productes del Girona Excel·lent i per tant, doncs com
que no ens donen la possibilitat de fer pròrroga, ara el que venim a fer és aprovar les
bases específiques d’aquest programa de suport. I aquí n’hi ha de tirar endavant, de
tenir aquesta gent que són destinataris, gremis, associacions, perquè ens ajudin amb
tot el tema del Girona Excel·lent. A part que fa dos plens enrere, ja vam aprovar les
bases dels Girona Excel·lent 2020-2023.
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La diputada senyora Pèlach intervé i comenta: Nosaltres en aquest cas votarem en
contra. La veritat és que aquestes bases ens generen molts dubtes perquè no veiem
massa cap a on ens portaran. Sí que es planteja la vinculació amb el Girona
excel·lent però després en les bases, per exemple, no apareix cap tipus de vinculació
en aquest sentit. Llavors ens genera dubtes. També veiem que d’una banda són
molts obertes i per tant poden incloure molts tipus de propostes, fetes per ens
diversos. Però al mateix temps, com dèiem en el punt anterior, allò que no es valora
ni reforça el tema de l’economia social ni cooperativa, ni tampoc criteris de temes com
la perspectiva de gènere. Nosaltres creiem que és important tenir en compte tots
aquests aspectes a l’hora de concedir subvencions. Entenem que no hem de ser
emissors de diners però cal posar-hi a les bases, a través de les bases, aquests
valors afegits i per tant doncs cal que el que impulsem siguin projectes de qualitat que
portin aquest valor afegit. I això s’ha de fer a través de les bases. Llavors nosaltres
entenem que aquest és l’objectiu de les subvencions i en aquest no veiem que quedi
reflectit o no ho veiem clar, almenys nosaltres, a partir de les bases. Doncs, per això
no hi votarem a favor.
El diputat senyor Camps respon: Prenem nota del que diu. No obstant, nosaltres aquí
intentem tenir en compte tots els gremis, tot el que es mou a nivell de Girona, tots
aquells col·lectius que són coneixedors i que per tant, del producte agroalimentari i de
la nostra demarcació, i que al mateix temps ens ajuden a escollir quins són els millors
productes de la nostra demarcació. Moltes gràcies, president.
El senyor President pren la paraula i manifesta: Gràcies. Si veu vostè els destinataris,
són gremis, consells reguladors, bàsicament de la demarcació. Per tant, en tot cas, sí
que va encaminat cap a la gent dels gremis dels productes agroalimentaris i fer-ne la
difusió d’aquests, doncs entenc que pot ser bo. Si més enllà, hi ha alguna
consideració que vostè vulgui fer arribar, doncs encantats que la faci arribar. Però la
valorització del nostre producte agroalimentari que es fa des de fa anys, penso que
dona un valor afegit en aquest sector i que ‘hem de continuar mantenint perquè és el
mateix sector qui ho veu positivament des de tots el àmbits.
La diputada senyora Pèlach, respon: Si, entenem l’objectiu. En tot cas, el que no
veiem car és el fet que no s’estableixin una sèrie de criteris que per nosaltres són
importants. Posava l’exemple de la perspectiva de gènere. Creiem precisament que
en aquest sector és especialment important i creiem que és a través de les bases que
s’han d’incloure tots aquests criteris d’alguna manera per orientar les propostes que
facin des de tots aquests ens perquè tinguin aquest valor afegit que nosaltres
entenem que és imprescindible. Llavors, és en aquest sentit que no hi votem a favor.
Llavors, no dubtem de la necessitat i estem d’acord amb aquest objectiu d’una
necessitat de promoure el sector agroalimentari i de posar en valor tot aquest sector,
però en tot cas creiem que és important també incloure tots aquests aspectes que a
aquestes bases almenys no s’han inclòs.
El senyor President comenta: Bé, jo també entenc si passa amb alguna altra qüestió,
si ens ho fa arribar abans, ho analitzarem i procurarem introduir-ho perquè quedi
reflectit el seu vot contrari, no? En tot cas, des d’aquest punt de vista, si vostè ens ho
fa arribar amb aquest sentit i es pot incorporar alguna qüestió no dubtarem en fer-ho, i
llavors probablement el vot tirarà endavant però en tot cas, si hi ha alguna qüestió
d’aquestes també ens agradaria que ens ho fes saber abans. Una altra cosa és que si
no s’incorporen després vostè voti el que hagi de votar, però en tot cas si podem
acollir alguna qüestió, estarem encantats de fer-ho.
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S’APROVA per 25 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE) i 1 vot en contra (CUP)
COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
18.

PLE143/000013/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Servei
programes europeus (029): Aprovació del conveni entre la Diputació de
Girona i l'Ajuntament de la Cellera de Ter pel cofinançament d'una caldera
de biomassa. (expedient 2016/1203)

“Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en que
es selecciona i es preveu el cofinançament de l’esmentat projecte en els termes
següents:
Exp.

Entitat

NIF

Puntuació
obtinguda

SP/39
2016/911

LA CELLERA DE
TER

P1720100E

6,74

Pressupost
(€) (IVA
inclòs)

108.842,07

Despesa
elegible (€)
(sense IVA i
aplicant, si
escau, la
base 7.4;
topall de
l’1,25 de la
mitjana)

Aportació
de la
Diputació
(25 %
despesa
elegible)

25.460,11

6.365,03

Vist que l’executivitat d’aquesta resolució quedava condicionada a l’aprovació de les
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels corresponents
convenis amb els ens locals beneficiaris.
Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 2017,
publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual se
seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel
PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en que s’aprova
l’esmentat projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 12.730,06 €.
Tenint en compte que és d’aplicació l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, ja que la
Diputació de Girona durà a terme la contractació de tot el projecte el qual, en part, ve
cofinançat per l’ajuntament de La Cellera de Ter.
D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i
l'Ajuntament de la Cellera de Ter pel cofinançament i les condicions d’execució i
lliurament de la instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor al CEIP
Juncadella i menjador escolar municipals, el literal del qual diu:
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I
L’AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER PEL COFINANÇAMENT I LES
CONDICIONS D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ D’UNA
CALDERA DE BIOMASSA I XARXA DE CALOR AL CEIP JUNCADELLA I AL
MENJADOR ESCOLAR
Parts
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple
de la Diputació del dia 4 de juliol de 2019, amb domicili a la Pujada Sant Martí, 4-5,
17004 Girona, amb NIF P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi
Batllori i Nouvilas, i facultat per l’acord de Ple de la Diputació de Girona del dia .... de
....de 2020.
Xavier Boïgues i Codina, alcalde de la Cellera de Ter, per elecció del Ple de
l’Ajuntament, del dia 15 de juny de 2019, amb domicili a l’Av. Ntra. Sra. de Montserrat,
18-20, La Cellera de Ter i NIF P1720100E.
Antecedents
1.Vista l’Ordre GAH/45/2016 de 7 de març , per la qual s’aproven les bases
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i
s’obre la convocatòria per part del Departament de Governació
Administracions Públiques i Habitatge .
2.La Diputació de Girona, el dia 21 de març de 2016, BOP núm. 55, va aprovar les
bases específiques reguladores del procés de selecció i d’execució de
projecte dels Ajuntaments, Consells Comarcals i altres ens locals a presentar
a la convocatòria (Ordre GAH/45/2016 de 7 de març) del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya Eixos 4 i 6 del FEDER.
3.Que dins del termini de la convocatòria pública de subvencions del Servei de
Programes Europeus, publicada al BOP núm. 61 de 31 de març de 2016,
l’ajuntament de la Cellera de Ter va presentar el projecte d’instal·lació d’una
caldera de biomassa i xarxa de calor al CEIP Juncadella i menjador escolar
municipals.
4.Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en
que es selecciona i es cofinança el t projecte següent:
Exp.

SP/39
2016/1203

Entitat

NIF

Puntua
ció
obting
uda

Pressupost
(€) (IVA
inclòs)

Despesa
elegible (€)
(sense IVA i
aplicant, si
escau, la base
7.4; topall de
l’1,25 de la
mitjana)

Aportació de
la Diputació
(25 %
despesa
elegible)

LA CELLERA
P1720100E
6,74
108.842,07
25.460,11
6.365,03
DE TER
5.Vist que l’executivitat d’aquesta resolució està condicionada a l’aprovació de les
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels
corresponents convenis amb els ens locals beneficiaris.
6.Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de
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2017, publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual
se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6,
en que s’aprova l’esmentat projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de
12.730,06 €.
7.Vist que l’art. 10.4 de les Bases de la convocatòria de la Diputació de Girona
preveu que es signarà un conveni amb l’entitat local, regulador de les
condicions d’execució i de lliurament del bé, així com del lliurament de l’import
cofinançat per ell (el 25% de la despesa elegible més l’IVA repercutible i la
despesa no elegible, si escau).
8.Vist que el municipi va sol·licitar el Pla de Serveis per al Foment de l'Eficiència
Energètica i les Energies Renovables, i per a la Promoció de la Biomassa
Forestal a les Comarques Gironines aprovat pel Ple de la Diputació de Girona
el 26 de maig de 2015. Aquest Pla de Serveis s'emmarca en el programa
BEenerGi del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona, que ha rebut
finançament del programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea
Horitzó 2020, en virtut de l'acord de subvenció número 64978.
9.Vist que el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona ha redactat la
memòria de l’operació Bebiomassgi per tal d’obtenir major impacte al territori
des del punt de vista de la competitivitat, creació de llocs de treball i
creixement de la UE combinant fons FEDER i fons del programa europeu
Horizon 2020.
10.Vist que la memòria presentada incloïa un estalvi energètic dels edificis on es
duran a terme les actuacions de com a mínim el 5% en el cas del consum
tèrmic i del 10% en el cas del consum elèctric.
11.Vist que el model proposat és innovador des del punt de vista de l’organització
ja que inclou la gestió energètica integral i que els contractes s’estructuren en
les següents prestacions:
Prestació P1 – Gestió energètica:
P1a: Subministrament d’energia tèrmica a partir dels combustibles
corresponents (estella procedent de la gestió forestal local i sostenible i/o
altres combustibles bio màssics) i gestió del subministrament de
combustibles per alimentar les instal·lacions tèrmiques dels edificis
inclosos en l’abast d’aquesta licitació, control de qualitat, quantitat, ús, i
garanties d’aprovisionament per a la caldera de biomassa.
P1b: Gestió energètica integral per al funcionament correcte de les
actuacions objecte del contracte, amb estalvis garantits de com a mínim el
10% elèctric i el 5% tèrmic.
Prestació P2- Manteniment preventiu:
Manteniment preventiu per aconseguir el perfecte funcionament i neteja
de la totalitat de les instal·lacions amb tots els seus components, així com
aconseguir la permanència en el temps del rendiment de les instal·lacions
i de tots els seus components al valor inicial.
També es durà a terme el manteniment normatiu i preventiu de les
calderes de combustibles no renovables instal·lades en cada un dels
centres on es subministra energia tèrmica per tal que entrin en
funcionament de forma automàtica (en funció del projecte) en cas de
fallada de la caldera de biomassa.
Prestació P3 – Manteniment correctiu i Garantia Total:
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Reparació amb substitució de tots els elements deteriorats a les
instal·lacions segons es regula al Plec de prescripcions tècniques sota la
modalitat de Garantia Total.
Prestació P4 – Subministrament i instal·lació d’una caldera de biomassa i
xarxa de calor:
Instal·lació i subministrament de la caldera de biomassa amb les
característiques especificades en el projecte executiu.
12.Per tal de garantir la gestió energètica integral i fomentar l’estalvi és necessari
que la mateixa empresa que instal·li la caldera i, si escau, construeixi la xarxa
de calor, sigui l’encarregada dur a terme les prestacions definides en el punt
anterior. Per aquest motiu, la Diputació de Girona durà a terme una licitació
conjunta que inclourà totes les prestacions: P1, P2, P3 i P4. La Diputació de
Girona, com a únic òrgan adjudicador administrarà tot el procediment, per
compte propi i per compte de l’Ajuntament conveniat. Per tant, redactarà i
aprovarà els plecs per la licitació, adjudicarà el contracte com un tot únic i
indivisible i el formalitzarà al seu nom. La cobertura legal de l’esmentada
previsió es troba recollida a l’article 38.2 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de
febrer, que regula la contractació conjunta esporàdica en relació a l’article 31
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
13.Vist que el projecte executiu que es va redactar incorporava la direcció de les
obres per un import de 4.458,18 € (IVA inclòs) la qual cosa comporta que
inversió en infraestructura prevista en el projecte sigui de 104.383,88 € (IVA
inclòs).
14.Vist que s’ha de licitar, adjudicar i executar la totalitat del projecte d’instal·lació
d’una caldera de biomassa i xarxa de calor al CEIP Juncadella i al menjador
escolar per l’import esmentat de 104.383,88 € (IVA inclòs).
15.Vist que la despesa elegible que es va poder incloure a la sol·licitud de
l’operació “Calderes, xarxes de calor i instal·lacions per a la producció
d'estella” (GO03-000003) presentada a la convocatòria (Ordre GAH/45/2016
de 7 de març) del Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya Eixos 4 i 6 del FEDER va ser de
25.460,11 € per tal de no superar el límit de 4.000.000 €, del conjunt de
l’operació, establert per la base 7.1 de les reguladores d’aquestes
subvencions (Ordre GAH/45/2016, de 7 de març), ja que el projecte presentat
per l’Ajuntament de la Cellera va ser l’últim, per ordre de puntuació, de la llista
dels seleccionats per la Diputació de Girona (Resolució del president de la
Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016).
16.Vist que el càlcul pressupostats per cadascuna de les quatre prestacions és:
Valor
PRESTACI
Preus
Preus
Prestacions
pressupost
ONS
anuals IVA
anuals
energètiques a càrrec
at
Unitats
CONTRAC
exclòs
IVA inclòs
de l’ajuntament
base
TE
€/any
€/any
imposable
Subministrament
P1 a
0,03184
€/kWh
3.120,73
3.776,09
d’energia
P1 b
Gestió energètica
650,00
€/any
650,00
786,50
P2
Manteniment preventiu
900,00
€/any
900,00
1.089,00
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P3

Manteniment correctiu i
garantia total

TOTAL PRESTACIONS ANUALS

700,00

€/any

700,00

847,00

5.370,73

6.498,59

PRESTACI
Valor pressupostat
ONS
Prestació a càrrec de la
Cost € (IVA inclòs)
base imposable €
CONTRAC
Diputació de Girona
(IVA exclòs)
TE
Obres d’adequació i
d’ instal·lació d’una
caldera de biomassa al
P4
86.267,67
104.383,88
CEIP
Juncadella
i
menjador escolar de la
Cellera de Ter
NOTA: El valor de P1a és el resultat del preu unitari tèrmic (€/kWh) pel consum mitjà
tèrmic disponible (kWh) dels últims 3 anys, aplicant un rendiment de les calderes
existents del 80%.
17.Vist que el consum energètic dels edificis inclosos a l’actuació durant els
darrers tres anys ha estat el següent:
Tipologia de
Mitjana de
EDIFICI
2017
2018
2019
consum
consum
Consum
CEIP
40.641
36.557
29.409
35.536
elèctric kWh
Consum
TOTAL
40.641
36.557
29.409
35.536
elèctric kWh
Consum
CEIP
tèrmic fòssil
67.466
139.050
152.752
119.756
kWh
Consum
Menjador Escola tèrmic fòssil
1.936
4.445
1.899
2.760
kWh
Consum
TOTAL
tèrmic fòssil
69.402
143.494
154.650
122.516
kWh
18.Vist que per al bon funcionament del projecte es creu convenient que la
direcció d’obres i el seguiment administratiu i econòmic el dugui a terme la
Diputació de Girona, la Diputació de Girona encarregar la direcció de les obres
d’instal·lació i posada en funcionament de la prestació núm. 4 per mitjà d’un
contracte extern i el repercutirà a l’Ajuntament conveniat. El cost estimat és el
recollit en la taula següent:
Valor
pressupost
Preu €
Preu €
PRESTACIONS CONTRACTE
at
Unitats
(IVA
(IVA
base
exclòs)
inclòs)
imposable
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Direcció tècnica de les obres d’ instal·lació
d’una caldera de biomassa i xarxa de calor
al CEIP Juncadella i menjador escolar de la 3.684,45
1,00
3.684,45 4.458,18
Cellera de Ter i treballs de seguretat i salut
laboral.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquest conveni, d’acord amb els següents:
Pactes
Primer. Objecte.
El present conveni de col·laboració té per objecte:
a)Que l’Ajuntament signant d’aquest conveni autoritzi a realitzar la contractació i
adjudicació de les quatre prestacions (P1, P2, P3 i P4) a la Diputació de
Girona.
b)Regular les condicions d’execució i lliurament del projecte d’instal·lació d’una
caldera de biomassa i xarxa de calor al CEIP Juncadella i menjador escolar
(prestació núm. 4) de la Cellera de Ter, abans de l’inici del procediment de
contractació conjunta esporàdica.
c)Que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’abonar a l’empresa adjudicatària les
prestacions 1, 2 i 3.
d)Que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’abonar a la Diputació de Girona el
cost derivat de la direcció tècnica de les obres d’instal·lació de la prestació
núm. 4.
e)Establir la forma de pagament de l’import cofinançat de la prestació núm. 4 per
l’Ajuntament, corresponent a l’IVA de tot el projecte, la part no inclosa com a
despesa elegible FEDER i el 25% de la despesa que sí és elegible per
FEDER, als efectes del que disposen els articles 116.5 i 323.5 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i l’article 8 del
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el reglament
general de la Llei de Contractes de les AAPP.
A efectes indicatius, el pressupost d’execució de les prestacions P1, P2 i P3 que
servirà per establir el preu de licitació del contracte mixt i el seu valor estimat que
haurà d’assumir l’Ajuntament, és el següent:
Taula 1
Valor
PRESTACI
Preus
Preus
Prestacions
pressupost
ONS
anuals IVA
anuals
energètiques a càrrec
at
Unitats
CONTRAC
exclòs
IVA inclòs
de l’ajuntament
base
TE
€/any
€/any
imposable
Subministrament
P1 a
0,03184
€/kWh
3.120,73
3.776,09
d’energia
P1 b
Gestió energètica
650,00
€/any
650,00
786,50
P2
Manteniment preventiu
900,00
€/any
900,00
1.089,00
P3

