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DATA:
HORA:
DOCUMENT:
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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
Diputats que s’excusen:

Miquel Noguer i Planas
Pau Presas i Bertran
Albert Piñeira i Brosel
Maria Puig i Ferrer
Maria Àngels Planas i Crous
Jaume Dulsat i Rodríguez
Jordi Masquef i Creus
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
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
Jordi Camps i Vicente
Roser Estañol i Torrent
Eduard Llorà i Cullet
Montserrat Mindan i Cortada
Eva Viñolas i Marín

ORDRE DEL DIA
1.
Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions
extraordinària i ordinària anteriors, que varen tenir lloc els dies 10 i 17 de
desembre de 2019, respectivament.
2.
Decrets corresponents al mes de desembre de 2019.
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.
PLE139/000006/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Intervenció (010): Aprovació de la modificació dels requisits bàsics
de fiscalització i intervenció limitada prèvia de despeses i obligacions, aplicable
a la Diputació de Girona i a les entitats del seu sector públic subjectes a funció
interventora (exp. 2020/140)
6.
PLE139/000005/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Secretaria General (005): Aprovar la renúncia de la Diputació de
Girona com a membre patró de la Fundació Acció Social Infància (FASI) (exp.
2020/103)
7.
PLE139/000007/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Secretaria General (005): Creació del Servei anomenat
"Desenvolupament Sostenible" que dependrà del centre gestor de Presidència.
(exp. 2020/382)
8.
PLE139/000073/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació inicial de les
bases reguladores de subvencions per a inversions municipals en cementiris.
(exp. 2019/8911)
9.
PLE139/000072/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació inicial de les
bases reguladores del procediment de concessió directa de subvencions per a
despeses municipals extraordinàries del servei d'Assistència i Cooperació
Municipal. (exp. 2019/8912)
10. PLE139/000076/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació inicial de les
bases del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural. (exp. 2019/8970)
11. PLE139/000003/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; XALOC: Acceptació de la delegació acordada per diversos ens de
determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona i altres
(exp. 2020/11)
12. PLE139/000004/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; XALOC: Acceptació de la delegació acordada per l'Ajuntament de
Puigcerdà de determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de
Girona (exp. 2020/12)
COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
13. PLE139/000070/2019-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Xarxa Viària
(013): Aprovació del text del conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament
de Canet d'Adri per a la cessió a l'Ajuntament d'un tram urbà de la ctra. GIV5313, a Canet d'Adri (exp. 2019/7267)
COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ
14. PLE139/000019/2019-DCICNTEE; Dictamen CI Cultura Noves Tecn. Esports
Educació; Inspai-Centre de la Imatge (020): Aprovació inicial de les bases
reguladores del Premi Joves Fotògraf(e)s. (exp. 2019/8857)
15. PLE139/000018/2019-DCICNTEE; Dictamen CI Cultura Noves Tecn. Esports
Educació; Oficina de Difusió (002): Aprovació inicial de les bases per
seleccionar dos projectes expositius per al programa "Exposicions Viatgeres"
període 2020-2021 (exp. 2019/8882)
JUNTA DE PORTAVEUS
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16.
17.
18.

19.
20.

PLE139/000001/2020-PJP; Proposta Junta de Portaveus; Moció del grup CUP,
de suport als ens locals per a la realització de polítiques LGBTI (exp. 2020/280)
PLE139/000002/2020-PJP; Proposta Junta de Portaveus; Moció del grup PSC
sobre polítiques d'ocupació (exp. 2020/280)
PLE139/000003/2020-PJP; Proposta Junta de Portaveus; Moció dels grups
JxCat i ERC, de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte el M.
H. President de la Generalitat Quim Torra i l'eurodiputat Oriol Junqueras (exp.
2020/280)
MOCIONS D’URGÈNCIA
PRECS I PREGUNTES

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El president, senyor Miquel Noguer, pren la paraula i comenta, bon dia. A veure,
sembla que la pluja ens altera una mica a tots. Comencem?. Em permeto, abans de
començar, si us plau, disculpar la senyora Eva Viñolas, sabeu que a ella li ha nevat
molt al seu municipi. Avui també es disculpa la senyora Roser Estañol, que sapigueu
que encara continua estant de baixa; la senyora Montse Mindan, que a Roses també
tenen algun que altre problema; el senyor Jordi Camps, que també ha hagut de
marxar perquè l’han cridat del seu municipi, i em descuido d’algú més? El senyor
Eduard Llorà, que avui no estava en condicions, ell personalment, tenia un tema de
salut d’aquest lleugers que amb un parell de dies passarà, però que en tot cas avui no
podia. I em sembla que ja està tothom disculpat.
Si els sembla, començarem aquest plenari, també indicar que després del plenari,
nosaltres tancarem la mateixa Diputació. El personal podrà anar-se’n perquè l’Onyar
està també molt amunt. Ens diuen des de l’Ajuntament que hi ha cert risc. Doncs, per
tant, i també des d’Interior, en tot cas, faríem això. També hi ha molta gent d’aquí la
Diputació que és de fora i, en tot cas, establir i deixar evidentment els retens
necessaris per tot el tema de carreteres, etcètera, que passi això. Per això ho dic,
perquè com nosaltres també som tots de fora, doncs quan marxem nosaltres que
també marxi la gent, o quan marxi la gent, marxem nosaltres si cal. Bé, escoltin, a la
tarda seré aquí, senyories, per tant, a la seva disposició.
1.

Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions
extraordinària i ordinària anteriors, que varen tenir lloc els dies 10 i 17 de
desembre de 2019, respectivament.

S’APROVEN, per unanimitat, les actes de les sessions extraordinària i ordinària que
varen tenir lloc els dies 10 i 17 de desembre de 2019, respectivament, prèviament
trameses als senyors diputats i a les senyores diputades.
2.

Decrets corresponents al mes de desembre de 2019.