Manteniment correctiu i
garantia total

TOTAL PRESTACIONS ANUALS

700,00

€/any

700,00

847,00

5.370,73

6.498,59
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A efectes indicatius, el pressupost d’execució per contracte que servirà per establir el
preu de licitació del projecte (prestació núm. 4), el seu valor estimat i la distribució de
finançament entre les parts signants és la següent:
Taula 2
PROJECTE (Prestació 4)
TOTAL
instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de
calor al CEIP Juncadella i menjador escolar de la
104.383,88 €
Cellera de Ter
TOTAL DESPESES
104.383,88 €
FINANÇAMENT
TOTAL
FEDER
12.730,06 €
Ajuntament
85.299,79 €
Diputació de Girona
6.365,03 €
TOTAL
104.383,88 €€
A efectes indicatius, el pressupost que servirà per establir el preu de licitació del
servei de direcció de les obres i de la instal·lació (prestació núm. 4), el seu valor
estimat i la distribució de finançament entre les parts signants és la següent:
Taula 3
Direcció d’obres
TOTAL (IVA inclòs)
Direcció tècnica de les obres d’ instal·lació d’una
caldera de biomassa i xarxa de calor al CEIP
4.458,18 €
Juncadella i menjador escolar de la Cellera de Ter i
treballs de seguretat i salut laboral.
TOTAL DESPESES
4.458,18 €
FINANÇAMENT
TOTAL (IVA inclòs)
Ajuntament
4.458,18 €
TOTAL
4.458,18 €
El contracte preveurà clàusules específiques per tal que l’empresa garanteixi, com a
mínim, un estalvi del 5% en el cas del consum tèrmic i del 10% en el cas del consum
elèctric (prestació P1). El procediment de mesura i verificació d’aquest estalvi anirà a
càrrec de la Diputació de Girona, que emetrà un informe anual. L’Ajuntament haurà
de facilitar les factures i/o registres de consums corresponents al consum elèctric i
tèrmic anuals a la Diputació de Girona.
Segon. Obligacions econòmiques.
Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, l’Ajuntament haurà
d’acreditar la plena disponibilitat de la despesa que cofinança (prestacions P1, P2 i P3
i la part corresponent de la P4) i la derivada de la direcció de les obres (taula 3), en
els exercicis pressupostaris corresponents, mitjançant el certificat de l’acord municipal
d’aprovació de la despesa.
L’import és provisional i serà revisat al final de l’execució total del projecte d’acord
amb la certificació final i liquidació del contracte. Respecte a la prestació núm. 4, en el
cas d’existir majors despeses per a la realització del projecte indicat, degudament
tramitades conforme a la normativa de contractació, aquestes seran assumides per
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l’Ajuntament. En el cas que es produeix una menor despesa, les quantitats sobrants
es disminuiran en proporció a les respectives aportacions fixades a la taula 2.
La Diputació de Girona s’obliga a destinar l’aportació total realitzada per l’Ajuntament
al finançament del contracte objecte d’aquest conveni.
L’ajuntament de la Cellera de Ter es compromet a notificar a la Diputació de Girona la
generació d’ingressos nets, d'acord amb el que estableix l'article 61 del Reglament
(UE) 1303/2013.
Tercer. Terminis i forma de pagament.
Un cop adjudicades les prestacions P1, P2, P3 i P4, la Diputació de Girona
comunicarà a l’Ajuntament signant d’aquest conveni l’import d’adjudicació i l’import a
abonar per l’Ajuntament en funció de l’import d’adjudicació, ajustant els càlculs
establerts en el punt primer i segon d’aquest conveni. L’Ajuntament es compromet
doncs a abonar les despeses de les prestacions P1, P2 i P3 directament a l’empresa
adjudicatària contra la presentació de la corresponent factura fins que la Diputació de
Girona cedeixi la titularitat del bé a l’Ajuntament.
En el termini de dos mesos des de la notificació de l’acord d’adjudicació, l’Ajuntament
haurà d’abonar a la Diputació de Girona, la quantitat corresponent a la primera
anualitat (2020). L’import corresponent al segon i últim abonament haurà de ser
ingressat a la Diputació de Girona en el termini de dos mesos des de la notificació de
la certificació final d’obra, on s’ajustarà al cost d’aquesta.
Pel que fa al cost de la direcció de les obres, recollit en la taula 3, l’Ajuntament
l’abonarà a la Diputació de Girona en el mateix moment que realitzi el primer
pagament de la prestació núm. 4. Una vegada finalitzada l'obra, es trametrà la
documentació corresponent a l'Ajuntament per a la justificació d'aquesta despesa.
Quart. Titularitat.
D’acord amb la base 23.1.b) de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, la qual dóna
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona serà
titular de la instal·lació (prestació núm. 4) detallada a la clàusula primera durant un
termini mínim de 5 anys, a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta.
L’Ajuntament posa a disposició de la Diputació de Girona, lliure de càrregues i
gravàmens, els terrenys i edificis i, també, els permisos necessaris per dur a terme el
projecte.
L’Ajuntament també es compromet a fer funcionar el bé objecte d’aquest conveni
durant tot el període en que aquest serà de titularitat de la Diputació de Girona. Per
tant, durant els primers 5 anys a comptar des de la recepció del bé (prestació núm. 4)
la Diputació de Girona el posarà a disposició de l’Ajuntament conveniat.
Un cop transcorregut el termini mínim de 5 anys, la Diputació de Girona cedirà la
titularitat de la instal·lació al municipi signant. Si cal, aquesta operació s’haurà de
reflectir en el corresponent inventari de béns municipal.
Cinquè. Interlocutor, Responsable del contracte i direcció tècnica.
En fase d’execució de la contractació conjunta esporàdica, la Diputació de Girona
serà l’òrgan de contractació que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes
administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per
raons d’interès públic, penalitzar i acordar-ne la resolució i determinar els efectes
d’aquesta.
Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada,
l’Ajuntament nomenarà un interlocutor i la Diputació nomenarà un responsable del
contracte. El responsable de contacte, amb constant comunicació amb l’interlocutor
municipal, serà l’encarregat, en caràcter general, de supervisar l’execució del
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contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la
correcta realització de les prestacions pactades, assenyalant el ritme d’execució
convenient així com de reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar la
solució de les diverses incidències que puguin sorgir durant la seva execució.
La Diputació de Girona encarregarà, per mitjà d’un contracte extern, la direcció
tècnica de l’execució de l’obres i els treballs tècnics de seguretat i salut laboral. La
direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització.
La direcció tècnica i els responsables del contracte en el marc de les seves
respectives competències seran els responsables de l’estricta subjecció de les obres
a les estipulacions contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al
projecte que serveix de base al contracte, d’acord amb la normativa establerta al
capítol I, del Títol II del text refós de la llei de contractes del sector públic i demés
normativa concordant.
Sisè. Seguiment.
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de
Programes Europeus.
Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun dels
signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta
execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. També tindrà com
a finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no
tindrà personalitat jurídica.
La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries.
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o
funcionari de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa de la diputada de
Programes Europeus de la Diputació de Girona, quan algun dels seus membres ho
sol·liciti. Els acords hauran d’ésser aprovats per consens dels signataris d’aquest
conveni.
Setè. Durada.
El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i
fins que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes. La seva durada prevista
és pels anys 2020-2024.
El conveni es prorrogarà al cap de 4 anys de la seva signatura, per un període màxim
de 4 anys més, per tal de donar compliment a allò establert al pacte quart, i sempre
que s’acordi de manera expressa per ambdues parts, amb caràcter anual.
Vuitè. Normativa legal.
El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel
que disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985
Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret
179/1995) i per l’article 116.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
Novè. Publicitat del Conveni.
Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de Procediment
Administratiu a Catalunya, el Conveni de col·laboració Interadministratiu de
finançament s’haurà de publicar al DOGC i al Portal de Transparència de la Diputació
de Girona.
Desè. Formes d’extinció del Conveni.
El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per
les següents causes:
a)Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit.
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b)Per finalització de la seva vigència.
c)Pel compliment del contingut d’aquest conveni
d)Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció d’oposarse a la pròrroga.
Onzè. Compensació i reintegrament.
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet el
pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent
amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol
concepte, amb la Diputació de Girona.
Si les actuacions objecte de finançament FEDER regulat en aquest conveni són
objecte d’un procés de reintegrament de la subvenció com a causa de la detecció, per
part de l’autoritat d’auditoria del Programa Operatiu FEDER o per altres organismes
de control previstos per la normativa europea, d’irregularitats en l’execució de la
despesa certificada que comporten correccions sobre la despesa elegible, cada
administració, d’acord amb el seu grau de responsabilitat, haurà de fer-se càrrec
d’aquests nova obligació econòmica així com de la corresponent sanció, establert en
els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, que se’n pugui derivar.
Dotzè. Litigis.
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de
naturalesa administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa
administrativa, un cop s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió
Mixta paritària.
Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tretzè. Clàusula d’atribució de competències
En relació a aquest conveni aprovat pel Ple de la Diputació de Girona i el municipi de
la Cellera de Ter, quan s’hagi de procedir a realitzar a posteriori, correccions
d’errades materials, aritmètiques i modificacions no substancials, es podran resoldre
per resolució de Presidència i Alcaldia, a efectes de celeritat i simplificació del
procediment administratiu.
I, en prova de conformitat, totes les parts signen digitalment el present conveni de
col·laboració.”
SEGON. Facultar al president per a la signatura de l’esmentat conveni i per dur a
terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i aritmètiques i
modificacions no substancials d’aquest conveni a efectes de celeritat i simplificació
del procediment administratiu.
TERCER. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de la Cellera de Ter.”
El senyor President comenta que passaríem a la Comissió de Territori i Sostenibilitat,
amb el punt 18è de l’ordre del dia, que és, l’aprovació del conveni entre la Diputació
de Girona i l'Ajuntament de la Cellera de Ter pel cofinançament d'una caldera de
biomassa. Com que ve de Programes europeus, té la paraula la diputada senyora
Montse Mindan.
La diputada delegada de Programes Europeus, senyora Montserrat Mindan, pren la
paraula i manifesta: Bon dia a tothom. Moltes gràcies, president. En aquest cas
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passem a aprovació aquest conveni de col·laboració entre la Diputació i l’Ajuntament
de la Cellera de Ter pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament
d’aquesta instal·lació que és per l’escola Juncadella i el menjador escolar. De fet
aquest seria l’últim conveni de calderes de biomassa. Quedaria el de Camprodon
però sembla que tenen intenció de no tirar-ho endavant, per tant seria l’últim. I en
aquest cas dir que l’Ajuntament de la Cellera va entrar més tard aquest conveni en el
FEDER i només es poden subvencionar 25.460 euros d’una despesa elegible del
projecte que pujava a 86.000. Però alhora va demanar una pla dins d’una subvenció
del pla d’acció de servei de medi ambient de 50.000 euros, que són ja concedits, pel
qual l’ajudem també a pagar la seva part. Aquest conveni és com tots els altres. Es fa
un contracte mix que inclouen la copra de l’estella, manteniment i la reparació de les
averies per part de la mateixa empresa que sigui adjudicatària de les obres.
El senyor President manifesta: Molt bé, moltes gràcies. Si aquesta és l’última, deu n’hi
do les que s’han fet i les que es continuaran fent a l’àrea de Medi Ambient, que també
se n’han fet moltes. Aquesta línia continuarà oberta en el futur i per tant doncs crec
que entre tots s’ha fet una bona feina.
S’APROVA per unanimitat.
19.

PLE143/000011/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Servei
programes europeus (029): Aprovació inicial de les bases del procés de
selecció de 30 edificis de titularitat municipal d'ajuntaments de la
demarcació de Girona per instal·lar-hi un equip de telegestió elèctrica.
(expedient 2018/9479)