S’informa dels decrets corresponents al mes de desembre de 2019 numerats del
núm. 3394 al núm. 3761.
La diputada senyora Laia Pèlach, pren la paraula i comenta que, en relació, primer, al
decret 3561, de 12 de novembre de 2019, és una despesa corrent d’un contracte de
servei per l’empresa Group Congress and Events, i és una despesa de prop de

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

3

13.000 euros. És saber exactament a què correspon. Ho hauríem mirat, el que passa
és que avui saben hem tingut problemes informàtics. Potser tindríem més informació i
no ha pogut ser.
El senyor President respon, Molt bé. Li donaré. N’hi ha una altra?
La senyora Pèlach manifesta que sí. I llavors, en relació, ja miro al senyor Piñeira,
perquè segur que em dirà que sempre vaig a parar a Puigcerdà i a Banyoles, i en
aquest casi sí, anirem a parar una altra vegada a Puigcerdà. Hem trobat dos decrets,
un seguit de l’altre, i són unes subvencions, totes dues entenc que són diferents,
d’una quantitat de 18.000 euros: Una pel 12è concurs de cavall pirinenc, l’altra per la
fira del cavall i el 39è concurs de cavalls, si no tinc malentès. Llavors, més que res, és
saber exactament si són subvencions que s’afegeixen a les que ja estan previstes
perquè en el pressupost de 2019, ho he hagut de mirar en el llibre en paper perquè no
podia consultar i pot ser que hi haguessin altres partides, però jo l’altra partida que he
trobat era una partida de 6.500 euros per la fira del cavall. Llavors és saber si és que
s’han incrementat, si són unes altres o exactament quin és el cas. Ja està, gràcies.
El senyor President comenta que, bé, jo només li deia perquè som 221 municipis.
Vostès es fixen en dos però en queden 219 restants. Només li deia per això.
La senyora Pèlach comenta: Són els que apareixen als decrets. Segurament si al
passar per La Selva em surt alguna d’allò que no m’encaixa també preguntarem. Però
jo m’avanço a allò que ja m’han dit en altres ocasions. Però això li avanço que no és
que ens fixem en aquests sinó que és el llistat que apareixen de decrets i si hi
apareixen a altres municipis coses que no acabem d’entendre o que no compartim
doncs ens farem la mateixa reflexió.
El senyor President respon, no, jo li faig aquesta broma si me la permet, i més un dia
de pluja, perquè si mirem l’hemeroteca d’aquesta casa, vostès normalment els que no
entenen de decrets, són els de Puigcerdà i Banyoles. La resta els solen entendre tots.
Només li dic, i a més li contestaré amb molt de gust perquè no hi ha res a amagar, tot
el contrari, i permeti’m l’expressió. Vostè, senyor Casellas.
El diputat senyor Pere Casellas, intervé i comenta, sí. Gràcies, president. Bon dia a
tothom. Primer de tot, donar-li les gràcies al senyor Fàbrega per aquest pin que ens
recorda els objectius de desenvolupament sostenible, i en això estem. Arrel de la
moció que es va aprovar sobre la declaració institucional sobre el tema del canvi
climàtic, repassant els decrets, el 3614 de 16 de desembre de 2019 i el 3679 de 19
d’octubre, que aproven expedients i despesa corresponent a contractes de
subministrament d’una furgoneta kangoo i d’un cotxe Renault Megane. Ens agradaria
saber, sospitem que no són ni híbrids ni elèctrics, però ens agradaria saber doncs, si
realment no ho són, i per què no donem més entrada a que els tipus de vehicles que
crec que ens ajudaran a combatre aquest canvi climàtic i que s’adiren amb el que
vàrem aplicar fa un parell de mesos.
El senyor President respon, molt bé. Alguna cosa més? Bé, respecte al 3561 li
informaré, perquè ara jo tampoc podré rescatar aquesta informació. Per tant li trucaré
i li contestaré adequadament per què. I si durant el ple ho tinc li contestaré durant el
plenari. Vostès igual. És a dir, vostès saben que precisament vam aprovar una moció
amb condicionants d’aquests i que per tant no és que no en tinguem cap d’elèctric ni
cap d’híbrid, perquè en tenim a la casa. Però en tot cas explicarem i especificarem
aquest el per què. No sé si el de Puigcerdà... Sí? Vol contestar-ho vostè? Doncs
vinga, digui.
(so inaudible) [...]
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El senyor President comenta... (so inaudible) [...] probable més perquè estarien a
algun parc de muntanya o a algun parc d’aquests que, en tot cas, amb les carreteres
no dona per poder fer això.
El diputat delegat de Xarxa Viària, senyor Jordi Xargay comenta que és una
substitució del vehicles interns. Es va treure... (so inaudible) [...]
El diputat senyor Pere Casellas respon, Sí. Per això està encallada l’aprovació d’un
pla de mobilitat elèctrica que contempli les diferents varietats de comarques que tenim
i instal·lar els carregadors allà on sigui adient. Aquesta és la situació.
El senyor President intervé i diu, nosaltres també a la moció ho vàrem especificar,
que això es faria amb híbrids i elèctrics sempre que es pogués, i de fet sempre ho
hem fet amb aquells cotxes que es pot i en els cotxes que no, com deia el senyor
Xargay, ara no ho hem fet. Però no trenquem en cap cas l’esperit de la moció que es
va aprovar en aquesta sessió plenària.
Referent a això de Puigcerdà no sé si vostè pot contestar-ho. Si pot contestar-ho
contesti ara, si no, després li donaríem.
El vicepresident segon, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i manifesta: Moltes
gràcies, senyor president. Il·lustra diputada senyora Pèlach. Em reitero, que sempre
ens demanen Puigcerdà i Banyoles, que veig que hi tenen un interès especial i li
agraeixo en aquest cas, ja no com a portaveu del govern sinó com alcalde, que tingui
tant interès amb el meu municipi. Per tant, si algun dia vol venir a visitar-lo estarà
més que convidada i la rebrem a l’ajuntament. I dit això, vaig a la resposta.
Bàsicament són dues subvencions, les dues nominatives, que són dues coses
diferents. Com que vostè m’ha comentat que com que ha vist el pressupost de l’any
passat haurà vist, perquè ha dit vostè que l’ha mirat, que hi ha tot un grapat de
subvencions nominatives previstes al pressupost, tant de l’exercici 2019 com de
l’exercici 2020 i d’una manera molt significativa per fires, i especialment per fires de
caràcter agrícola-ramader o per fires també que estan dedicades a la promoció dels
productes agroalimentaris, al producte de proximitat, al producte de kilòmetre 0. I li
poso alguns exemples: la fira del cavall del Ripollès, la fira de Sant Andreu, la fira
agrícola i ramadera de la fira mediterrània de Riells, la fira del tap de Cassà, la fira
del porc de Riudellots, la fira de Sant Martirià, etcètera, etcètera. De totes aquestes,
com que vostè només em demana per la de Puigcerdà, doncs li contesto per la de
Puigcerdà, que entenc que és la que vostè l’interessa més que no pas les altres.
Bàsicament a l’Àrea de Medi Ambient hi ha tot un seguit de fires que en el seu dia es
van considerar estratègiques i que com que es van considerar estratègiques se’ls hi
va assignar una partida nominativa. També és veritat que això està en procés de
revisió per part de l’àrea. Una de les fires que es va considerar estratègica, de les
moltes que es van considerar estratègiques, va ser la fira agrícola, la fira ramadera
de Puigcerdà, la fira del cavall de Puigcerdà, principalment per una raó: perquè és la
fira de bestiar més important de tot el país i pràcticament la més important en volum
de negoci de cap de bestiar si tenim en compte les fires que es celebren a la resta de
l’Estat espanyol. Per tant, com que és una fira bastant especialitzada de bestiar aquí,
la més important del país sense dubte, pràcticament la més gran que a dia d’avui
queda al conjunt de l’Estat espanyol, per això es va posar una partida nominativa.
Quan mirem les altres fires agrícoles i ramaderes que tenen una partida nominativa
de mida similar o fins i tot alguna inferior, l’import de la fira de Puigcerdà no estava en
consonància amb la resta de fires de mida similar. Per això sobre l’exercici 2019, si
bé és veritat que la partida pressupostària que es va aprovar per consignar
inicialment el pressupost és la xifra que vostre deia, de 5.600 euros, després es va
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fer una modificació de crèdit en el decurs de l’exercici i es va suplementar per
homogeneïtzar-la i que guardés consonància en relació amb la resta de fires per
seguir un principi de coherència. Aquesta ja fa uns anys que hi és.
La segona cosa que vostè planteja és una mica diferent, és concurs del cavall
pirinenc català. Això és un certamen nacional. Perquè ens entenguem, les fires que
es fan arreu del territori, entre elles la fira de Puigcerdà, una de les moltes funcions
que tenen, a banda de la pròpia activitat comercial, és que és el certamen ramader o
el concurs ramader d’aquella comarca. I això es recondueix a la resta de comarques
pirinenques, és a dir, la Cerdanya fa el seu, el Ripollès fa el seu, l’Alt Urgell fa el seu,
el Pallars Jussà fa el seu, el Pallars Sobirà fa el seu, l’Alta Ribagorça fa el seu, i la
Vall d’Aran fa el seu. Tots aquests concursos comarcals serveixen per seleccionar el
bestiar que després participarà al concurs nacional, que és un certamen del país. El
concurs nacional és itinerant, es va celebrant en diferents llocs, de fer de totes les
edicions que porta, que concretament s’han celebrat 12, s’ha celebrat a diferents
poblacions i diferents comarques, aquest any passat es va fer el certamen nacional a
Puigcerdà i normalment sempre a totes les diputacions han col·laborat, tant sigui la de
Lleida quan s’ha celebrat a alguna comarca com l’Alt Urgell, el Pallars, l’Alta
Ribagorça o la Vall d’Aran, com quan ens toca a la Cerdanya o el Ripollès que el fa la
demarcació de Girona. Si aquest any el certamen es tornés a celebrar a la Cerdanya
o al Ripollès, aleshores, com que és certament nacional, hi hauria aportació de la
Diputació, com hi ha també d’altres administracions públiques, i quan es fa a la
demarcació de Lleida qui se n’ocupa és la demarcació de Lleida. Però un és fixe de
cada any i l’altre és el certament nacional que, com li deia, és itinerant.
3.