“Amb l’objectiu de regular el procés de selecció de 30 edificis de titularitat municipal
d’ajuntaments de la demarcació de Girona per instal·lar-hi un equip de telegestió
elèctrica a càrrec de la Diputació de Girona en el marc del projecte «GiraEfi. Millora
de l’eficiència energètica dels municipis de la demarcació de Girona» (PR15-011843),
aprovat en la segona convocatòria dels eixos 4 i 6 del FEDER del Departament de la
Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Tant el contingut com la tramitació de les bases del procés de selecció de 30 edificis
de titularitat municipal per instal·lar-hi un equip de telegestió elèctrica, que es
transcriuen en aquest informe s’ajusten als requeriments de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions (LGS), a l’RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de l’LGS, i a l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.
D’acord amb els antecedents anteriors, la Comissió Informativa de Territori i
Sostenibilitat hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent:
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores del procés de selecció
de 30 edificis de titularitat municipal d’ajuntaments de la demarcació de Girona per
instal·lar-hi un equip de telegestió elèctrica en el marc del projecte «GiraEfi. Millora de
l’eficiència energètica dels municipis de la demarcació de Girona» (PR15-011843),
aprovat en la segona convocatòria dels eixos 4 i 6 del FEDER del Departament de la
Presidència de la Generalitat de Catalunya, segons el text que es transcriu a
continuació:
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«Bases específiques reguladores del procés de selecció de 30 edificis de titularitat
municipal d’ajuntaments de la demarcació de Girona per instal·lar-hi un equip de
telegestió elèctrica en el marc del projecte “GiraEfi. Millora de l’eficiència energètica
dels municipis de la demarcació de Girona” (PR15-011843), aprovat en la segona
convocatòria dels eixos 4 i 6 del FEDER del Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya
»En data 12 de febrer de 2015, la Comissió Europea va adoptar el programa operatiu
“Catalunya”, per mitjà del qual s’assignen ajudes del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (d’ara endavant, FEDER), en el marc de l’objectiu
d’inversió en creixement i ocupació, destinades a Catalunya (2014ES16RFOP011).
»El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya va aprovar les
bases reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6 (Ordre
PRE/105/2018, de 2 de juliol) i la convocatòria corresponent (Resolució
PRE/2017/2018, de 25 de juliol).
»La Diputació de Girona va presentar dues operacions a aquesta convocatòria que es
van aprovar per Resolució del Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya (PRE/1527/2019, de 4 de juny), una de les quals va ser l’operació “GiraEfi.
Millora de l’eficiència energètica dels municipis de la demarcació de Girona” (PR15011843).
»Aquesta operació inclou l’actuació 3.1, que té per finalitat “instal·lar sistemes de
telegestió elèctrica a, com a mínim, 30 edificis municipals a determinar”, amb un cost
total previst de 127.050,00 € (amb IVA), una despesa elegible de 105.000 € (sense
IVA) i una aportació del FEDER de 52.500 €.
»Amb l’objectiu de regular el procés de selecció d’aquests 30 edificis de titularitat
municipal d’ajuntaments de la demarcació de Girona on la Diputació de Girona
instal·larà un equip de telegestió elèctrica, es redacten aquestes bases.
»1. Objecte
»1.a) Aquestes bases tenen per finalitat regular el procés de selecció de 30 edificis de
titularitat municipal d’ajuntaments de la demarcació de Girona per instal·lar-hi un
equip de telegestió elèctrica en el marc del projecte “GiraEfi. Millora de l’eficiència
energètica dels municipis de la demarcació de Girona” (PR15-011843), aprovat en la
segona convocatòria dels eixos 4 i 6 del FEDER del Departament de la Presidència
de la Generalitat de Catalunya.
»2. Destinataris
»2.1. Poden concórrer a la convocatòria de selecció i d’execució de projectes objecte
d’aquestes bases tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.
»2.2. El fet de concórrer a aquesta convocatòria implica acceptar que la Diputació de
Girona contracti, instal·li, monitori i gestioni les dades obtingudes per l’equip de
telegestió elèctrica.
»2.3. L’Ajuntament ha de garantir l’accés a l’edifici i al quadre on s’instal·larà l’equip
de telegestió elèctrica —o als edificis i quadres si són més d’un equip—, tant a
l’empresa a la qual la Diputació de Girona adjudiqui el contracte d’instal·lació dels
equips durant el procés d’instal·lació, com al personal de la mateixa Diputació de
Girona que hagi de verificar el funcionament correcte de l’equip, durant un període de
5 anys des que es certifiqui la instal·lació.
»3. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
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»3.1. La instrucció i ordenació de l’expedient per a la selecció dels municipis
beneficiaris la realitza el Servei de Programes Europeus d’aquesta Diputació.
»3.2. L’examen i la valoració de les peticions corresponen a la Comissió Avaluadora,
d’acord amb els criteris fixats en la base setena.
»3.3. La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels
membres següents:
President: La diputada de Programes Europeus
Vocals:
La diputada de Medi Ambient
El cap de servei de Medi Ambient
El cap del Servei de Programes Europeus
Un tècnic/a del Servei de Medi Ambient
L’enginyer de l’operació “GiraEfi”
»3.4. La Comissió Avaluadora pot demanar el suport de tècnics externs que aportin
expertesa en la valoració de les propostes.
»3.5. La Comissió Avaluadora s’ha de reunir un cop finalitzat el període de
presentació de sol·licituds que estableixi la convocatòria corresponent; revisar i
valorar les sol·licituds, segons es detalla en els punts següents d’aquestes bases, i,
finalment, formular una proposta de resolució que ha d’indicar la llista de beneficiaris
proposats, així com la relació dels sol·licitants exclosos i la causa d’exclusió.
»3.6. En cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la
proposta, la Comissió Avaluadora pot demanar informació addicional i/o concretar
entrevistes amb alguns dels ajuntaments sol·licitants.
»4. Sol·licituds
»4.1. La convocatòria fixarà el termini per presentar les sol·licituds.
»4.2. Les sol·licituds han de ser signades per l’interessat o pel representant legal de
l’entitat.
»4.3. En les sol·licituds cal indicar en quin edifici —o edificis— municipal es proposa
la instal·lació de l’equip de telegestió elèctrica. En cas que s’indiqui més d’un edifici,
cal ordenar-los en funció de la prioritat (la posició 1 correspondrà a l’edifici més
prioritari). Cal indicar també per a cada edifici si, en el moment de presentar la
sol·licitud, hi ha una instal·lació solar fotovoltaica en règim d’autoconsum.
»4.4. A la sol·licitud s’hi ha d’adjuntar l’acord de l’òrgan competent en què s’autoritzi
l’accés a l’edifici —o edificis— on es col·locaran els equips de telegestió elèctrica, tant
per a l’empresa instal·ladora com per al personal de la Diputació de Girona que n’hagi
de fer el control i verificació, per un període de 5 anys.
»4.5. Les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert en la convocatòria,
mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona
(www.ddgi.cat).
»Les sol·licituds han d’estar signades electrònicament pel representant legal de
l’entitat, per mitjà d’un certificat vàlid emès per una entitat certificadora reconeguda
pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. Les sol·licituds s’han de presentar
per via telemàtica a través de la plataforma EACAT.
»4.6. A la sol·licitud estandarditzada, cal adjuntar-hi un plànol del lloc concret on
s’instal·larà l’equip.
»4.7. També cal adjuntar-hi el certificat de titularitat de l’edifici on s’instal·larà l’equip
de telegestió elèctrica.
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»4.8. La Diputació de Girona pot demanar tota aquella documentació que sigui
necessària per completar la sol·licitud, d’acord amb els requisits establerts a la
convocatòria del Departament.
»4.9. L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació
requerida s’han de realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de
desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació. Si transcorregut
aquest termini no s’ha esmenat o no s’ha aportat la documentació preceptiva,
s’entendrà que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, prèvia resolució segons
estableix l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú, i s’arxivaran les
actuacions sense cap tràmit ulterior.
»5. Selecció de projectes
»5.1. La Comissió Avaluadora establerta a la base 3.3 serà l’encarregada de valorar
les sol·licituds.
»5.2. L’òrgan competent per a la concessió pot, discrecionalment, no esgotar el crèdit
total assignat en la convocatòria.
»6. Contingut dels projectes
»6.1 La Comissió Avaluadora ha d’examinar les sol·licituds presentades i dictaminar
si aquestes encaixen, o no, en l’objectiu de l’operació “GiraEfi”.
»6.2 La Comissió Avaluadora ha de dictaminar quines són les sol·licituds admeses i
quines es descarten.
»7. Valoració
»La Comissió Avaluadora ha de valorar i puntuar les propostes admeses d’acord amb
els criteris següents:
Criteri
Dimensió del municipi
Punts
Municipis de fins a 1.000 habitants
5
Municipis de 1.001 a 2.500 habitants
4
Municipis de 2.501 a 5.000 habitants
3
Municipis de 5.001 a 20.000 habitants
2
Municipis de 20.001 i més habitants
1
Municipi adherit al nou Pacte d’alcaldes per a 3
l’energia i el clima (objectiu de reducció del
40 % d’emissions abans del 2030)
Existència, en el moment de presentar la 1
sol·licitud, d’una instal·lació solar fotovoltaica
en règim d’autoconsum a l’edifici on es
proposa instal·lar el sistema de telegestió
»7.2 . D’acord amb la puntuació obtinguda s’elaborarà una llista i, seguint l’ordre de
més a menys punts, s’atorgaran els equips fins a arribar al nombre de 30.
»7.3. En una primera distribució s’atorgarà un equip a cadascun dels municipis que ho
hagin sol·licitat seguint l’ordre establert en el punt anterior. Si el nombre de municipis
que han presentat la sol·licitud és inferior a 30, s’atorgarà un segon equip als
municipis que n’hagin demanat dos, i així successivament.
»7.4. Les sol·licituds seran seleccionades seguint l’ordre de més a menys puntuació,
de manera que les que tinguin menys puntuació podrien no ser ateses per haver-se
esgotat els equips. En aquest cas, les sol·licituds no ateses per manca d’equips
quedaran en llista d’espera per si es produeix alguna renúncia o revocació en la
relació de municipis seleccionats.
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»8. Resolució de les sol·licituds
»La proposta de resolució dels municipis seleccionats, elaborada per la Comissió
Avaluadora, serà sotmesa a consideració de la Presidència, òrgan que resoldrà
definitivament.
»8.1. La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris i
també als peticionaris als quals s’hagi desestimat la sol·licitud.
»8.2. La Presidència de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el
termini màxim de dos mesos a comptar de la finalització del període de presentació
de les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la
resolució, s’entendrà que han estat desestimades per silenci administratiu.
»9. Acceptació
»Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el
beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades que hi siguin aplicables.
»10. Modificació
»Els beneficiaris poden demanar un canvi en l’edifici on col·locar l’aparell sempre que
estigui degudament justificat.
»11. Invalidesa, revocació i reintegrament
»La Diputació de Girona pot revocar totalment o parcial l’atorgament de l’equip en els
supòsits següents:
a) Supòsits previstos en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
b) Incompliment d’altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
»El Servei de Programes Europeus tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa,
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Presidència de la
Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents.
»12. Titularitat
»D’acord amb la base 21.1 b de l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, que dona
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona serà
titular de l’equip, o dels equips, durant un termini mínim de 5 anys, a comptar de
l’endemà de la signatura de l’acta de recepció prevista en l’annex I d’aquestes bases.
»L’Ajuntament ha de posar a disposició de la Diputació de Girona les instal·lacions i,
també, els permisos necessaris per col·locar l’equip de telegestió elèctrica.
L’Ajuntament també es compromet a vetllar pel bon funcionament de l’equip durant tot
el període en què aquest serà de titularitat de la Diputació de Girona.
»Un cop transcorregut el termini mínim de 5 anys, la Diputació de Girona cedirà la
titularitat de l’equip —o equips— de telegestió elèctrica al municipi beneficiari. Si cal,
aquesta operació s’haurà de reflectir en el corresponent inventari de béns municipal.
»13. Protecció de dades
»En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter
personal, els beneficiaris i entitats col·laboradores han de complir amb la normativa,
tot adoptant i implementant les mesures de seguretat establertes per la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.
»14. Verificació i control
»L’acta o actes de recepció dels equips, previstes en l’annex I d’aquestes bases,
s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció
concedida. No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les
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actuacions de comprovació que pugui efectuar la Diputació i a qualsevol altra actuació
de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control
competents, tant nacionals com europeus, i a aportar tota la informació que els sigui
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
»15. Obligació de difusió i publicitat
»Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona i del Fons Europeu de Desenvolupament Local en qualsevol acte, publicitat
o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció.
»Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què per
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:
a) Si encara n’és possible el compliment en els termes establerts, el Servei de
Programes Europeus ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures
de difusió establertes en un termini no superior a 15 dies i advertir-lo
expressament que aquest incompliment pot comportar la revocació de la
subvenció.
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes
mesures no n’és possible el compliment en els termes establerts, el Servei de
Programes Europeus ha d’establir mesures alternatives, sempre que aquestes
permetin visualitzar el finançament públic rebut. En el requeriment que dirigeixi
l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies
per a l’adopció, amb l’advertència que aquest incompliment pot comportar la
revocació de la subvenció.
»16. Principis ètics i regles de conducta
»Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament
exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol
manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el
procediment. Particularment s’han d’abstenir de realitzar qualsevol acció que pugui
vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
»Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics, en l’exercici de la
seva activitat, assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats,
els oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o
ajut públic.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les
convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d’aquestes
convocatòries.
»En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen
les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de
conflicte d’interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirecta, que un càrrec o empleat públic
influeixi en l’adjudicació de la subvenció o ajut.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat
d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut.
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d) Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per
al seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en
les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els
sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de
fons públics.
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de
transparència imposa als adjudicataris en relació amb l’administració o
administracions de referència, sense perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió
legal, en el supòsits que estableix l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de
transparència.
»En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta són aplicables el
règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que
preveu l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sense perjudici d’aquelles
altres possibles conseqüències que estableix la legislació vigent en matèria de
subvencions.
»17. Règim jurídic
»El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions està constituït per:
– Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
– Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
– Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
– Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei general de subvencions.
– Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
– Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
– Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
– Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, que regula la segona convocatòria dels
eixos 4 i 6 del FEDER del Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya.
– Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions
públiques.
– Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals.
– Reglament (UE) 1303/2013.
– Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del
subjecte.
»18. Interpretació
»La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la
Diputació de Girona, i correspondrà a la Presidència d’aquesta la resolució de les
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels
actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes
bases.
»19. Vigència
»Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la publicació íntegra en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o
derogació.
»Disposició addicional primera
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»En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan
competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la
resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació de
Girona. D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió
que tingui lloc del Ple de la Diputació.
»Disposició addicional segona
»L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases
previst a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler electrònic de la Diputació de
Girona.
»Annex I
»Acta de recepció de l’equip de telegestió elèctrica previst en el projecte
»“GiraEfi. Millora de l’eficiència energètica dels municipis de la demarcació de Girona”
(PR15-011843), aprovat en la segona convocatòria dels eixos 4 i 6 del FEDER del
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya
»[nom i cognoms], [càrrec] de l’Ajuntament de/d’ [municipi], manifesto haver rebut un
equip de telegestió elèctrica [marca i núm. de sèrie], que està instal·lat al quadre
[referència quadre] de l’edifici [referència edifici], de titularitat de l’Ajuntament de/d’
[municipi].
»D’acord amb el punt 4.4 de les bases reguladores de l’atorgament d’aquest equip,
ens comprometem a facilitar l’accés del personal de la Diputació de Girona que n’hagi
de fer el control i el seguiment durant un període de 5 anys a partir de la data de la
signatura d’aquesta acta, i també ens comprometem a vetllar per tal que l’equip no
rebi danys imputables als operaris de l’Ajuntament o de les empreses contractades
que intervinguin en el quadre elèctric on està instal·lat.
»[localitat], [data]
»[signatura]»
Segon. Delegar al president la facultat per aprovar la convocatòria, en règim de
concurrència competitiva i convocatòria única, per a l’any 2020, per a la selecció de
30 edificis de titularitat municipal d’ajuntaments de la demarcació de Girona per
instal·lar-hi un equip de telegestió elèctrica que la Diputació de Girona col·locarà en el
marc del projecte «GiraEfi. Millora de l’eficiència energètica dels municipis de la
demarcació de Girona» (PR15-011843), aprovat en la segona convocatòria dels eixos
4 i 6 del FEDER del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, i
que estan regulats en aquestes bases.
Tercer. Facultar el president per resoldre la concessió de les subvencions atorgades
d’acord amb la proposta que elabori la Comissió Avaluadora establerta en aquestes
bases.
Quart. Sotmetre les bases esmentades a informació pública durant un termini de 20
dies, mitjançant un anunci al BOP i al tauler d’anuncis de la corporació i per referència
al DOGC. En el supòsit que no es formulin al·legacions i/o reclamacions durant el
termini d’informació pública, aquests acords quedaran elevats a definitius.
Cinquè. Facultar el president de la Diputació als efectes d’executar aquest acord i, en
especial, ordenar la publicació íntegra de les bases, una vegada aprovades
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definitivament, i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els
defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut advertir.
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi un recurs,
l’òrgan competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin
contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació.
D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte al Ple de la Diputació.”
El senyor President comenta que seguiríem amb el punt 19è, aprovació inicial de les
bases del procés de selecció de 30 edificis de titularitat municipal d'ajuntaments de la
demarcació de Girona per instal·lar-hi un equip de telegestió elèctrica. Senyora
Mindan.
La diputada senyora Montserrat Mindan, pren la paraula i manifesta: Sí, moltes
gràcies, president. En aquest cas, és una segona convocatòria d’eixos. I s’estableixen
les bases per regular la selecció de trenta edificis de titularitat municipal per instal·lar
equips de telegestió elèctrica a càrrec de la Diputació dins del projecte GiraEfi, que el
que vol és tenir la previsió de la millora de l’eficiència energètica del municipis i
explicar-vos que a les bases veureu que es prenia que siguin municipis petits. A
través d’aquesta telegestió es tracta d’afavorir l’estat bioelèctric i també nosaltres,
com que el titular del FEDER és la Diputació i la titularitat serà durant cinc anys de la
Diputació. Es podran monitoritzar les dades i optimitzar també els recursos elèctric
dels ajuntaments.
La diputada senyora Pèlach intervé i comenta que sí que estem d’acord, i votem a
favor. El que passa és que volíem fer el comentari que al final entenc que això del que
és tracta és d’obtenir dades. I per tant, l’important serà segurament no és el sol fet
d’obtenir les dades sinó llavors què farem amb aquestes dades, no? Entenc que
l’objectiu final d’aquest procés és el fet de recollir una sèrie de dades que permetin
millorar l’eficiència energètica en els nostres municipis. No sé si està previst fer-ho
des de la mateixa Diputació o si són unes dades que simplement és facilitaran als
municipis, perquè siguin els municipis que prenguin les decisions. Llavors entenc que
això és part d’un projecte més ampli. Per tant no sé si ara és el moment. Sí que ens
agradarà conèixer què és preveu, quina continuïtat es preveu que tingui aquesta
recollida de dades i per tant aquest projecte.
La diputada senyora Mindan respon: Sí, no és només una recollida de dades.
Aquestes dades que es recullen, i ho dic perquè nosaltres com a Ajuntament també
ens vam acollir a un projecte al consell comarcal de l’Alt Empordà. Per tant, puc
explicar-ho. El que es recull és si hi ha un sobre cost que no s’explica en algun
equipament local o municipal. I llavors, a partir d’aquestes dades, el que podem és
mirar si hi ha una averia o si hi ha un consum extraordinari i no normal. Per tant, el
que es prima és poder tenir un consum energètic que estigui ajustat al que hauria de
ser i sí que hi a una finalitat d’estalvi energètic, finalment. Però sí, per això ho hem
exposat, i la idea és també evidentment fer un estudi de si tots aquests controls
funcionen i després poder-ho ampliar a altres municipis.
S’APROVA per unanimitat.
20.