Ratificació de les resolucions que ho requereixin.

No n’hi ha.
4.

Informació de la Presidència.

El senyor president facilita als diputats i diputades la informació següent:
Assistència a actes representatius:
• A Banyoles, presentació del llibre Quaderns de Banyoles. Llegendes i Misteris
de Banyoles.
• A Maçanet de la Selva, a la inauguració de l’espai de Seguretat i Via Pública.
• A Barcelona, a la Festa de l’Esport Català 2019.
• A Lausanne, reunió al Comitè Olímpic Internacional (COI).
Visites:
• A Barcelona, amb l’Hble. Sr. Pere Aragonès, vicepresident del Govern de la
Generalitat, en visita conjunta amb el vicepresident primer de la Diputació de
Girona.
• A Girona, a visita a l’alcaldessa de Girona, Il·lma. Sra. Marta Madrenas.
• Amb els alcaldes i alcaldesses de: Bolvir, Urús, Tossa, Viladrau, Pedret i
Marzà, Garrigàs, Sant Julià de Ramis i Lladó.
• Amb el president del consell comarcal del Ripollès.
• Amb els presidents de les diputacions catalanes, en visita conjunta a
Barcelona.
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•
•
•
•

Visita-reunió amb el Director de l’Aeroport de Girona, en visita conjunta amb
altres autoritats, a les instal·lacions de l’Aeroport.
Entitats i particulars: 17
Visita a les Germanetes dels Pobres.
Visita a l’exposició de pintures de Paquita Lladó, a l’edifici de La Punxa.

Reunions de treball:
• Juntes de Govern.
• Ple ordinari
• Junta de Govern del Consorci de la Costa Brava.
• Consell d’Administració Extraordinari del Patronat de Turisme Girona-Costa
Brava.
• Consell d’Alcaldes del Gironès.
• Consell d’Alcaldes del Baix Empordà.
• Consell d’Administració d’Abastament en alta Costa Brava Empresa Mixta , SA.
• Mitjans de comunicació: Diari de Girona.
Tot seguit, el senyor President manifesta que expressem el nostre condol més sentit
als familiars de les víctimes provocades per l’explosió de la petroquímica al Camp de
Tarragona, esdevinguda el passat 14 de gener.
ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES
COMISSIÓ D’HISENDA, ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I
COOPERACIÓ LOCAL
5.

PLE139/000006/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Intervenció (010): Aprovació de la modificació dels
requisits bàsics de fiscalització i intervenció limitada prèvia de despeses i
obligacions, aplicable a la Diputació de Girona i a les entitats del seu
sector públic subjectes a funció interventora (exp. 2020/140)

“La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local va modificar els articles 213 i 218 del RDL 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL),
tot introduint una ordre directa al Govern Espanyol per a la regulació dels
procediments de control intern i la metodologia d’aplicació amb l’objectiu, entre altres,
de reforçar el control econòmic-pressupostari i el paper de la funció interventora en
les entitats locals.
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 (RD 424/2017) 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 prèvia limitada, el Ple de la Diputació de Girona,
en data 15 de maig de 2018, va adoptar l’acord de fiscalització i intervenció limitada
prèvia de requisits bàsics de la Diputació de Girona i de les entitats del seu sector
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públic subjectes a funció interventora, aprovant alhora la substitució de la fiscalització
prèvia dels drets i ingressos pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat en
aplicació de l’article 9 del RD 424/2017. (exp.2018/5138).
En el mateix acte es va aprovar els tipus de despeses i obligacions sotmeses a
fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, així com els
requisits bàsics a comprovar en adaptació a l’àmbit local de l’Acord del Consell de
Ministres de 30 de maig de 2008, de la Intervenció general de l’administració de
l’Estat, respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics en
l’àmbit estatal, actualitzat per acord d’1 de juliol de 2011 (en endavant ACM2008).
Posteriorment, en data 2 d’agost de 2018 es publicà al BOE la Resolució de 25 de
juliol de 2018, de la Intervenció general de l’administració de l’Estat, per la que es
publica l’Acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018 (en endavant
ACM2018), respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics
en l’àmbit dels contractes del sector públic i els encàrrecs a mitjans propis en l’àmbit
estatal. L’àmbit objectiu de l’ACM2018 es limitava a reformar i desenvolupar els tipus
de despesa afectats per la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector
públic, que ha introduït importants novetats tant en matèria de contractes
administratius com en matèria d’encàrrecs a mitjans propis personificats, substituint,
en aquest àmbit, l’ACM2008.
En data 16 d’octubre de 2018 el Ple de la Diputació va aprovar la modificació dels
tipus de despeses i obligacions així com dels requisits bàsics de fiscalització i
intervenció limitada prèvia, per a la seva adaptació a l’esmentat Acord del Consell de
Ministres de 2018.
Després d’haver transcorregut més d’un any en l’aplicació dels requisits bàsics fixats
pel Ple en el passat exercici, i fruit dels resultats derivats de l’exercici del control dut a
terme durant aquest temps, es fa necessària la seva revisió i actualització, per tal
d’adequar-los a la legislació vigent i facilitar l’exercici d’aquesta fiscalització i
intervenció limitada prèvia de requisits bàsics.
En aquest sentit, en el Ple de 17 de desembre de 2019 ja ha estat aprovada la
modificació dels esmentats requisits per als ens adherits al Servei d’Assistència en
l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals de la Diputació de Girona, per dur a
terme l’actualització esmentada.
Per tot l’exposat, atès que gairebé la totalitat dels Annexos dels acords adoptats pels
plenaris de l’any 2018 en la determinació dels requisits bàsics aplicables a la
Diputació de Girona i als seus ens dependents subjectes a funció interventora s’han
vist actualitzats, es proposa l’aprovació novament de tots els tipus de despeses i
obligacions que estan sotmeses al règim de requisits bàsics als efectes de
fiscalització i intervenció limitada prèvia, així com dels requisits de caràcter bàsic a
comprovar per a cadascun d’ells.
D’acord amb l’art. 13 del Reglament de Control, la competència per a l’aprovació de la
implantació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia correspon al Ple, a
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proposta del President i previ informe de la Intervenció de Fons. També correspon al
Ple la modificació dels requisits aprovats anteriorment.
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. Aprovar els tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i
intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, aplicable a la Diputació de
Girona i a les entitats del seu sector públic subjectes a funció interventora, que es
concreten en l’Annex l, que consta en l’expedient, i que substituirà l’Annex I
actualment vigent.
SEGON. Aprovar els requisits bàsics de fiscalització i intervenció limitada prèvia, en
relació a les actuacions que es concreten en l’Annex ll, que consta en l’expedient, i
que substituirà l’Annex II actualment vigent.
TERCER. Acordar que les modificacions derivades d’un canvi semàntic en algun dels
tipus de despeses o obligacions, o bé, en algun dels requisits bàsics, sempre que no
impliquin un canvi d’interpretació o contingut, així com l’actualització de les
referències legals que els emparen, podran ser actualitzades, quan sigui necessari,
sense que es requereixi un nou acord.
QUART. El present acord serà vigent a partir de l’1 de febrer de 2020, en aplicació a
tots aquells expedients que es presentin per al seu control a partir d’aquesta data,
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.
CINQUÈ. Donar compte del presents acords a la Intervenció de Fons i a la Secretaria,
així com als diferents centres gestors, tant de la Diputació de Girona com de les
entitats del seu sector públic subjectes a funció interventora.”
La diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria Àngels, Planas,
pren la paraula i diu que, el 15 de maig de 2008 es va adoptar l’acord de fiscalització i
intervenció limitada dels requisits bàsics de la Diputació i també de les entitats del
subsector públic, subjectes a intervenció, hem anat portant a diferents plens les
modificacions i el que fem és portar una modificació més per adaptar-la a la normativa
vigent. No és res més que això. Moltíssimes gràcies.
S’APROVA per unanimitat.
6.