PLE143/000014/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Xarxa
Viària (013): Aprovació del conveni entre la Diputació de Girona i
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l'Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia per a la cessió a l'Ajuntament d'un
tram urbà de la carretera GIV-6226R, de la GIV-6226 a Palau de Santa
Eulàlia. (expedient 2018/7746)
“La Diputació de Girona és titular i gestiona la carretera GIV-6226R, de la GIV-6226 a
Palau de Santa Eulàlia, la qual en el seu recorregut final té un tram dins la trama
urbana del nucli del municipi de Palau de Santa Eulàlia.
L'Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia ha manifestat el seu interès en disposar del
tram final urbà d’aquesta carretera amb una longitud de 110 metres per tractar-lo com
a carrer del municipi.
Tant la Diputació de Girona com l’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia coincideixen
en constatar que aquest vial actualment ja és carrer del nucli de Palau de Santa
Eulàlia i que el seu trànsit és majoritàriament urbà. Per aquest motiu aquest tram es
pot lliurar a l'Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia 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 funcions parcials, en data 15 d’abril de 2020, ha
emès informe favorable sobre la cessió a l’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia d’un
tram urbà de la carretera GIV-6226R, de la GIV-6226 a Palau de Santa Eulàlia. El cap
de Patrimoni i Expropiacions i el secretari general, en data 17 d’abril de 2020, han
emès informe jurídic favorable sobre aquesta cessió.
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 Palau de Santa Eulàlia per a la cessió a l'Ajuntament d’un
tram urbà de la carretera GIV-6226R, de la GIV-6226 a Palau de Santa Eulàlia:
“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 Palau de Santa Eulàlia, representat pel seu alcalde president, Xavier
Camps i Comas, assistit per la secretària de la corporació, Consol Barneda i Gardella,
en virtut de les facultats conferides per acord del Ple de 28 de gener de 2020.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ.
1. La Diputació de Girona és titular i gestiona la carretera GIV-6226R, de la GIV6226 a Palau de Santa Eulàlia, la qual en el seu recorregut final té un tram dins la
trama urbana del nucli del municipi de Palau de Santa Eulàlia.
L'Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia ha manifestat el seu interès en disposar
del tram final urbà amb una longitud de 110 metres per tractar-lo com a carrer del
municipi.
2. Ambdues parts coincideixen en constatar que aquest vial actualment ja és carrer
del nucli de Palau de Santa Eulàlia i que el seu trànsit és majoritàriament urbà.
Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat

113

Per aquest motiu aquest tram es pot lliurar a l'Ajuntament de Palau de Santa
Eulàlia 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 de la carretera GIV6226R, de la GIV-6226 a Palau de Santa Eulàlia, des del PK 0+670 fins al
final d’aquesta. Té una calçada d'amplada nominal de 4,6 metres amb
paviment asfàltic i vorals d'amplada variable.
Disposa de senyalització vertical i horitzontal que com el paviment de la
calçada i dels vorals està en bon estat.
L'Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia 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-6226R, de la GIV-6226 a Palau de Santa Eulàlia,
finalitzarà just abans de la cruïlla amb el carrer de Garrigàs, on l'eix té per
coordenades X = 497.019 i Y = 4.669.207.
2. La Diputació de Girona, en els propers mesos posteriors a la cessió,
realitzarà en el tram un tractament superficial amb beurada bituminosa que
ha de permetre repintar tota la calçada així com les interseccions amb els
carrers laterals. Aquesta ordenació es farà amb els criteris que indiqui
l'Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia i inclourà els passos de vianants i
les illetes i stops. També es col·locarà bandes transversals d’alerta en
l’últim tram titularitat de la Diputació de Girona per tal de reduir la velocitat
dels vehicles. La Diputació col·locarà senyalització vertical de limitació de
velocitat de 30 dins del tram de titularitat de l’Ajuntament de Palau de
Santa Eulàlia.
3. Aquesta cessió serà vàlida i eficaç en la darrera data de signatura d'aquest
document. A partir d’aquest moment l'Ajuntament de Palau de Santa
Eulàlia 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.”
Segon. Cedir la titularitat a favor de l’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia d’un tram
urbà de la carretera GIV-6226R, de la GIV-6226 a Palau de Santa Eulàlia, des del PK
0+670 fins al final d’aquesta, 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.
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Quart. Traslladar aquest acord a l'Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia 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 comenta que passaríem al punt 20è que és de Xarxa Viària, que
és un conveni amb l'Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia. Senyor Xargay.
El diputat delegat de Xarxa Viària, senyor Jordi Xargay, pren la paraula i manifesta:
Gràcies, president. Aquest és un conveni, com tants que anem fent amb tots aquells
ajuntaments que ens ho sol·liciten. En aquest cas és l'Ajuntament de Santa Eulàlia
per la cessió d’un tram de carretera de la carretera GIV-6226 concretament són 110
metres. Són ja pràcticament urbans. I que el que fem a la Diputació és cedir-ho a
aquest ajuntament i prèviament es farà un tractament superficial per millorar aquesta
calçada. A més, es repintarà la calçada, es pintaran els passos de vianants i també es
col·locaran al final, on acaba la titularitat de la Diputació, unes bandes transversals
per reducció de velocitat.
S’APROVA per unanimitat.
21.

PLE143/000015/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Xarxa
Viària (013): Aprovació inicial del projecte de Millora del drenatge en el PK
2+820 de la carretera GIV-5232, de Tortellà a Montagut. (expedient
2020/2985)

“El Servei de Xarxa Viària ha redactat el projecte d’obres de Millora del drenatge en el
PK 2+820 de la carretera GIV-5232, de Tortellà a Montagut, amb un pressupost de
165.358,13 euros, IVA inclòs.
La rasant de la carretera GIV-5232 presenta un punt baix poc abans del gual del
Llierca. Coincideix amb la presència d’un rec innominat que queda interromput per la
pròpia carretera, sense que existeixi una obra de drenatge transversal que li doni
continuïtat. Això provoca que aquesta zona s’inundi en moments de forts aiguats
quedant inutilitzable fins i tot quan el mateix gual ja seria transitable.
L’execució d’un nou pont sobre el Llierca resoldria de manera definitiva la
problemàtica detectada, però els recursos econòmics limitats i la necessària
priorització de les actuacions fan que no sigui previsible la redacció del projecte a
curt/mig termini.
D’acord amb el que indica l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article
37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi
dictamina favorablement i proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:
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Primer. Aprovar inicialment el projecte constructiu d’obres Millora del drenatge en el
PK 2+820 de la carretera GIV-5232, de Tortellà a Montagut, amb un pressupost de
165.358,13 euros, IVA inclòs.
Segon. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública durant un termini de 30
dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i al
tauler d’anuncis de la corporació, als efectes de poder formular, si escau,
reclamacions i/o al·legacions. En el cas de no haver-hi cap reclamació i/o al·legació
en el tràmit d’informació pública l’aprovació inicial d’aquest projecte esdevindrà
definitiva.
Tercer. Trametre aquest acord i el projecte per al seu informe a l’Ajuntament de
Tortellà.
Quart. Notificar aquest acord als propietaris afectats segons la relació que figura en
l'annex del projecte.
Cinquè. Trametre aquest acord i el projecte a l’Agència Catalana de l’Aigua per a la
seva autorització.
Sisè. Trametre aquest acord i el projecte a la Secció d'Expropiacions.”
El senyor President comenta que passaríem als punts 21è i 22è de l’ordre del dia.
Tots dos són projectes de millora de drenatge i condicionament d’un tram. Senyor
Xargay, si els vol explicar.
El diputat delegat de Xarxa Viària, senyor Jordi Xargay, pren la paraula i manifesta:
Sí, són dos trams de carretera per millora del drenatge. És l’aprovació inicial d’un
projecte. La primera és la GIV-5232, la que va de Tortellà a Montagut. Concretament
uns 200 metres abans d’arribar a gual del Llierca. Hi ha un punt molt baix que cada
vegada que venen moltes pluges, i que s’inunda aquest gual, a la que el gual es
queda sense aigua i es pot passar, en aquest punt encara queda inundat. I per tant,
dificulta la viabilitat d’aquesta carretera. Per aquesta obra el que es pretén és aixecar
aquest punt baix, millorar el seu drenatge i que quan arribin aquests episodis de molta
pluja i s’inundi aquest gual, doncs a la que deixi de passar aigua en aquest gual
també es pugui passar per la carretera i, per tant, millorarem la viabilitat d’aquesta
carretera per tots els veïns. Aquest és un projecte que puja a 165.358,13 euros.
I després, l’altre punt, el punt 22è, també és l’aprovació inicial d’aquest projecte de la
GIV-6708, que és la carretera que va des de Celrà cap a Juià. També hi ha un punt
baix que el que fa, concretament són un 320 metres aproximadament, el que es fa en
pujar la resant i millorar també el desguàs. És un projecte que puja a 232.265,72
euros. Són dos projectes que demanem per millorar de manera considerable
aquestes carreteres.
La diputada senyora Pèlach intervé i comenta: Primer, agrair al diputat perquè
precisament a les comissions informatives vam fer unes preguntes en aquest cas i
ens va explicar-ho amb molt detall. Gràcies en aquest sentit. Tanmateix, així com en
el punt 22è des del territori ens informen el que necessiten i que és imprescindible fer
aquesta modificació, per tant, votarem a favor. En el punt 21è, des del territori el que
ens han traslladat és que consideren innecessari aquesta obra i per tant en aquest
cas ens abstindrem.
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El senyor President intervé i comenta: A mi realment m’agradaria saber qui, però en
tot cas tampoc li preguntaré. Perquè jo que conec bé la carretera de Cornellà,
aquesta obra és llargament reivindicada. Escolti...
La diputada senyora Pèlach respon: Els altres ens locals segurament també tenen
opinions diferents. Doncs que la tirin pel dret.
El diputat senyor Xargay, manifesta: Si em permet, president. Només dir que a la llista
de la Diputació de Girona hi ha una llarga llista de carreteres per millorar i per
modificar. Entenent els criteri tècnics i els índex de vehicles per dia que hi passen,
aquesta encara ens queda una mica enrere i per tant ens sembla que és bo fer
aquesta millora per la seva viabilitat. Perquè no toca, no tocaria encara, poder fer
aquesta millora. Hi ha altres carreteres que segurament ho hauran de fer abans que
aquesta.
El senyor Presidet diu: Però estic segur, senyor Xargay, que cap alcalde, ni el de
Tortellà ni el Montagut li ha dit que això no ho vol.
El senyor Xargay respon: No. Això no m’ho han dit.
El senyor President, continua: Perquè si hagués sigut així no ho faríem. Entengui que
la seguretat, jo sempre he dit que nosaltres no podem jugar mai amb la seguretat de
la gent. I, per tant, és una carretera que té i que també hi ha altres carreteres que
també tenen aquesta problemàtica d’aquests passadissos i vostès en coneixeran més
d’una que el Glòria les ha deixat també molt afectades, no? I que són absolutament
necessàries. Però és que aquesta a més és una carretera de titularitat de la Diputació
de Girona. Per tant, nosaltres tenim més que mai l’obligació de vetllar per la seguretat
de la gent que transita les nostres carreteres. Però és evident que si haguéssim tingut
els alcaldes de Montagut i de Tortellà, que ens haguessin dit «Escolti, això no ho
volem. Senyor Xargay, escolti, anem per una altre», perquè en tenim, com en diu ell,
una bona llista. Bé, escolti, e tot cas segur que és una anècdota que hi ha algú del
territori, evidentment que hi déu haver algú del territori que li déu semblar que és
innecessari, que no és prou necessari, però nosaltres vetllem per la seguretat i vetllar
per la seguretat vol dir fer aquesta inversió. Perquè entendrà que gastant-se 160.000
euros a disgust no hauríem de fer-ho. Bé, entenc que...
La diputada senyora Pèlach, intervé i manifesta: Nosaltres també evidentment vetllem
per la seguretat, però és evident que la qüestió a les carreteres també depèn de la
seguretat, de l’ús que se’n fa, i llavors és opinable evidentment si és o no una prioritat
invertir o no en carreteres i per tant a nosaltres ens traslladen això i simplement fem
constar aquesta abstenció en aquest sentit. Segurament al territori hi haurà gent que
opini d’alguna manera i gent que opini d’una altra, i en tot cas, al nostre país, crec que
s’han gastat molts diners en carreteres i per tant podem pensar que hi ha gent que
pensa que potser no s’hauria d’haver gastat tant ni en fer-les ni en mantenir-les.
El senyor President diu: Això sí, però jo li faré només una observació. Per mi la
seguretat no és opinable.
La senyora Pèlach respon: No, però el fet que com es concreti a partir d’una carretera
sí.
El senyor President diu: Perdoni. I per aquest govern la seguretat no és opinable. La
seguretat és absolutament imprescindible.
La senyora Pèlach, continua: Però la manera com es concreta aquesta seguretat és
opinable.
El senyor President respon: D’acord.
El senyor Xargay manifesta: Senyora diputada, convindrà amb mi que això es una
millora per aquesta via.
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La senyora Pèlach diu: És una millora per la carretera, però podem opinar que no és
imprescindible ni necessari destinar aquests recursos ara mateix aquí.
El senyor President D’acord. Entenc que és opinable.
El senyor Xargay diu: És opinable. Sí, sí, evidentment.
El senyor President manifesta: Per nosaltres imprescindible, per tant, seguim. Entenc
que al punt 21è, hi hauria un vot d’abstenció i la resta de vots favorables. I el punt
22è, per unanimitat, favorable.
S’APROVA per 25 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE) i 1 abstenció (CUP)
22.

PLE143/000016/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Xarxa
Viària (013): Aprovació inicial del projecte de Condicionament d'un tram de
la carretera GIV-6708, de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000, terme
municipal de Juià. (expedient 2020/3818)

“La carretera GIV-6708 pertany a la xarxa viària local. Uneix els nuclis de Celrà i Juià.
A l’any 2005 i 2006 s’executaran les obres de Condicionament d’un tram de la
carretera GIV-6708, de Celrà a Juià. Les obres consistiren en l’eixamplament de la
carretera i la millora del traçat, les infraestructures de drenatge i la construcció d’un
carril bici paral·lel a la carretera pel marge dret.
En els anys 2018 i 2019 s’han produït episodis de pluja molt intensa que han provocat
inundacions i talls de la via en alguns punts. Un dels punts que acumula més
incidències es troba al punt quilomètric 0+900, on degut a un deficient funcionament
dels sistemes de drenatge longitudinal de la carretera es produeixen talls de la via en
episodis de llevantada.
El Servei de Xarxa Viària ha redactat el projecte de Condicionament d’un tram de la
carretera GIV-6708, de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000, terme municipal de
Juià amb un pressupost de 232.265,72 euros, IVA inclòs.
L’objectiu del projecte és millorar les actuals condicions de drenatge en el tram
comprès entre els punts quilomètrics 0+680 i 1+000, traslladant el punt baix de la
carretera que actualment es troba 100 m abans de l’obra de drenatge transversal
sobre la riera de Mas Ros. També es millora la rasant i les condicions de desguàs de
la cuneta trapezial esquerra.
D’acord amb el que indica l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article
37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi
dictamina favorablement i proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:
Primer. Aprovar inicialment el projecte constructiu d’obres de Condicionament d’un
tram de la carretera GIV-6708, de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000, terme
municipal de Juià amb un pressupost de 232.265,72 euros, IVA inclòs.
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Segon. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública durant un termini de 30
dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i al
tauler d’anuncis de la corporació, als efectes de poder formular, si escau,
reclamacions i/o al·legacions. En el cas de no haver-hi cap reclamació i/o al·legació
en el tràmit d’informació pública l’aprovació inicial d’aquest projecte esdevindrà
definitiva.
Tercer. Trametre aquest acord i el projecte per al seu informe a l’Ajuntament de Juià.
Quart. Notificar aquest acord als propietaris afectats segons la relació que figura en
l'annex del projecte.
Cinquè. Trametre aquest acord a Endesa Energia, SA per al seu coneixement.
Sisè. Trametre aquest acord i el projecte a la Secció d'Expropiacions.”
S’APROVA per unanimitat.
COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ
23.