PLE139/000005/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Secretaria General (005): Aprovar la renúncia de la
Diputació de Girona com a membre patró de la Fundació Acció Social
Infància (FASI) (exp. 2020/103)
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“El Ple de la Diputació de Girona de 20 de setembre de 2016 va acordar la ratificació
de la resolució de la Presidència de 30 d’agost del mateix any, segons la qual aquesta
Diputació s’adheria a l’entitat anomenada Fundació Acció Social Infància (FASI), i en
el mateix acord s’aprovaven els Estatuts de la referida fundació.
A la part expositiva de l’acord esmentat, s’exposava que l’entitat FASI és un ens
sense ànim de lucre, constituïda l’any 2009 que té, entre altres objectius, el disseny i
la gestió de nous equipaments i serveis orientats a la infància i a la família.
També es deia que cal emmarcar la Fundació en el context de les diferents accions
que va portar a terme el Consorci d’Acció Social de Catalunya (CASC) en els darrers
anys, entre les quals figura la constitució d’aquesta Fundació, la qual, a partir del 31
de desembre de 2013, va esdevenir fundació privada i va deixar de ser
fonamentalment fundació del sector públic, donat que la majoria dels patrons formen
part del sector privat. És per aquest motiu que no es va consolidar ni sectoritzar en
cap ens públic territorial, a efectes del SEC-2010, Sistema Europeu de Comptes, i,
per tant, actua amb total autonomia i independència.
D’altra banda esmenta que el Ple de la Diputació, en sessió ordinària de 19 de
novembre de 2013, va acordar la implantació dels serveis socials com a nou àmbit
competencial de la corporació, que consisteix en la gestió de centres, de serveis de
consultoria i assessorament en matèria de serveis socials i altres serveis subsidiaris,
complementaris o connexes.
Així mateix es deia que el fet que la Diputació esdevingués membre del CASC, en
aquest moment extingit, i que adquirís un 51 % de les participacions de la societat
SUMAR, SL, per resolució de la Presidència de data 11 de novembre de 2013, van
ser elements abastament motivadors perquè el president de FASI presentés un escrit,
en data 19 de juliol de 2016, segons el qual, en base a la modificació dels Estatuts de
la Fundació recentment produïda, que afectava, entre d’altres punts, a la modificació
del Patronat de la Fundació, demanava a la Diputació de Girona la designació d’un
membre nat i de tres membres electes en el si del Patronat de la Fundació.
La Diputació de Girona, en considerar-se que formava part de les dues entitats abans
esmentades, CASC (que va ser objecte de dissolució i liquidació el dia 31 de
desembre de 2015, de conformitat amb la previsió de la Llei 27/2013 de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local) i SUMAR SL , va
creure necessari acordar l’adhesió de la Diputació a la Fundació.
Tanmateix, l’ingrés de la Diputació de Girona com a membre de FASI obeïa al motiu
fonamental de la inclusió de la Diputació en el si del seu Patronat, en substitució del
Consorci d'Acció Social de Catalunya. En aquell moment, doncs, aquesta actuació
tenia sentit per l’especial atenció i l’interès que la Diputació de Girona tenia en relació
amb l’obertura de les primeres cases a les comarques de Girona (Blanes, Lloret de
Mar i Santa Coloma de Farners), en base a les competències en matèria de serveis
socials assumides.
Malgrat això, el propòsit era que en aquesta operació s’impliquessin i formessin part
les tres diputacions restants, de Lleida, Barcelona i Tarragona; però el resultat final no
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ha estat el previst. La realitat és que amb posterioritat s’han obert arreu de Catalunya
altres cases d’acolliment; per la qual cosa no té massa sentit que la Diputació de
Girona, d’abast competencial concretat a la seva pròpia demarcació, formi part del
Patronat com a única Diputació, en relació amb la marxa i el desenvolupament d’unes
actuacions que ultrapassen del seu àmbit territorial.
D’aquesta manera, en la sessió extraordinària del Ple del passat dia 6 d’agost de
2019, en la qual es donava compte de les representacions de la Diputació a les
diferents entitats i organitzacions administratives de la demarcació de Girona de les
quals la Diputació forma part, es va prescindir expressament de designar
representants de la corporació a FASI.
L’article 32 dels Estatuts de FASI regulen, entre els motius de cessament dels seus
patrons, el de la renúncia notificada al Patronat i d’altres que estableixin la Llei o els
mateixos Estatuts. Així mateix, es diu que la renúncia al càrrec de patró ha de constar
de qualsevol de les formes establertes per a l'acceptació del càrrec, però només
produeix efectes davant de tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions. En
els mateixos termes es regula el cessament a l’article 332.12 de la Llei 4/2008, de 24
d’abril del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
Finalment, precedeix aquesta proposta l’informe de la secretaria de la corporació en
el qual es diu que, segons l’article 47.2g de la Llei reguladora de les bases de règim
local i l’article 114.3d 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 competència per a la
creació, modificació o dissolució d’organitzacions de caràcter associatiu, així com
l’adhesió i l’aprovació i modificació dels seus estatuts és del Ple, amb el requisit del
vot favorable de la majoria absoluta legal de membres de la corporació.
D’acord amb aquests antecedents, 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. APROVAR LA RENÚNCIA de la Diputació de Girona, com a membre patró de
la Fundació Acció Social Infància (FASI), pels motius expressats i fonamentats a la
part expositiva del present acord.
Segon. NOTIFICAR el present acord al president de FASI, als efectes pertinents.”
El senyor President comenta que passaríem al següent punt, que és el sisè de l’ordre
del dia, la renúncia de la Diputació de Girona com a membre patró de la Fundació
Acció Social Infància (FASI). Senyora Planas.
La diputada senyora Planas pren la paraula i comenta que al setembre de l’any 2016,
en aquest cas, la Diputació es va adherir a l’entitat anomenada Fundació Acció Social
Infància (FASI) i en aquest mateix acord s’aprovaven els estatuts d’aquesta fundació.
FASI és un ens sense ànims de lucre, es va constituir l’any 2009, i té per objectiu el
disseny i la gestió dels nous equipaments i serveis orientats a la infància i a la família.
L’ingrés de la Diputació de Girona com a membre del FASI obeïa a un motiu
fonamental. Era la inclusió de la Diputació en el seu patronat, en substitució en aquest
cas del Consorci d’Acció Social de Catalunya i en aquell moment aquesta actuació sí

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

11

que tenia sentit pel que era atenció i interès a tota l’obertura d’aquestes cases de les
comarques de Girona, com eren les de Blanes, de Lloret de Mar, de Santa Coloma de
Farners, i en base a les competències de la matèria de serveis socials assumides. El
propòsit era que a aquesta operació s’impliquessin i formessin parts les tres
diputacions, la de Lleida, la de Barcelona i la de Tarragona, però el resultat no ha
estat el que s’havia previst i, per tant, el que s’ha obert arreu de tot Catalunya altres
cases d’acolliment, per la qual cosa no té gaire sentit que la Diputació de Girona
abasti aquesta competència concreta de la seva pròpia demarcació i que formi part
d’aquest patronat com a única diputació, ja que he dit abans que les altres no s’han
volgut adherir. I per tant el que portem és a aprovar la renúncia de la Diputació com a
membre del patró de la Fundació Acció Social, ja que ja hi ha un patronat que seguirà
fent aquesta feina. Moltíssimes gràcies.
La diputada senyora Laia Pèlach, intervé i manifesta que, el grup de la CUP votarem
a favor perquè d’aquesta fundació ens preocupava més que hi fóssim que no pas que
no, per tant, celebrem, diguéssim, que ens sortim. En tot cas sí que és una fundació
que ha rebut denuncies importants en diversos sentits, tant a nivell de treballadors
com en temes de negocis i mobiliaris que a nosaltres ens preocupen, i per tant doncs
celebrem que ens sortim. En tot cas sí que a la Comissió informativa vaig demanar a
veure si des de la Diputació hi havia fet algun informe de valoració d’aquests anys i
del paper que havia tingut com a Diputació en aquesta fundació aquests anys i aclarir
si això s’ha pogut fer o no s’ha pogut fer, perquè en tot cas jo no ho he pas rebut.
Gràcies.
El senyor President pren la paraula i respon, no, en tot cas, em permetrà l’explicació.
Jo vaig ser patró des de l’any 2009 d’aquesta fundació. Aquesta fundació es va crear
a instàncies també del mateix departament d’Acció Social de la Generalitat, en el
sentit que s’havia de donar cobertura a una sèrie d’infants o joves d’aproximadament
un període d’un any o un any i mig, quan els seus pares o els seus progenitors tenien
algun que altre problema i fins i tot en aquesta fundació inclús hi havia algun pare o
alguna mare doncs que anava a banyar, o a donar el sopar o el dinar al seu fill que
també aprofitava a vegades perquè era l’únic àpat que podia fer el pare o la mare,
quedar-s’hi a dinar o quedar-s’hi a sopar durant un any i mig transitòriament mentre
es pogués resoldre aquest problema del progenitors. Un model que es va demanar en
aquell moment al consorci d’acció social de Catalunya, d’aquí deriva que hi siguem la
Diputació de Girona, que hi havia dues branques: consorci d’acció social de
Catalunya i l’empresa d’acció social SUMAR que després es van comprar la majoria
d’accions per part d’aquesta Diputació; i una mica heretant el consorci d’acció social
de Catalunya, la Diputació de Girona va entrar a ser patró d’aquesta fundació FASI.
Aquesta fundació tenia la voluntat d’obrir les cases que el departament demanava i
alhora en diferents comarques de tot el territori. Però això era dintre del consorci
d’acció social de Catalunya. Llavors, nosaltres, crec que per responsabilitat quan es
va adoptar el CASC, de fet aquesta fundació és una fundació de caràcter privat, de fet
aquesta fundació a diferència de SUMAR, que sí que està computada dintre del
perímetre de la Diputació de Girona consolida aquí aquesta fundació, precisament no
ho consolida aquí sinó que és una fundació de caràcter privat i per tant no té cap
consolidació en cap estament públic. La feina, jo penso que està molt ben feta. És a
dir, neix per una raó d’una necessitat de país i aquesta necessitat de país, que és el
departament d’acció social qui precisament ho marca, per on han d’anar, i en tot cas
en vigila que les coses es facin com s’han de fer, s’han d’obrir o s’obriran les que
siguin necessàries, és un recurs molt car. Sempre i quan les partides pressupostàries
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del departament ho permetin i llavors es evident que aquí el que això comportava
també era tenir unes cases, uns habitatges que hi havia també una empresa que
recercava i arreglava perquè no eres d’habitatges normals, a vegades s’havien de
comprar plantes precisament perquè s’hi poguessin ubicar vuit o deu persones i en tot
cas sí que és cert que aquesta empresa al final una de les missions que hi va haver
és que entrés dintre la fundació i deixés d’haver-hi aquesta empresa que es deia
Casa Equipament, si no recordo malament, i aquesta empresa ja no existeix sinó que
estan tots els habitatges dins de la fundació, era una manera de l’expansió. Si no
hagués hagut l’expansió segurament no s’hagués hagut de fer aquesta empresa en el
seu moment i en tot cas sí que és veritat que per la meva part jo ho vaig lamentar al
programa aquest de TV3. Me’l vaig voler mirar perquè en tot cas jo n’havia format
part, em penso que la raó de la fundació s’ha complert i s’ha anat complint. Això hi ha
cases a tot Catalunya. Si les altres diputacions no hi són, la nosa Diputació tampoc no
hi havia de ser, a més a una fundació de dret privat tampoc. Per tant, al patronat sí
que hi ha gent diversa, d’arreu del país, aquesta fundació està funcionant bé, tot el
tema de les cases està regularitzat dintre el que és la mateixa fundació. Jo penso que
compleixen bé i els que n’hem sigut patrons i que som membres d’aquest ple podem
també dir doncs que l’objectiu pel qual es va fixar o es va obrir aquesta d’acord amb
el govern o per necessitat del país precisament de tenir aquest recurs, penso que es
va complir amb escreix i que en tot cas no té sentit que si hi ha altres habitatges a la
demarcació de Girona, i n’hi ha vuit o deu a la resta del país, si les altres diputacions
no hi són, escolti, nosaltres doncs senzillament tampoc no hi hem de ser-hi. És una
fundació de dret privat, ja vàrem complir amb el que havien de complir, com vàrem