PLE143/000005/2020-DCICNTEE; Dictamen CI Cultura Noves Tecn. Esports
Educació; Cooperació Cultural (017): Aprovació inicial de les bases
reguladores de subvencions per al finançament de la preparació de
continguts pedagògics virtuals, en el marc dels Programes Pedagògics del
Servei de Cooperació Cultural: programes de patrimoni "Indika" i
"Identitat, arrels i tradicions". (expedient 2020/4807)

“D’acord amb els art. 21 i 22 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, s’ha de fomentar
l’educació de la ciutadania en relació amb la protecció i preservació del patrimoni
cultural, així com en l’apreciació i la valoració de l’art i la cultura com a expressió
comunitària; i també s’ha de vetllar perquè tots els ciutadans de les comarques de
Girona puguin tenir accés a la formació superior de qualitat en el territori, entenent
que la formació i l’educació és un dret fonamental.
El Ple de la Diputació de Girona de 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla
Estratègic de Subvencions, el qual es estableix que el Servei de Cooperació Cultural
tindrà una línia de subvencions específiques per al foment de programes i projectes
educatius en l’àmbit de les comarques gironines. L’objectiu d’aquestes subvencions
és fomentar la capacitat artística, creativa, crítica i d’emprenedoria cultural de
l’alumnat en el marc del seu creixement personal i professional, així com atendre les
necessitats concretes dels alumnes amb necessitats especials i el fomentar-ne el
talent.
El punt 13 de l’art. primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local, modifica l’art. 36.1.d) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local i concreta que és una competència de
la Diputació la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i la
planificació en el territori provincial, d’acord amb les altres competències de la resta
d’administracions públiques.
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De conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei 38/2003 esmentada, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Girona, s’han elaborat les bases específiques per a la concessió de subvencions
per al foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques
gironines.
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa de Cultura, Noves
Tecnologies, Esports i Educació hi dictamina favorablement i proposa al Ple que
adopti l’acord següent:
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions per al finançament
de la preparació de continguts pedagògics virtuals, en el marc del programes
pedagògics del servei de Cooperació Cultural: programa de patrimoni Cultural i
Educació, «Indika» i programa «Identitat, arrels i tradicions», les quals es transcriuen
literalment a continuació:
“Bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament de
la preparació de continguts pedagògics virtuals, en el marc dels Programes
Pedagògics del Servei de Cooperació Cultural: programes de patrimoni cultural i
educació «Indika» i «Identitat, arrels i tradicions»
1.Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a
la concessió de subvencions de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i
Educació de la Diputació de Girona per al finançament de la preparació de continguts
pedagògics virtuals, en el marc dels Programes Pedagògics del Servei de Cooperació
Cultural: programes de patrimoni cultural i educació «Indika» i «Identitat, arrels i
tradicions».
2.Procediment de concessió
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència
competitiva i convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en
el període fixat en la convocatòria, que ha d’aprovar la Junta de Govern, i s’establirà
una prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases.
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir
altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
3.Despeses subvencionables i període d’execució
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es faci en el
termini i en les condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o
serveis subvencionats en cap cas no pot superar el seu valor de mercat.
Es podran finançar amb càrrec a les subvencions regulades en aquestes bases les
despeses derivades de la preparació de continguts pedagògics digitals que estiguin
directament relacionats amb les activitats i la tipologia patrimonial de cada un dels
equipaments que formen part dels programes pedagògics «Indika» i «Identitat, arrels i
tradicions».
Els recursos digitals s’han de poder posar a disposició de les escoles mitjançant el
web dels Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona.
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El període d’execució de les despeses comprèn del dia 16 d’octubre de l’any anterior
al de la convocatòria al 15 d’octubre de l’any de la convocatòria.
No es consideren despeses subvencionables:
a) El finançament d’inversions, equipament i béns d’equip.
b) L’obra civil: immobles, construcció i rehabilitació.
No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan
tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de
l’ens sol·licitant de la subvenció.
4.Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les
entitats beneficiàries dels programes «Indika» i «Identitat, arrels i tradicions».
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de
complir els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
5.Forma de determinar la quantia de les subvencions
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import
del crèdit assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que
s’acordin. Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin
específicament en cada convocatòria.
La quantitat de la subvenció resultarà del repartiment equitatiu del crèdit de la
convocatòria entre tots els sol·licitants. En cas que l’import assignat automàticament
superi el cost de la despesa del projecte, el sobrant es repartirà novament entre tots
els sol·licitants que no hagin arribat al màxim del seu pressupost i així
successivament fins a esgotar el crèdit pressupostari.
6.Procediment de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s’han de presentar pel canal electrònic o telemàtic a la Diputació en el
termini que s’estableixi en la convocatòria. Cada entitat podrà presentar una única
sol·licitud.
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.
Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat. Es podran utilitzar els
sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que
s’especifiquen a la seu electrònica.
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la
Diputació de Girona, acompanyat de la documentació annexa següent:
Breu proposta del recurs digital a desenvolupar: tipus d’activitat, destinataris,
tipologia patrimonial, etc.
La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB
com a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i
fotografies, poden formar un únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors
d’arxius o fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de
compressió tipus Zip o RAR.
Els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació. Si
transcorregut aquest termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la
persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució
prèvia, d’acord amb els termes previstos a la legislació de procediment administratiu, i
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
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La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o
document que acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del
moment en què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en
conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de
revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió.
7.Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions previstes en
aquestes bases corresponen al Servei de Cooperació Cultural de la Diputació de
Girona.
Les actuacions d’instrucció comprenen:
La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de
beneficiari que s’estableixen en aquestes bases.
L’avaluació de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris establerts en
aquestes bases.
La petició dels informes, la informació o l’assessorament que es considerin
necessaris, en cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per
determinar la proposta.
Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un
informe en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada.
El Servei de Cooperació Cultural, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió
Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada degudament, la qual
ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i
la quantia d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants exclosos, en què s’indiqui la
causa de l’exclusió.
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres
següents:
President: El president de la Comissió informativa de Cultura, Noves Tecnologies,
Esports i Educació
Vicepresident: El diputat delegat d’Educació
Vocals: La cap de Cooperació Cultural
La tècnica de Programes Pedagògics de Cooperació Cultural
La responsable del seguiment de la línia de subvencions
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot.
8.Procediment de resolució i notificació
La proposta de resolució se sotmetrà a consideració de la Junta de Govern, que
resoldrà definitivament (si escau, en diversos actes) l’atorgament de les subvencions.
Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat.
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el
termini màxim de tres mesos, a comptar de l’acabament del període de presentació
de les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la
resolució, els sol·licitants han d’entendre desestimades les seves sol·licituds per
silenci administratiu.
9.Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el
beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades que hi siguin aplicables.
10.Justificació
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10.1. Documentació i forma de justificar
Els beneficiaris han de presentar la justificació per via electrònica o telemàtica
mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, degudament emplenat i signat,
que estarà disponible en el web de la Diputació (www.ddgi.cat), i hi han d’adjuntar la
documentació següent:
Breu memòria del recurs pedagògic virtual.
Enllaç al nou recurs, per poder-lo penjar al web dels Programes Pedagògics i
Divulgatius de la Diputació de Girona.
Documentació de la difusió gràfica del suport de la Diputació de Girona (logotip
visible).
Es podran utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de
Girona, que s’especifiquen a la seu electrònica.
La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB
com a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i
fotografies, poden formar un únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors
d’arxius o fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de
compressió tipus Zip o RAR.
A l’efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a
l’actuació subvencionada que, de conformitat amb el dret, s’hagin produït abans
d’acabar el període d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als
creditors corresponents.
En el cas que els documents presentats com a justificació siguin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o de
completar-los en el termini de 15 dies hàbils.
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la subvenció es
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de
desviació.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
la base 13 (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos...), superin la despesa efectiva.
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que
calguin, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els
elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de
la despesa subvencionable.
10.2.Termini
El termini per justificar les accions subvencionades serà de 15 dies hàbils, a comptar
de l’endemà de l’acabament del termini d’execució establert a la convocatòria
corresponent.
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.
No es concediran ampliacions del termini de justificació, de manera que, una vegada
hagi finalitzat, si no s’ha presentat la justificació, s’iniciarà el procediment de revocació
de la subvenció.
10.3.Requeriment de la justificació
Si un cop finalitzat el termini no s’ha presentat la documentació justificativa, es
requerirà el beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de 15 dies hàbils, a
comptar de l’endemà de la notificació formal, i se l’advertirà que en cas que no ho faci
es revocarà la subvenció.
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11.Pagament
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona
responsable del centre gestor.
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes abans d’haver presentat el
compte justificatiu corresponent.
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària.
12.Compatibilitat de subvencions
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus
d’ajuda, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa
subvencionada, ja siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.
13.Subcontractació
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de
l’entitat respectiva.
14.Modificació de les subvencions
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran
sol·licitar un canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada, ni la modificació
del pressupost o del percentatge de finançament.
15.Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest
cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de
demora corresponent, d’acord amb els supòsits següents:
a) Els que recull l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que s’estableixen en aquestes bases.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El Servei de Cooperació Cultural tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa,
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la
Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents.
16.Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització
de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona.
Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que estableix l’article
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
17.Protecció de dades
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran
tractades per la Diputació de Girona com a responsable del tractament, en el sentit de
l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades), amb la finalitat de
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n derivin establertes per
la Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment d’una missió
d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 6.1 c). En
cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres
persones a la Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d’informar les
persones afectades d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al
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Reglament general de protecció de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació,
supressió, sol·licitud de la limitació del tractament i oposició) la persona interessada
es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació
detallada del tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les persones
interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.
18.Verificació i control
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació de
Girona s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció
concedida.
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de
comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
19.Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que
siguin objecte de subvenció, encara que l’actuació ja s’hagi realitzat.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:
a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts,
l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de
difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, i l’ha d’advertir de
manera expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la
subvenció.
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures
no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió
del finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi
al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de
l’acte corresponent, i se l’ha d’advertir que l’incompliment pot comportar la
revocació de la subvenció.
20.Altres obligacions dels beneficiaris
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el
comportament que fonamenta la concessió de les subvencions.
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de
la subvenció.
c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la
justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i
ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.
d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits
en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari.
e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de
comprovació i control.
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits que estableix la legislació aplicable.
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g) Quan l’import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la
normativa de contractes públics per a la contractació menor, s’han de sol·licitar
com a mínim tres ofertes a diferents proveïdors, prèviament a la contracció del
compromís per a l’execució de l’obra, la prestació de servei o el lliurament del
bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi al mercat
suficient nombre d’entitats que puguin portar a terme l’execució, prestació o
lliurament requerits, o tret que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la
concessió de la subvenció.
g) Acreditar que la contractació s’ha realitzat d’acord amb el que estableix la
normativa de contractes públics i la resta de normativa vigent en matèria de
contractació administrativa
h) En compliment del que estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, les persones jurídiques a les quals s’hagi concedit una subvenció per
un import superior a 10.000 € han de comunicar a l’òrgan concedent, mitjançant
una declaració responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus
òrgans de direcció o administració.
21.Principis ètics i de conducta
Els beneficiaris d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar,
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment.
Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els
principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut
públic.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries
de subvencions o ajuts, o en els processos derivats d’aquestes convocatòries.
En particular, els beneficiaris de subvencions o ajuts públics assumeixen les
obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de
conflicte d’interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirecta, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l’adjudicació de la subvenció o ajut.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat
d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut.
d) Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les
bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui
sol·licitada per a les finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
e) Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de
transparència imposa als adjudicataris en relació amb l’administració o les
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions
de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els
supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència.
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En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta seran aplicables el
règim sancionador que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que
estableix l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’altres
possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.
22.Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:
a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei general de subvencions.
d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del
subjecte.
23.Interpretació
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la
Diputació de Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels
actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes
bases.
24.Vigència
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o
derogació.
Disposició addicional primera
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan
competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la
resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació.
D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió que es
dugui a terme del Ple de la Diputació.
Disposició addicional segona
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases,
establert a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en
el BOPG.”
Segon. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb
el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar
un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la
Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el
supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions o
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord,
i perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades
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definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que
eventualment s’hi puguin advertir.”
El senyor President comenta que passaríem al punt 23è, que és de la Comissió de
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació. Que és aprovar les bases
reguladores de subvencions per al finançament de la preparació de continguts
pedagògics virtuals, en el marc dels Programes Pedagògics "Indika" i "Identitat, arrels
i tradicions", etcètera, que el senyor Piñeira ens desenvoluparà. Té la paraula el
vicepresident senyor Piñeira.
El vicepresident segon, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i presenta la proposta
de la comissió que presideix: Moltes gràcies, senyor president. Simplement per
significar que a la corporació, tenim diferents programes pedagògics amb diferents
àmbits, com puguin ser el medi ambient i la sostenibilitat, amb altres eines ambientals
i del mar als cims, als de cultura política que desenvolupament a través de l’aula
parlament, o per exemple els de salut pública, i també en tenim dos en l’àmbit de la
cultura. Un és el programa “Indika” i l’altre és "Identitat, arrels i tradicions". "Identitat,
arrels i tradicions" és bàsicament por donar a conèixer les activitats que fan les
entitats i associacions de la demarcació, sobretot en l’àmbit de la cultura popular i
tradicional catalana. El programa “Indika” és bàsicament explicar tot allò que són
centres de conservació, difusió, d’interpretació del patrimoni de la nostra demarcació,
del patrimoni cultural. I per tant que aquests escolars s’apropin tant a la cultura
popular com al coneixement del patrimoni. Enguany ens trobem que amb la situació
que estem vivint d’excepcionalitat per la pandèmia de la covid-19 moltes de les
activitats que s’havien programat per aquest tercer trimestre s’han hagut d’anular. Per
això s’ha vist convenient crear una nova línia de subvencions adreçada a entitats que
ja formaven part dels programes pedagògics perquè aquestes entitats puguin
reformular aquests projectes i convertir-los en recursos virtuals per posar-los a
disposició de les escoles a través del portal web de la Diputació de Girona. Són
entitats que ja formaven part d’aquests programes anteriorment. Per tant vol dir que ja
havien presentat en el seu dia els seus projectes educatius. Havíem presentat
currículums dels equips educatius, ja havíem passat un filtre, i per tant ja eren entitats
amb bons projectes virtuals en aquest sentit i per tant el que faríem és això, que
crearíem aquesta línia perquè hi concorrin les entitats beneficiaries tant del programa
“Indika” com del programa "Identitat, arrels i tradicions". El concepte subvencionable
seria a aquells que es necessiten per preparar aquells recursos pedagògics virtuals,
perquè també aquests recursos després els puguem posar a disposició de les
escoles, ja que no s’ha pogut fer amb presencialitat. La idea, per simplificar, els
condicionants, com que el cost de preparar un projecte virtual és molt similar, és que
es pogués fer un repartiment lineal entre totes les sol·licituds i com a beneficiaris
tindríem les 34 entitats que a dia d’avui formen part del programa “Indika” i les dos
entitats que van participar en el programa "Identitat, arrels i tradicions" durant el curs
2019-2020, perquè el 2020-2021 està pendent de resolució. Moltes gràcies, senyor
president.
El senyor President comenta: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Alguna consideració?
Senyora Paneque.
La diputada senyora Sílvia Paneque, intervé i manifesta: Sí, moltes gràcies. Per
anunciar el nostre vot favorable, de fet. Però sí que volia remarcar dos aspectes que
compartim especialment i que amb aquest acord doncs li dona compliment. Per un
costat, l’adaptació de recursos educatius al món digital. En comissió informativa es va
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parlar de les diferents avantatges, ho recordarà el diputat, si el recurs era presencial o
digital. Nosaltres pensem que poden conviure en paral·lel, i que poques coses bones
ha portat aquesta crisi però una ha estat l’oportunitat d’adaptar continguts digitals i en
recursos educatius especialment importants si s’assegura l’accés, això sí, dels
infants. I per l’altra, perquè si bé els usuaris o els consumidors de cultura ens hem
adaptat ràpidament a aquests nous formatis de consum, sí que és cert que els
creadors haguessin pogut caure en la situació de ser generadors de continguts sense
rebre recursos econòmics. I entenem que amb aquesta decisió també aquests
creadors continuaran rebent aquests recursos econòmics. Per tant, pensem que és
una bona situació per aquests dos objectius i, com els deia, el nostre vot serà
favorable.
El senyor President diu: Moltes gràcies. Alguna cosa a afegir, senyor Piñeira.
El vicepresident senyor Piñeira respon: No, no.
La diputada senyora Laia Pèlach intervé i manifesta: Sí, per anunciar el nostre vot
favorable també en aquest sentit. Creiem que, com deia la diputada senyora
Paneque, és una bona manera de reconduir aquests recursos que no es podran
destinar tal com estaven previstos i entenem que també és un bon moment diguéssim
per aprofitar el context i facilitar doncs que es generin aquests continguts que poden
ser aprofitables en un altre context. Però sí que, com vam reflexionar a la comissió
informativa, nosaltres sempre tenim el dubte de si realment això és substituïble de la
presencialitat. Nosaltres creiem que difícilment i per tant sí que en tot cas defensem
aquí que es mantinguí en qualsevol cas la idea que la presencialitat és important i per
tant tenir prioritàriament el recurs presencial sempre que sigui possible.
El vicepresident senyor Piñeira, intervé i diu: Simplement per significar aquí, senyor
president, que com ja vaig explicar a la comissió informativa, estem fent un replanteig
des de l’àrea d’aquells casos en què la presencialitat aporta valor afegit ja és
important que hi hagi la presencialitat, que es pugui complementar amb el recurs
online, i en aquells casos en que no aporta tant valor afegit la presencialitat doncs
aleshores pugui haver un recurs alternatiu. Aquest és un planteig que estem fent en el
global de l’àrea i tenim una resta d’institucions que depenen de l’àrea de cultura de la
nostra Diputació. Moltes gràcies.
S’APROVA per unanimitat.
JUNTA DE PORTAVEUS
El senyor President manifesta que passaríem a la Junta de Portaveus, que hi hauria
una proposta de moció del grup del PSC, que el senyor Casellas ens ha dit que hi
havia una modificació, i que ens l’han passat. Si el senyor secretari vol llegir les
propostes d’acord d’aquest nou redactat i després li passaré la paraula al senyor Pere
Casellas. Sí? D’acord. Senyor secretari.
24.