haver de fer desaparèixer el CASC d’acord amb l’atzar d’aquell moment a entrar-hi a
formar-ne part per no deixar-ho orfe. Jo crec que hem complert amb escreix, hi ha un
patronat, encara també hi ha algun ens privat, em sembla que també hi ha plataforma
educativa i per tant tot això s’està gestionant, ho estan gestionant bé, els pisos, els
habitatges estan complint amb el seu objectiu però nosaltres pensem que en una
fundació de dret privat nosaltres aquí ja en aquest cas hem fet la nostra funció i ja no
hauríem de continuar-hi sent però sí que en tot cas aplaudim que aquesta fundació
segueixi fent les accions per les quals va néixer i que en tot cas pugui donar
cobertura, en aquest cas, a més de 100 nois i noies, nens i nenes del país que tenen
aquestes necessitats. Bé, en tot cas jo li puc contestar i li contesto al que vostè m’ha
dit. La Diputació de Girona aquell moment vàrem actuar per responsabilitat i pensem
que la nostra responsabilitat en aquest moment ha acabat i per això prenem aquesta
decisió. Si?
La diputada senyora Pèlach respon, simplement... O sigui, no és l’objecte de debat, i
per tant, no entraré en debat en aquest sentit, però sí que, per deixar clar, que jo no
comparteixo la visió de la bona feina que està fent aquesta Fundació. Simplement per
deixar-ne constància, no fos cas que el silenci es pogués interpretar com estar
d’acord amb les seves paraules.
El senyor Noguer manifesta, jo, que n’he set patró, des de la seva fundació, li puc ben
assegurar que la feina feta, i el senyor Fàbrega probablement estarà d’acord amb mi,
que la feina que s’ha fet per aquests nois i noies, nens i nenes i famílies, li puc ben
assegurar que és una feina agraïda, necessària, bona i que en tot cas és un recurs
que s’havia de fer. De fet, qui va dir que aquest recurs era necessari va ser el mateix
Departament d’Acció Social, i no cap de nosaltres. Senyor Fernández.
El diputat senyor Juli Fernández, intervé i manifesta: Gràcies, senyor president. Bé,
nosaltres, al nostre grup, ja amb la pròpia Comissió Informativa vam fer reserva de vot
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en aquest punt. Pensem que la incorporació a la Diputació al 2016 venia per cobrir
una necessitat, que encara aquesta necessitat hi és, malgrat que la pròpia Fundació
havia tingut algun problema de gestió, les necessitats a cobrir hi són. Entenem que
més enllà del fet que les altres diputacions no hi siguin no ha de ser element perquè
nosaltres marxem, perquè, en tot cas, si veiem que la funció que es fa és correcta
seria molt millor treballar per veure perquè no s’incorporen les altres diputacions per
incorporar més recursos. Pensem que la col·laboració publicoprivada al voltant d’una
fundació és una eina que per derivar serveis funciona. I, per tant, com que no ho
veiem de tot clar, per això volem fer un abstenció. Entenem que les necessitats hi
són, crec que cal sumar esforços, crec que el fet d’abandonar-la amb aquesta postura
de dir que com que les altres diputacions no hi són, nosaltres marxem. Potser no
seria el millor, en qualsevol cas, el Govern ha pres aquesta decisió. Nosaltres
entenem que aquesta necessitat s’ha de treballar i, per tant, estiguem atents que si no
ho fa la fundació, doncs necessiten al departament que li pertoqui perquè aquest
servei quedi cobert.
El senyor President respon, jo li haig de dir, senyor Fernández, i crec que vostè em
coneix de sobres, que nosaltres no sortim d’un lloc si tingués algun perill de que això
no pogués continuar de manera correcta i adequada. Precisament, si nosaltres
marxem de la fundació en aquests moments és perquè ho hem parlat amb tots els
actors de la fundació. I, probablement, en aquest moment, els membres del patronat
ja no és absolutament necessari. Quan es va haver d’apuntar al 2016, després de la
dissolució del CASC per l’LRSAL, nosaltres vàrem aguantar. Estem al gener del 2020
i avui presentem això, que en aquell moment ja podien dir: «escolti’m, no?» Doncs,
no. Nosaltres hem aguantat i mira que hi ha cases a Valls, Tortosa, Barcelona,
Hospitalet, Terrassa, Sabadell, Tarragona... Per tant, arreu, i nosaltres malgrat dir-se
Diputació de Girona (i l’àmbit d’actuació és el territori gironí) hem estat allà fins que
s’ha fet aquest procés dels habitatges, fins que la pròpia fundació ja ha arribat un
moment que ens ha dit: «escolteu, ara ja podem volar tranquils». Sempre que han
necessitat un ajut, i sempre que el necessitin per qualsevol cosa, ens tindran a la
disposició. Jo vaig estar content de formar part de la seva creació, però ni perilla
l’objectiu ni perilla la viabilitat. Sinó és evident que hauríem d’emprendre,
probablement conjuntament amb altra gent, com vostè acaba d’apuntar, de dir:
«escolteu, hem de fer això». En aquest moment el departament continua apostant per
aquest model, continua també demanant si s’ha de fer alguna obertura. En aquest
moment, la fundació per sí mateixa pot tirar endavant, no són necessaris... jo he
parlat amb el patronat. És a dir: «escolti, si nosaltres... ara en aquest moment us en
podeu anar tranquils, que això té la viabilitat i tot això garantit». Si no, per
responsabilitat, no ho haguéssim fet. Que n’estigui ben segur. I penso que amb això
podem estar ben tranquils. En el cas que aquest model no hagués de funcionar o, en
el cas que hi hagués alguna qüestió ja tornaria a proposar el que calgués per fer-ho,
però en aquest moment quan ja això camina per si sol, pensem que no passa res per
sortir. Però amb aquesta tranquil·litat i després d’haver-ho parlat amb tothom. És una
decisió que jo no porto al plenari a la brava, sense haver-ne parlat amb ningú, no.
Això està parlat, meditat... i segur que havia d’anar així. Estiguin amb això ben
tranquils. D’acord?
Passaríem a la votació. Hi ha algun vot en contra? Alguna abstenció? Entenc que són
les quatre del grup dels socialistes i la resta són tots vots a favor?
S’APROVA per 18 vots a favor (JxCat, ERC, CUP, IdS i TxE) i 4 abstencions (PSC)
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7.