PLE143/000009/2020-PJP; Proposta Junta de Portaveus; Moció del grup
PSC per a permetre la participació d'entitats al Ple de la Diputació.
(expedient 2020/3328)

El senyor secretari, llegeix la part dispositiva de la moció, del contingut literal següent:
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“Si be és cert que les funcions principals de la Diputació de Girona es centren en
donar serveis als ens locals i garantir un conjunt de serveis mínims de competència
municipal als ciutadans de la nostra demarcació, no és menys cert que s’han fet
esforços els últims temps per fer arribar el coneixement i reconeixement d’aquesta
institució més enllà dels consistoris de la nostra demarcació.
Considerem que aquest esforç va en una línia adequada d’apropar la Diputació de
Girona a la ciutadania a nivell individual i organitzat i que te encara recorregut de
millora en l’àmbit de la participació ciutadana.
Hem viscut fa poques setmanes com una entitat com DMD va assistir al plenari per la
presentació d’una moció que ells mateixos havien promogut però que no varen poder
ni presentar formalment ni intervenir en la sessió plenària.
El pla de mandat d’aquest govern pels anys 2020 a 2023 contempla un primer eix de
transparència i bon govern on la participació ciutadana hi té un espai a través del
següent text: “Apropar entre si, escoltar, assistir i ajudar tots els municipis de la
demarcació atenent les seves necessitats i oferint-los més participació, transparència
i comunicació. L’objectiu és acostar la Diputació als ajuntaments i a tots els
ciutadans”. En aquest objectiu doncs que es proposen hi trobem condensats els dos
principis que fonamenten també aquesta moció: apropar la diputació a la ciutadania i
oferir més participació.
Entenem que la participació ciutadana és quelcom que ha d’anar més enllà d’un
simple gest polític o d’un compromís sobre el paper. En aquest àmbit hi ha d’haver
una veritable cultura participativa que apropi les institucions a la ciutadania. La
participació ciutadana, per tant, és una eina molt potent que la Diputació hauria de
tenir en compte per tal de poder implantar i millorar les polítiques públiques que es
defensen.
La participació i la implicació de la ciutadania en els afers públics permet aprofundir i
dignificar la democràcia i en l’àmbit de la Diputació hauria d’esdevenir l’eina que
possibiliti el creixement i la maduració de la pròpia institució. Per progressar en la
qualitat democràtica de la Diputació cal permetre la possibilitat d’anar més enllà de
delegar la responsabilitat als grups presents al plenari, legítimament escollits i
representats, i que altres entitats i associacions puguin venir a proposar accions per
debatre al ple. Cal obrir la institució a la participació ciutadana per permetre que la
ciutadania pugui participar d’un manera més activa i directa.
El funcionament del Ple de la Diputació ve regulat pel Reglament Orgànic de la
Diputació de Girona. El Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, aprovat
definitivament en sessió plenària el 24 de novembre de 2015, actualment no
contempla la possibilitat d’intervenció ciutadana en les sessions plenàries. Alguns
municipis de comarques gironines s’han dotat de nous reglaments o han modificat el
ROM per tal de fer possible la ciutadania pugui participar en el ple municipal exposant
les seves vindicacions.
El grup del PSC proposa al Ple de la Diputació de Girona l’adopció de l’ACORD
següent:
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PRIMER. Crear un grup de treball amb les forces polítiques representades i
assistència tècnica per elaborar un reglament de transparència, accés a la informació
pública, sistema de defensa dels drets de ciutadania i participació ciutadana abans de
finalitzar el mandat en curs, amb l’objectiu de millorar els mecanismes de participació
de les entitats i la societat civil organitzada.
SEGON. Un cop elaborat aquest reglament, fer-ne tramesa a qui correspongui.”
El senyor President diu: Gràcies senyor secretari. Senyor Casellas.
El portaveu adjunt del grup del PSC, senyor Pere Casellas, pren la paraula i
manifesta: Gràcies, senyor Noguer. Gràcies, senyor secretari. Per explicar-los. Vostès
han pogut llegir la moció i el que hi proposàvem. Hem arribat aquest matí amb el
portaveu del govern, amb el govern, i als altres grups els hi hem donat compte. A
veure, per nosaltres aquesta és una qüestió molt important. És fins i tot, crec que és
un pas històric de la Diputació per poder acostar-se més als ciutadans. A veure, el
món està canviat i hem de canviar l’arquitectura institucional. Hem de buscar noves
formes de participació. Això és el que proposem. Més enllà de la nostra exposició de
motius. Amb el dret a morir dignament no es va poder fer aquesta exposició. Pensem
que això ho hem de treballar bé i avui, arrel de la conversa amb el senyor Piñeira
gairebé el que acordem és més el que hem dit que no pas el que hem escrit. Què
volem fer nosaltres quan parlem de canviar l’arquitectura institucional? Bé, la
participació ha d’englobar pràctiques polítiques i socials perquè la ciutadania pugui
incidir sobre el que és públic, entès com a problemes col·lectius. Això ha d’afectar a
diversos àmbits, no només a de poder-se expressar en una sessió pública, que
també, però ha poder participar en la diagnosi, en les propostes a resolució i en els
processos de decisió. Això ho hem de tenir molt clar. Ara bé, una cosa tant important
com la que estem parlant, convenim que no hi ha prou amb la llei de govern obert,
que ens marca unes pautes. Podem trobar reglaments d’algú que avui en dia ens
ajuda, reglaments d’altres estaments, altres diputacions, d’ajuntaments, etcètera, i
“vinga, va”. No, avui nosaltres aquest acord els hi comprem i el celebrem perquè
volem veure en aquest grup de treball una proposta seriosa. Almenys nosaltres ens la
prendrem així. Molt seriosament, per poder possibilitar que els ciutadans, que les
entitats, participin a tots els nivells que sigui possible en les decisions que afecten a la
relació de la Diputació amb els ajuntaments. No oblidem, i en això estem d’acord, que
la Diputació és, com es deia alguna vegada, un ajuntament d’ajuntaments, no? Com
un suport als ajuntaments. I, per tant, doncs ens sembla bé acabar d’arribar a aquest
grup de treball i poder-ho treballar bé. Per què? Doncs perquè sí que hem comprat
alguna consideració del senyor Piñeira, que té a veure. No hem de convertir això en
un focus de redebatre altres coses que podrien haver estat debatudes a nivell
municipal, o resoltes. Per tant, bé, fins aquí. Però dintre d’aquest pas històric, dintre
d’aquest canvi de formes i de maneres de fer, que hem de tirar endavant i que ens
hem de procurar fer-ho molt abans al final. Demanar dintre d’aquest canvi, hem de
prendre’ns-ho molt seriosament i així ho farem nosaltres. Per tant avui doncs
celebrem, especialment que puguem tirar endavant, que fem aquest primer pas, que,
torno a dir per nosaltres és un pas històric, i que per el que tinc entès pugi ser aprovat
per unanimitat de tots els diputats i les diputades de la corporació. Gràcies, senyor
Noguer.
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El senyor President comenta: Moltes gràcies, senyor Casellas. Algun portaveu vol
intervenir? Senyora Saladich. Sí, un moment. Senyora Saladich, té la paraula si la vol.
La portaveu del grup IdS, senyora Gisela Saladich, pren la paraula i manifesta: Molt
bé, moltes gràcies, senyor president. Bon dia a tots els diputats i diputades. Nosaltres
ja pensàvem votar a favor d’aquesta moció. Amb el canvi que s’ha produït, la torbem
encara millor perquè començarem a treballar realment la casa pels fonaments i, per
tant, el nostre vot serà a favorable. El punt número 1 portava molt problemes si primer
no fèiem aquesta comissió, i treballàvem bé des d’un bon inici tot el que és el
reglament de la Diputació. Moltes gràcies.
El senyor President diu: Moltes gràcies. Entenc que la seva intervenció és de vostè i
el senyor Motas, no? Bé, d’acord. Gràcies. Senyora Pèlach, ara sí.
La portaveu del grup CUP, senyora Laia Pèlach, intervé i manifesta: Sí, moltes
gràcies, president. Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció. Volíem votar a favor
des de la primera versió perquè enteníem que tot el que sigui avançar en participació
en aquesta institució és positiu. Creiem que precisament la Diputació és una institució
encara molt llunyana i molt desconeguda per la ciutadania. Pensem que en moltes
ocasions la mateixa institució s’ha sentit molt còmoda en aquesta distància i en
aquest trencament, i en aquest no sentir la pressió de la ciutadania, com en canvi sí
que sentim molt més en els ajuntaments. Creiem que massa temps s’ha sentit
còmoda i creiem que si en els temps actuals és positiu i cal avançar en mecanismes i
en donar més eines de participació ciutadana també en una institució com la
Diputació. Nosaltres sí que creiem que amb la modificació perdem una mica de
pistonada, perquè el que fem en definitiva en aquesta moció és simplement crear un
grup de treball i ho dic simplement, no amb menyspreu. Per tant, hem perdut alguna
cosa pel camí, que bàsicament és que perdem el compromís del govern
definitivament, més o menys, amb un termini més o menys ampli, encara que sigui,
però tirant endavant aquest reglament. Per tant, nosaltres sí que entenem que
prenem pistonada. Tot i així, votarem a favor i sí que estem d’acord amb que és molt
positiu començar a fer aquets treball des d’aquesta comissió, aquest grup, diguem-li
com vulguem, però fins i tot li compro, perquè el senyor Casellas feia una defensa
caparrissada de la importància de tenir aquest grup de treball i de la feina seriosa que
s’hi pot fer, no en dubto pas. I en el nostre cas també intentarem treballar-hi i fer
aquesta feina seriosa, però també a l’altre extrem hi ha l’altra versió, no? Que n’hi ha
que diuen que si no hi ha una cosa doncs es crea una comissió. I per tant nosaltres
també ens esforçarem perquè sigui la versió que ha defensat avui vostè i no aquesta
segona, la que tiri endavant, i per tant votarem que sí però sí que lamentem una mica
aquesta retallada que ha patit la moció.
El senyor President diu: Moltes gràcies. Senyor Piñeira.
El portaveu del govern, senyor Albert Piñeira, intervé i manifesta Moltes gràcies,
senyor president. De manera molt breu i per expressar el posicionament del govern.
Primer celebrar que aquesta moció es pugui aprovar per consens i per unanimitat.
Les mocions que s’aproven per consens i per unanimitat ja per concepte sempre
pensem que són millors. Abans es feia referència a la Diputació com a ajuntament
d’ajuntaments i certament aquest és el nostre core. El core de la Diputació és que
nosaltres ens dirigim principalíssimament als 221 ajuntaments de la demarcació, els
vuit consells comarcals i en el cas de la demarcació de Girona també tenim una unitat
municipal descentralitzada que és la de l’Estartit. Aquests podríem dir que són el 230
interlocutors principals que té la corporació. Per tant, a través de totes aquestes
administracions locals del territori, per extensió, hi ha representats els 750.000
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ciutadans i ciutadanes de la nostra demarcació. Si bé aquest és el core, i la Diputació
és l’ajuntament d’ajuntaments, no l’entitat d’entitats, no és menys cert que a dia d’avui
la societat civil, el teixit associatiu, les entitats i la societat civil organitzada, perquè
ens entenguem desenvolupa un rol important i per tant des del govern aquest què el
compartim. La necessitat que puguem aprofundir en els mecanismes de participació
de tota aquesta societat civil organitzada en el sí de la corporació i en diferents
àmbits. Per tant, compartint el concepte i compartint el què, que penso que era un
què important, era bo arribar a aquest acord. El com és el que haurà de definir aquest
grup de treball, que tindrà una doble vessant. Per una banda, una part
d’assessorament tècnic, amb tècnics de la pròpia corporació que ens puguin ajudar
en aquest sentit. I per l’altra, com no podria ser d’altra manera, amb representants de
tots els grups polítics amb presència a la corporació perquè d’aquí bé aquest com i
perquè realment sigui una eina útil i eficaç. La voluntat de tots els grups entenc que
és compartida, d’afavorir els mecanismes de participació de les entitats. A dia d’avui
aquesta participació s’articula molt bé molt bé a través dels ens locals, que són la
nostra raó principalíssima de ser i inclouria per extensió tots els ciutadans i
ciutadanes de la demarcació, però si podem fer un pas més en el sentit que la
societat civil organitzada al nostre món ha canviat i que desenvolupa un rol important
també la puguem donar-li aquest encaix i vehicular aquests mecanismes de
participació. Penso que tots en sortirem beneficiats. Quan es tracta de fer un
reglament, un reglament que t’envia coses significatives en una corporació pensem
també que requereix un punt de treball en profunditat, de treball meditat, de teixir
aliances, de teixir consensos, i per tant és bo que ho puguem articular a través
d’aquest grup de treball més que una simple moció ventilar-nos, si se’m permet
l’expressió, un tema tant important. Per tant, en aquest sentit des del govern celebrem
que es pugui aprovar per unanimitat, perquè creiem que amb aquesta versió és una
proposta millorada i que per tant ens ajudarà a avançar en aquest sentit, el de la
transparència, el de la participació, el de anar recobrant les voluntats ciutadanes.
El senyor President pren la paraula i diu: Molt bé. Per tant entenc, senyor Casellas,
que vostès no ens ho compren, que ens ho comprem mútuament, no?
El portaveu adjunt del grup del PSC, senyor Casellas, respon: Jo crec que arribem a
un acord per fer un pas molt important endavant i opino que ho hem de celebrar més
enllà del matís, les paraules i la dialèctica de cadascú.
El senyor President manifesta: Per tant, entenc que l’aprovació és per unanimitat tal
com hem dit i per tant quedaria així, d’aquesta manera, aprovada aquesta moció.
S’APROVA per unanimitat.
25.

MOCIONS D’URGÈNCIA

El senyor President manifesta que passaríem a un tema d’urgència que vàrem
anunciar, que serien les bases reguladores de subvencions per finançar actuacions
dels ajuntaments i entitats municipals descentralitzades (EMD), adreçades a la
reactivació del teixit comercial i econòmic dels municipis derivades de la Covid-19.
Com deia el senyor Juli Fernández, precisament aquí sí que era una de les
necessitats que també va sortir de moltes de les coses que vàrem anar parlant en
aquesta comissió que s’ha fet de treball en aquest sentit i aquí sí que hi hauria
aquesta possibilitat de poder-nos avançar en aquest plenari amb aquesta aprovació,
que és un estalvi produït precisament per l’àrea de Promoció Econòmica per dotar de
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finançament als ajuntaments per les campanyes de reactivació del comerç local que
tanta falta fa i farà encara més a mesura que es vagin obrint les diferents fases de
desconfinament de la Covid. Jo vaig parlar a la Junta de Portaveus que m’agradaria
que hi haguessin les aportacions si fos necessari dels diferents grups o que si hi havia
algun tema d’objeccions. Nosaltres ahir vam rebre un comentari de la senyora Pèlach
i vaig rebre uns comentaris també de la senyora Paneque al respecte que avui el
mateix diputat Pau Presas, el vicepresident Pau Presas, encara que ho defensarà el
senyor Jordi Camps, aquesta proposta havia sigut el responsable d’aquesta àrea, el
que ens havia fet aquesta proposta, la qual em sembla que han discutit el tema dels
punts i que en tot cas l’operativa, que hi ha unes coses, unes dades, que no es
podien, no eren prou fiables, com per poder-les introduir, però sí que hi ha un tema no
de resoldre, però sí que es fes difusió a les entitats econòmiques de la demarcació i
que per tant, això també ens sembla, que aquest compromís ja hi és en aquest sentit.
Primer hauríem de votar la urgència i després hauríem d’aprovar o no aprovar el punt
si ho consideren oportú, i aquest punt és per avançar-se una mica amb un concepte
que teníem tots clar que era l’ajuda al desenvolupament de la retornada del comerç
local.
Prèvia declaració d’urgència proposada per la Presidència i aprovada per majoria
absoluta dels assistents, amb 25 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE) i 1
abstenció (CUP), i de conformitat amb els articles 103.3 del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i l’article 82.3 del ROF, es tracta la proposta següent:
25.1 PLE143/000003/2020-PPRES;
Proposta
president;
Promoció
i
desenvolupament Econòmic Local (015): Bases reguladores de
subvencions per finançar actuacions dels ajuntaments i entitats
municipals descentralitzades (EMD), adreçades a la reactivació del teixit
comercial i econòmic dels seus municipis, derivades de la COVID-19.
(expedient 2020/5307)
Antecedents
La situació excepcional provocada per la crisi sanitària generada per la pandèmia de
la COVID19, i l’aprovació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va
declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària provocada pel
Covid-19 van fer que d’entre d’altres mesures, s’acordés el confinament de la
població i el tancament de diferents establiments, han provocat que el teixit econòmic
dels municipis hagi quedat molt afectat.
En aquest context, molts municipis han posat en funcionament plans de reactivació
econòmica, per poder pal·liar els efectes socioeconòmics generats per les mesures
implantades per la contenció de l’epidèmia.
La Diputació de Girona, mitjançant el Servei de promoció i desenvolupament local, vol
donar suport a aquests ajuntaments i per això s’han redactat unes bases reguladores
per finançar actuacions dels ajuntaments i entitats municipals descentralitzades
(EMD) adreçades a la de reactivació del teixit comercial i econòmic dels seus
municipis.
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L’article 36.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menys capacitat econòmica i
de gestió. Igualment, l’article 36.1.d reconeix com a competència la cooperació en el
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en
aquest àmbit.
D’acord al Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023, aprovat en sessió ordinària de
17 de desembre de 2019, el Ple de la Diputació aprovarà anualment l’actualització del
present Pla Estratègic de subvencions d’acord amb els modificacions que,
eventualment, es produeixin en relació al mateix.
Vist que la present línia de subvencions no està inclosa en el Pla Estratègic, es
proposa al Ple la seva inclusió en la propera modificació del mateix.
El contingut i la tramitació de les bases reguladores de subvencions que es
transcriuen en aquesta proposta s’ajusten als requeriments de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions (LGS), a l’RD 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de l’LGS, i a l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.
L’òrgan competent per aprovar les bases esmentades és el Ple de la Diputació.
L’expedient no té contingut econòmic i no està subjecte a fiscalització.
D’acord amb els antecedents exposats, el president proposa al Ple que adopti
l’ACORD següent:
PRIMER. Proposar al Ple la inclusió de la línia de subvencions per finançar
actuacions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades (EMD),
adreçades a la reactivació del teixit comercial i econòmic dels seus municipis
derivades de l’impacte de la COVID-19 a la propera modificació del Pla Estratègic de
subvencions 2020-2023.
SEGON. Aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions per finançar
actuacions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades (EMD),
adreçades a la reactivació del teixit comercial i econòmic dels seus municipis
derivades de l’impacte de la COVID-19, del Servei de Promoció i Desenvolupament
Econòmic Local, les quals es transcriuen a continuació:
“Bases reguladores de subvencions per finançar actuacions dels ajuntaments i les
entitats municipals descentralitzades (EMD), adreçades a la reactivació del teixit
comercial i econòmic dels seus municipis, derivades de l’impacte de la COVID-19
1.Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per
concedir subvencions del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de
la Diputació de Girona per finançar actuacions dels ajuntaments i les entitats
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municipals descentralitzades (EMD) adreçades a la reactivació del teixit comercial i
econòmic dels seus municipis.
Els projectes i les accions de promoció econòmica s’han d’emmarcar únicament i
exclusiva en actuacions derivades de l’impacte generat per la crisi de la COVID-19
com a mínim des de l’establiment de l’estat d’alarma regulat al Reial decret 463/2020,
de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Queden excloses d’aquesta convocatòria les actuacions que tinguin com a objectiu la
contractació de plataformes de comerç en línia o similars.
2.Procediment de concessió
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència
competitiva i convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en
el període fixat en la convocatòria, que ha d’aprovar la Junta de Govern, i s’establirà
una prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases.
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir
altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
3.Despeses subvencionables i període d’execució
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es faci en el
termini i en les condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o
serveis subvencionats en cap cas pot superar el seu valor de mercat.
Són subvencionables les despeses ordinàries de naturalesa corrent que siguin
necessàries per dur a terme les actuacions i que hi estiguin directament vinculades.
Es consideren conceptes subvencionables:
—La remuneració de personal tècnic contractat específicament per dur a terme
l’actuació sol·licitada, així com els serveis professionals externs necessaris.
—Les despeses de lloguer específicament necessàries per dur a terme l’actuació
sol·licitada.
—La publicitat i la comunicació vinculades a la difusió de l’actuació.
—L’adquisició o el subministrament de material fungible.
—Les primes d’assegurances contractades i necessàries per a la realització de
l’actuació.
—No s’acceptaran despeses vinculades a temes de restauració i càterings.
Són despeses no subvencionables:
—Programes, projectes o serveis prestats per les entitats que pertanyen al sector
públic, diferents de la sol·licitant, previstes en l’article 2 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Queden excloses d’aquesta prohibició les
cambres de comerç i les universitats.
—Despeses indirectes (per exemple: de personal, lloguers, subministraments i
consums generals, entre d’altres).
—Impostos indirectes, els impostos personals sobre la renda quan siguin susceptibles
de recuperació o compensació.
—Adquisició de mobiliari, equips, vehicles, infraestructures, béns immobles i terrenys,
tant si són adquisicions noves com de segona mà.
—No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan
tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de
l’ens sol·licitant de la subvenció.
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—No es subvencionaran en cap cas plataformes ni aplicacions de comerç donat que
la Diputació posa a disposició de tots els municipis una plataforma tecnològica per al
comerç de proximitat i online.
El període d’execució es determinarà en la convocatòria corresponent.
4.Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots
els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades (EMD) de la demarcació de
Girona que acreditin la realització d’actuacions adreçades a la reactivació del teixit
comercial i econòmic dels seus municipis.
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de
complir els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
5.Forma de determinar la quantia de les subvencions
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import
del crèdit assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que
s’acordin. Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin
específicament en cada convocatòria.
La quantia de cada subvenció depèn de la valoració que es farà de les sol·licituds.
Cada sol·licitud s’avaluarà d’acord amb els criteris establerts al punt 6 i, atesa la
qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària
establerta en la convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció a atorgar, així
com el percentatge que representa sobre el pressupost de l’activitat o projecte.
L’import de la subvenció concedida no podrà ser superior a 3.000 € sempre que
aquesta quantitat signifiqui com a mínim el 50 % del pressupost de l’actuació
subvencionada.
6.Criteris de valoració
Es valoraran exclusivament les sol·licituds que s’adeqüin a l’objecte de la
convocatòria i que compleixin tots els requisits establerts. Les sol·licituds que no s’hi
adeqüin seran excloses.
Criteri 1. (Fins a 80 punts)
Actuacions de reactivació del teixit productiu, el sector comercial, el mercat de treball
o altres temes relacionats amb el desenvolupament econòmic local.
Criteri 2. (Fins a 20 punts)
L’ens local sol·licitant ha de tenir subvencions concedides per l’Àrea de Promoció i
Desenvolupament Econòmic Local que hagin estat afectades per la COVID-19, com
poden ser les activitats amb molta afluència de públic.
Per poder obtenir la subvenció cal obtenir un mínim de 60 punts.
Els projectes s’ordenaran en funció de les puntuacions obtingudes. Els
projectes que, malgrat haver assolit una puntuació igual o superior als 60 punts,
no obtinguin subvenció perquè s’hagi exhaurit la dotació pressupostària passaran a
formar part d’una llista de prelació i, en el cas que algun dels projectes amb major
puntuació renunciï a la subvenció, se seguirà l’ordre de la llista per a l’atorgament de
la subvenció. Aquest fet serà possible si el procés de renúncia es produeix dins del
primer mes a comptar des de la data de recepció del trasllat de l’acord de concessió.
Si la renúncia és posterior als 30 dies naturals després de la recepció del trasllat, el
Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local anul·larà la reserva de crèdit
corresponent. La llista de prelació s’activarà sempre que l’entitat garanteixi l’execució
de la totalitat del projecte presentat en la sol·licitud.
En cap cas no es subvencionarà una petició de caràcter general.
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7.Procediment de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s’han de presentar pel canal telemàtic a la Diputació en el termini que
s’estableixi en la convocatòria.
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en
dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent.
Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat. Es podran utilitzar els
sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que
s'especifiquen a la Seu electrònica.
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la
Diputació de Girona, acompanyat de la documentació annexa següent:
Memòria de l’actuació a realitzar
La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB
com a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i
fotografies, poden formar un únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors
d’arxius o fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de
compressió tipus ZIP o RAR.
Els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació. Si
transcorregut aquest termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la
persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució
prèvia, d’acord amb els termes previstos a la legislació de procediment administratiu, i
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o
document que acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del
moment en què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en
conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de
revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió.
8.Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions previstes en
aquestes bases corresponen al Servei de promoció i Desenvolupament Econòmic
Local de la Diputació de Girona.
Les actuacions d’instrucció comprenen:
La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de beneficiari
establerts en aquestes bases.
L’avaluació de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris establerts en
aquestes bases.
La petició dels informes, la informació o l’assessorament que es considerin
necessaris, en cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la
proposta.
Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un
informe en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada.
El Servei de promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona
,en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió Avaluadora, ha de formular la
proposta de resolució, motivada degudament, la qual ha d’expressar la llista de
beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta, així
com la relació dels sol·licitants exclosos, en què s’indiqui la causa de l’exclusió.
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres
següents:
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President: el president de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció
Econòmica i Cooperació Local o el diputat en qui delegui.
Vocals: la cap del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local o la
persona en qui delegui i com a mínim un tècnic/a del Servei de Promoció i
Desenvolupament Econòmic Local.
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot.
9.Procediment de resolució i notificació
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració del President , la qual resoldrà
definitivament (si escau, en diversos actes), l’atorgament de les subvencions.
Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat.
El President de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el termini màxim
de sis mesos, a comptar de l’acabament del període de presentació de les sol·licituds.
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els
sol·licitants han d’entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci
administratiu.
10.Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el
beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades que hi siguin d’aplicació.
11.Justificació
11.1. Documentació i forma de justificar
Els beneficiaris han de presentar la justificació per via electrònica o telemàtica
mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, degudament emplenat i signat,
que estarà disponible en el web de la Diputació (www.ddgi.cat), al qual han d’adjuntar
la documentació següent:
—Documentació gràfica, digital o audiovisual acreditativa de la publicitat de l’actuació,
en la qual ha de constar el logotip de la Diputació
—La memòria dels projectes o les accions, en què consti, les accions següents que
s’han portat a terme.
S’hauran d’ utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació
de Girona, que s'especifiquen a la Seu electrònica.
La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB
com a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i
fotografies, poden formar un únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors
d’arxius o fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de
compressió tipus ZIP o RAR.
A l’efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a
l’actuació subvencionada que, conforme a dret, s’hagin produït abans d’acabar el
període d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als creditors
corresponents.
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
En cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost elegible, la subvenció es
minorarà proporcionalment. Sobre la quantitat justificada s’aplicarà el percentatge
establert en aquestes bases.
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a
la base “compatibilitat de subvencions” superin la despesa efectiva.
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Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que
calguin, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els
elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de
la despesa subvencionable.
11.2. Termini
El termini per justificar les accions subvencionades s’establirà en la convocatòria
corresponent.
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en
dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent.
No es concediran ampliacions del termini de justificació, de manera que, una vegada
hagi finalitzat, si no s’ha presentat la justificació, s’iniciarà el procediment de revocació
de la subvenció.
12.Pagament
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona
responsable del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local.
No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes abans d’haver presentat el
compte justificatiu corresponent.
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària.
13.Compatibilitat de subvencions
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus
d’ajuda, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa
subvencionada, ja siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.
L’entitat beneficiària haurà de posar en coneixement de la Diputació de Girona la part
finançada amb càrrec a altres fons, tan bon punt es conegui aquest cofinançament, i
sempre abans que finalitzi el període per a la seva justificació.
14.Subcontractació
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de
l’entitat respectiva.
15.Modificació de les subvencions
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran
demanar ni sol·licitar un canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada, ni
sol·licitar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament.
16.Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest
cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de
demora corresponent, d’acord amb els supòsits següents:
a) Els que recull l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que s’estableixen en aquestes bases.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local tramitarà, si escau, els
expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la
Junta de Govern de la Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords
corresponents.
17.Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la
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contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització
de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona.
Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que preveu l’article
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
18.Protecció de dades
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran
tractades per la Diputació de Girona com a responsable del tractament, en el sentit de
l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades), amb la finalitat de
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n derivin establertes per
la Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment d’una missió
d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 6.1 c). En
cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres
persones a la Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d’informar les
persones afectades d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al
Reglament general de protecció de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació,
supressió, sol·licitud de la limitació del tractament i oposició) la persona interessada
es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació
detallada del tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les persones
interessades, es pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.
19.Verificació i control
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació de
Girona s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció
concedida.
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de
comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
20.Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que
siguin objecte de subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per
aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin
correspondre, s’aplicaran les regles següents:
a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió
establertes en un termini no superior a 15 dies, i l’ha d’advertir de manera expressa
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no
és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent
pot establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió del finançament
públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de
fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’acte corresponent, i se l’ha
d’advertir que l’incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
21.Altres obligacions del beneficiaris
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a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió de les subvencions.
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la
subvenció.
c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la
justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o
recursos que financin les activitats subvencionades.
d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en
la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari.
e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control.
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
g) Acreditar que la contractació s’ha realitzat d’acord amb el que estableix la
normativa de contractes públics i la resta de normativa vigent en matèria de
contractació administrativa
h) En compliment del que estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, les persones jurídiques a les quals s’hagi concedit una subvenció per un
import superior a 10.000 € han de comunicar a l’òrgan concedent, mitjançant una
declaració responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de
direcció o administració.
22.Principis ètics i de conducta
Els beneficiaris d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar,
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment.
Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els
principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut públic.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de
subvencions o ajuts, o en els processos derivats d’aquestes convocatòries.
En particular, els beneficiaris de subvencions o ajuts públics assumeixen les
obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de conflicte
d'interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirecta, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l’adjudicació de la subvenció o ajut.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials,
ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d’incidir en un
procediment d’adjudicació de subvenció o ajut.
d) Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases
de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per
a les finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
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e) Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de transparència
imposa als adjudicataris en relació amb l’administració o les administracions de
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els
pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l’apartat
quart de l’article 3 de la Llei de transparència.
En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta seran d’aplicació el
règim sancionador que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que
estableix l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’altres
possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.
23.Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:
a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
general de subvencions.
d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
g) Real Decret 463/2020, de 14 de març, per el que es declara l'estat d'alarma per a
la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19.
h) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.
24.Interpretació
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la
Diputació de Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels
actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes
bases.
25.Vigència
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi
la modificació o derogació.
Disposició addicional primera
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan
competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la
resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació.
D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió que es
dugui a terme del Ple de la Diputació.
Disposició addicional segona
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases,
previst a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el
BOPG.”
TERCER. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de
subvencions descrites en el punt anterior, per un termini de vint dies hàbils, d’acord
amb el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte caldrà
publicar un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler
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electrònic de la Diputació, així com una referència en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin
al·legacions o reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.
En el supòsit que es formulin al·legacions contra les bases durant el termini
d’informació pública, se suspendrà la tramitació de la convocatòria si a conseqüència
de la resolució de les al·legacions es modifiquen les bases.
QUART. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest
acord, perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades
definitivament, perquè resolgui els recursos que s’hi puguin interposar, i també, si cal,
perquè rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir.”
El diputat delegat de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, senyor Jordi
Camps, pren la paraula i manifesta: Moltes gràcies president. Bé, des de fa unes
setmanes que estem veient, doncs que diversos ajuntaments estan treballant per
poder reactivar la seva àrea comercial, els seus comerços, el seu teixit comercial.
Què fem nosaltres des de l’àrea de Promoció Econòmica? Analitzem, doncs, quins
són aquells diners que es poden reutilitzar per crear una nova línia d’ajudes als
ajuntaments perquè aquests vagin a ajudar als comerços, al seu teixit comercial dels
seus municipis i aquí doncs el que veiem és que podem arribar a aportar una
quantitat de fins a 100.000 euros aproximadament, i que podem pagar un seguit de
projectes fins al 50 % i que serien unes quantitats de fins a 3.000 euros. Vam creure
oportú tirar-ho endavant pel fet que és un tema que afecta a tots els ajuntaments de la
demarcació d’aquí a Girona, que, a més a més, ara més que mai hem d’estar al
costat del nostre teixit comercial que ho està passant molt malament durant aquests
dos mesos que per obligació del reial decret llei del 14 de març obligaven a tancar els
establiments, no tots, com sabeu, però la gran majoria. I per tant, doncs creiem que
ara més que mai és oportú tirar endavant aquest pla de reactivació econòmica per
mirar d’ajudar amb projectes als ajuntaments i entitats municipals centralitzades, per a
que puguin ajudar als seus comerços, al seu teixit comercial.
El senyor President manifesta: Moltes gràcies senyor Camps. Alguna intervenció?
La portaveu del grup de la CUP, senyora Pèlach, intervé i manifesta: Sí, moltes
gràcies. Nosaltres, li vaig comunicar al senyor Noguer per com ens havia demanat,
nosaltres votarem en contra d’aquesta proposta i reiteraré diversos arguments que
han anat apareixent en el ple d’avui, perquè en diferents temes ho hem anat
comentant. En primer lloc, perquè entenem que això sí que és una actuació de
reacció de les conseqüències del COVID i precisament avui en el ple ja hem
comentat, no només nosaltres sinó altres grups, en relació a la taula de treball i el fet
que s’hagi creat aquest espai precisament per treballar propostes com les que es
porten avui al ple. A la taula de treball no ens van portar aquesta proposta i, en canvi,
ens la porten de manera urgent avui en el ple. És cert, doncs, que ens la van fer
arribar fa uns dies enrere i ens va donar de marge perquè li traslladéssim la nostra
opció, però també és cert que ahir ja la van incorporar tal qual a la preacta del ple i,
per tant, nosaltres vam entendre que el marge canvis a la mateixa era difícil quan ja
s’havia inclòs tal com ens havien fet arribar sense, diguéssim, poder incloure’l, perquè
el termini que ens va donar en principi era fins avui mateix, aportacions que
poguéssim fer. Llavors, potser ho hem entès malament en aquest sentit, ens sap
greu. En tot cas, sí que volíem fer una reflexió, perquè a nosaltres bàsicament el que
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ens preocupa d’aquesta línia que s’obre, és el fet que és tremendament poc concreta,
per això dic que reitero alguns dels arguments que hem dit abans, no? Entenem que
va dirigida a finançar actuacions als ajuntaments, d’aquesta reactivació del teixit
comercial i econòmic dels municipis, compartim absolutament l’objectiu en aquest
sentit, però sí que és cert doncs que el que no compartim és la poca concreció
d’aquests projectes o la poca concreció dels criteris a través dels quals es valoraran
aquests projectes. En totes les bases només hi ha dos criteris, un fins a 80 punts que
és tan ampli com «actuacions de reactivació del teixit productiu, sector comercial,
mercat de treball, altres temes relacionats amb el desenvolupament», pròpiament no
és ni tan sols un criteri, sinó al final, és l’objectiu, és l’objectiu que busquen les
mesures que entenc que s’han de tirar endavant, però no és un criteri a través del
qual valorar aquestes mesures. Entenem que els criteris de valoració haurien de ser
bastant més extensos per poder concretar quin tipus de propostes i quines propostes
mereixen més suport que d’altres, en funció de quins criteris ens posaríem d’acord o
no, però entenem que han de ser-hi. Llavors, ens preocupa aquesta inconcreció,
entenem doncs que aquest marge ampli dona molt de marge a la subjectivitat en la
interpretació de qui tindrà més o menys punts i, per tant, qui tindrà més o menys
aportació i per això votem que no, perquè creiem que és difícil agafar-se a una
subvenció amb aquests criteris tan i tan amplis.
El diputat senyor Camps, respon: Val, bé, jo per intentar donar resposta, una mica els
criteris que són dos punts, un té 80, l’altre en té 20, de punts que es donen. Són
criteris fets per la part tècnica de promoció econòmica per mirar d’incloure el màxim
de projectes possibles que es puguin acollir en aquestes bases que tirem endavant. O
sigui, la intenció, ells, a nivell tècnic el que es va decidir és que el màxim
d’ajuntaments, entitats descentralitzades, tenim una, es poguessin acollir amb el
màxim d’actuacions, com pot ser dinamització, estudis o campanyes per dinamització
del petit comerç i revitalització de zones comercials o suport tècnic i econòmic que es
pugui fer amb personal o tot el que acabi representant una millora per poder ajudar
als comerços de la demarcació. O sigui, és una mica el que es va anar a buscar,
podríem haver-nos cenyit de dir 60 punts aquí, 40 punts aquí, o 60, 20 i 20, però es
va creure doncs que si ho fèiem amb 80, donant la possibilitat i donant aquest ventall
tan ampli que es poguessin anar a acollir el màxim de projectes, per mirar de reactivar
el comerç local, el que anàvem a fer era afavorir que el màxim de municipis s’hi
poguessin acollir perquè ells la preocupació que tenen ara mateix és la de poder
ajudar els comerços locals. Per tant, vam creure oportú que això ajudaria a tots els
projectes que aportessin en molts aspectes al comerç de la nostra demarcació.
Moltes gràcies, president.
La diputada senyora Pèlach, manifesta: No em dec haver explicat prou bé perquè
precisament ja dic que comparteixo aquest objectiu. El que sí que no entenem és
perquè no estan previstos una sèrie de criteris d’alguna manera o que donin més
punts a algunes o altres propostes en funció d’aquests criteris. Es poden incloure
criteris socials, ambientals, de gènere, i entenem que això serien mecanismes que
permetrien valorar quines actuacions tenen un valor afegit i per tant quines actuacions
mereixen més aportació. Per exemple, si li parlo de criteris ambientals, podem parlar
per exemple de si algú s’està plantejant el tema del comerç telemàtic, ja sé que és
precisament un dels que s’exclouen en aquest cas, però es podria plantejar el fet que
hi hagi una distribució a través d’un vehicle sostenible. I el fet que sigui la distribució a
través de vehicles sostenibles és un criteri ambiental que podria donar punts. Per tant,
al que ens estem referint és a això, al fet d’incloure criteris que donin valor afegit a
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aquelles mesures que prenguin els municipis. Simplement és això, perquè...De
vegades m’entren dubtes i no sé si és que no m’he explicat prou bé.
El diputat senyor Camps, intervé i diu: Jo voldria afegir una última cosa. Aquestes
bases també parteixen que s’han fet diverses reunions amb tècnics del territori. I, per
tant, hem agafat totes les opinions d’aquestes reunions i, apart dels tècnics de la
nostra Diputació, i això és el que posem a disposició d’anar-ho a votar ara, que és el
que hem portat a votació ara. És a dir, hem escoltat als tècnics del territori de la
demarcació de Girona, que s’han pogut reunir amb els de la Diputació per mirar
d’incloure quines són les necessitats que ens podríem anar a trobar. I era aclarir això
El senyor President, intervé i manifesta: Dues coses només per acabar.
Una: evidentment jo vaig dir que es podien fer aportacions com bé ha fet la senyora
Paneque, i vostè ha interpretat que posant-la a la preacta això ja estava tancat. Bé,
no. La finalitat era una, que és la que jo vaig dir a la Junta de Portaveus, perquè amb
l’esperit de la comissió, era poder engegar algun projecte abans. I, per tant, si aquest
projecte el podíem engegar, doncs a més un projecte que era obert, inclús
pressupostàriament si fes falta. Per tant, en tot cas, aquesta era la intenció. La
intenció era d’un pla de xoc el més immediat possible, no? Doncs, escolti, aquesta era
una.
Dos: A veure, quan fem un pla de xoc, i el fan els ajuntaments a cada ajuntament, els
ajuntaments són prou grans per saber què és el que han de fer o no han de fer. És a
dir, aquest és un pla que respecta perfectament l’autonomia municipal. Cada
ajuntament, el seu desenvolupament del pla local o del pla de xoc per revifar el
comerç local el pot fer d’una forma o el pot plantejar d’una altra molt diferent. I la
Diputació, si és l’ajuntament d’ajuntaments, el que ha de creure és que els
ajuntaments ja són prou grans com per marcar-los-hi amb un pla de xoc no sé
quantes coses. El pla de xoc, i si ha de ser immediat, perquè el progrés i la reobertura
del comerç s’hauria de fer de manera immediata i la campanya el màxim d’aviat
possible. Precisament hem de deixar i respectar que cada ajuntament; per això queda
molt obert. La importància és una: La petició, la rapidesa de la resolució i el respecte.
Precisament en un pla de xoc el que cada ajuntament considera que és millor al seu
pla de xoc, i que pot ser molt discutible el d’un o el de l’altre. Però, no molt discutible,
molt diferent el d’un o el de l’altre. Llavors, ara nosaltres amb un pla de xoc immediat
posant-se a discutir si allò és el millor per, ja poso el meu cas, si és millor per
Banyoles o per Puigcerdà, o per Palafrugell, probablement nosaltres hem d’entrar a
discutir què és el millor per uns i per uns altres? Entenc que no. Que si fem un pla de
xoc, Lloret farà el seu, Palafrugell farà el se, Banyoles, farà el seu, Puigcerdà el seu,
Olot l’altre, Girona l’altre, que poden ser molt diferents els uns dels altres. Però és el
que el territori creu que ha de desenvolupar. I el que la Diputació ha de fer amb el pla
de xoc és ser àgil, perquè a més les quanties d’aquestes partides tampoc seran molt
importants, però seran per ajudar en aquest pla de xoc precisament de la mateixa
Diputació. Per tant, jo entenc que havíem de ser molt àgils en aquest sentit i que cada
pla haurà de desenvolupar els diferents ítems que vostè menciona, i que haurà
ajuntaments que ho faran d’una manera i ajuntaments que ho faran d’una altra, però
nosaltres qualsevol pla de xoc, si serveix per reactivar el comerç d’un municipi concret
i el proposa el seu ajuntament, hem de pensar que cada ajuntament sap a casa, al
seu municipi, què és millor per la revitalització en aquest cas del comerç. Per tant, per
això són tan amples, no? Per això són tan amples. Perquè en una situació
d’emergència, si ho encorsetes tot molt probablement, quan ho tinguis resolt, ja ha
passat l’emergència i per tant l’objectiu és activar-lo molt ràpid això. I per això és tan
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ampli. Però perquè sigui ràpid. Una altra cosa és, que ara ens ho explicarà la senyora
Paneque, que hagin de parlar amb entitats, les pimes, endavant. Cap problema, al
contrari. Però en tot cas els ajuntaments els hem de començar a respectar com a
ajuntaments. En el sentit que la seva autonomia municipal en un pla de xoc hem de
respectar la seva autonomia municipal en aquest àmbit, no? Una altra cosa és que
sigui un àmbit més concret, que no sigui de xoc ni d’emergència i que la Diputació
pugui dir: «Miri, per aquí sí, per aquí no». No? Però en un pla de reactivació del
comerç local, jo crec que no podem dir «per aquí sí, per aquí no». Hem de dir:
«Escolti, el que vostès considerin més oportú», que és el que diuen aquestes bases,
bàsicament. Senyora Paneque.
La presidenta del grup del PSC, senyora Sílvia Paneque, intervé i manifesta: Sí,
moltes gràcies. Efectivament, quan se’ns va traslladar aquesta proposta de
subvencions per reactivació del teixit comercial, se’ns va demanar també i se’ns va
insistir en la voluntat que tenia el govern de la Diputació de fer-ho per unanimitat i que
per tant aportéssim tot allò que penséssim que podria millorar-les. Nosaltres no ho
vàrem fer sols, vàrem voler contrastar aquestes bases amb diferents entitats o
patronals, tant socials com econòmiques, perquè malgrat és cert que aquesta línia de
subvencions va dirigida als ajuntaments, finalment que se’n veurà beneficiat doncs és
el teixit comercial i per això vàrem voler-ho fer d’aquesta manera. Fonamentalment i
tal i com avançava el president, vàrem situar tres eixos de propostes de millora. Un
primer, l’econòmic. Ens semblava que amb 5.000 euros podia quedar una quantitat
ajustada pel volum de projectes que es podrien presentar a la demarcació i aquí que
el diputat Pau Presas, ell també era conscient que podria haver-hi aquesta limitació i
per tant s’accepta que es pugui ampliar aquesta partida per atendre als projectes que
superin evidentment els requisits. Una segona qüestió era que a la comissió
avaluadora s’incorporessin representants precisament d’aquest teixit econòmic i
social. Aquí hem arribat a un mig acord, en el sentit que no es poden incorporar o
valoren no incorporar-los a la comissió avaluadora, però sí que hi hagi una reunió
prèvia perquè es pugin revisar aquests projectes per part d’aquestes entitats tipus
Pimec, tipus cambra de comerç, perquè ens entenguem. I, finalment, nosaltres sí que
pensàvem que a l’àmbit dels criteris de valoració era millorable. Hi havíem aportat
criteris de valoració no tant en el sentit del que deia la senyora Pèlach, sí en l’àmbit
de valorar quins ajuntaments haurien de tenir més opcions o no de rebre o la quantia
de rebre aquesta subvenció. M’explico, per exemple, posant dos exemples.
Pensàvem que un indicador podia ser la importància que tingués el sector de serveis
o comercials en el municipi. Pensàvem que aquest podria ser un criteri objectiu. O per
exemple l’impacte laborar que havia tingut la crisi de la Covid en el municipi, per
exemple, a través del nombre d’expedients de regulació, de l’índex. Ens semblava
important, aquí sí que haig de dir que no hem arribat a un acord. Probablement amb
més temps si que haguéssim pogut trobar la manera. I finalment també, com a
indicador, l’impacte d’aquestes accions finalment, un cop aplicada la subvenció.
Potser per aquesta no, però a futur pensem que és un estàndard europeu de veure
quin és l’impacte real de les subvencions de diners públics finalment que destinem als
ajuntaments. I, bé, pensem que seria un criteri a anar incorporant en futures
convocatòries. En tot cas allò acceptat per part del govern ens sembla prou important,
com és la incidència del teixit econòmic i social en la decisió com en aquest augment
de partida econòmica, és per això que nosaltres donarem el vot favorable.
S’APROVA per 25 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE) i 1 vot en contra (CUP)
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26.

PRECS I PREGUNTES

No n’hi ha.
El president, senyor Miquel Noguer, comenta que la propera sessió encara serà
telemàtica, perquè no sé si prosperarà o no l’estat d’alarma, però per les distàncies i
tot això, anirem valorant-ho en cada moment. D’acord? I després, ja ens veurem a
aquesta comissió de seguiment i aquesta reunió de treball. Moltíssimes gràcies a tots.
El senyor president aixeca la sessió a tres quarts i cinc minuts de dues de la tarda el
contingut de la qual, com a secretari, CERTIFICO.
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