PLE139/000007/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Secretaria General (005): Creació del Servei anomenat
"Desenvolupament Sostenible" que dependrà del centre gestor de
Presidència. (exp. 2020/382)

“Atès que el 25 de setembre de 2015, 193 països es van comprometre amb els 17
objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides i el seu compliment per
a l'any 2030.
Atès que els objectius persegueixen la igualtat entre les persones , protegir el planeta
i assegurar la prosperitat com a part d'una nova agenda de desenvolupament
sostenible.
Atès es pretén que l'Agenda 2030, com a instrument creat “ad hoc” per a l’assoliment
d’aquests objectius i en l’àmbit del conjunt de les administracions públiques territorials
de l’Estat, ha de figurar com un dels eixos prioritaris d’actuació en les seves
respectives accions de govern, en la mesura que representa un canvi i una aposta
d’actuació.
Atès que la Diputació de Girona, no pot estar aliena a aquesta iniciativa que, d’altra
banda, està dins del marc de les competències genèriques que li atribueix l’article 31
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, en la mesura que pot realitzar
actuacions directes, però també de suport als municipis de la demarcació de Girona
en l’assoliment de la prestació dels serveis de competència municipal i per tant dels
objectius de desenvolupament sostenible, així com de possibles actuacions de
coordinació amb les administracions estatal i autonòmica en aquesta matèria.
Atès que el desenvolupament i execució d’aquesta iniciativa requereix la creació d’un
nou servei que s’anomeni “Desenvolupament Sostenible”, que caldrà incloure dins del
centre gestor de Presidència.
Atès que la creació d’aquest nou servei comporta la modificació del cartipàs de la
corporació, aprovat en sessió extraordinària del ple de data 23 de juliol de 2019.
D’acord amb els motius expressats, 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. CREAR el servei anomenat “Desenvolupament Sostenible”, que dependrà del
centre gestor de Presidència.
Segon. MODIFICAR el cartipàs de la Diputació de Girona, aprovat en la sessió
extraordinària del ple de data 23 de juliol de 2019, mitjançant la inclusió del servei
“Desenvolupament Sostenible” que dependrà del centre gestor de Presidència.
Tercer. FER CONSTAR que les propostes que incoï el centre gestor de Presidència
en relació amb el servei “Desenvolupament Sostenible” hauran de dictaminar-se per
part de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat.”
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El senyor President manifesta que el punt setè de l’ordre del dia és la creació del
Servei anomenat “Desenvolupament Sostenible”, que per això el diputat senyor
Fàbrega ens ha fet arribar en nom de la Diputació aquest pin. I, per desenvolupar-lo,
senyor Fàbrega, té la paraula.
El diputat senyor Joan Fàbrega, pren la paraula i manifesta: Moltes gràcies, president.
(àudio inaudible) [...] amb un clar objectiu: aconseguir un alienament de totes les
polítiques de la Diputació per tal de complir amb la implementació dels brazzers a les
nostres comarques. Aquest alineament de les polítiques de la Diputació s’ha de fer de
manera cooperativa, coordinada i conjunta entre totes les àrees del mateix ens però
també des dels organismes autònoms. Com ja sabeu, els objectius de
desenvolupament sostenible són un conjunt d’objectius relacionats amb el futur
desenvolupament internacional, creats per les Nacions Unides i promoguts com a
objectius mundials. El que es pretén és que els OD i les metes guiïn i estimulin les
actuacions de les institucions com la Diputació de Girona, centrant-se en les següents
esferes: la importància crítica per la humanitat i el planeta, les persones, l’eradicació
de la pobresa en totes les seves formes i dimensions, i la lluita contra les desigualtats.
La preservació de la biosfera, la prosperitat, la pau i les aliances, en aquest cas, entre
administracions. Relacionat amb el punt de les aliances, la Generalitat va presentar fa
uns mesos el pla nacional per la implementació de l’agenda 2030. Es tracta d’una
eina mitjançant la qual Catalunya s’uneix al mandat de les Nacions Unides
d’aconseguir el compliment dels 17 objectius de desenvolupament sostenible per l’any
2030. El pla s’embarca en una estratègia conjunta de país, es plasmarà en un acord i
una aliança nacional en que participaran administracions públiques, entitats del tercer
sector, patronals, sindicats i universitats. La Diputació de Girona és una institució que
vetlla pel bon funcionament dels municipis i pel benestar dels seus habitants. La
nostra vocació és local però també tenim una mirada global. Som conscients que les
decisions que prenem han de donar resposta a les necessitats presents sense
comprometre les capacitats de les generacions futures. És per això que fem una
proposta decidida pel desenvolupament sostenible i ens integrem a l’estratègia del
país per aconseguir complir els 17 objectius de desenvolupament sostenible. El rol
atorgat a la Diputació de Girona en l’assoliment dels objectius és determinant.
Aproximadament el 60 % de les fites que marca l’agenda 2030 són locals. Això
significa que la nostra institució, com l’ajuntament d’ajuntaments, ha d’esdevenir el
motor que impulsi l’assoliment dels objectius en el món local. Estem segurs que la
nostra tasca serà profitosa i que contribuirà positivament a l’assoliment d’un
desenvolupament sostingut, sostenible i inclusiu de les comarques gironines. I per
acabar, voldria dir la tasca que alguns dels serveis de la casa estan duent a terme,
també a dia d’avui en relació als objectius de desenvolupament sostenible, així com
també el treball de DIPSALUT en l’agenda 2030 i el servei de medi ambient. Moltes
gràcies.
La diputada senyora Laia Pèlach, intervé i comenta que, nosaltres hem anat a
consultar aquest expedient i aprofito també per dir els problemes que ens hem trobat.
Perquè ja no és que habitualment ja sabem que no podem consultar els expedients
des dels nostres ordinadors, sinó que resulta que a l’anar a consultar l’expedient vaig
haver de seure a la cadira d’una treballadora que es va haver d’esperar mentre jo
consultava l’expedient. Llavors, perquè es veu que ha desaparegut o s’ha portat a un
altre lloc, no és que hagi desaparegut diguéssim, que no sabem on és. Sinó que s’ha
portat a un altre lloc l’ordinador que en algunes ocasions sí que havíem fet servir per
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consultar. Per tant, sí que demanaria que s’habiliti almenys un espai que ens faciliti
aquesta consulta d’expedient. Ja sabem que no s’ha resolt més de fons com ens
agradaria però sí que com a mínim facilitar perquè no hàgim d’importunar d’alguna
manera també les treballadores de la casa, que tenen la seva feina, més enllà de que
nosaltres puguem consultar els expedients. Llavors nosaltres vam anar a consultar
l’expedient precisament doncs perquè amb la documentació que teníem, que ens
portaven a ple, ens assemblava que hi havia molt poca argumentació, molt poca
justificació de per què estàvem creant aquest servei. Certament a la documentació es
parla dels objectius de desenvolupament sostenible, que són uns objectius, que a
més jo he expressat en alguna ocasió que tenim molts dubtes, perquè precisament
entenem que genera la fal·làcia de que podem créixer indefinidament i a nosaltres
ens agrada més posar sobre la taula el concepte de decreixement, que creiem que és
més real en quant al que hem d’afrontar d’ara endavant. Però en tot cas entenem que
aquests objectius són àmpliament reconeguts per una ampli espectre de la societat i
per tant entenem que la nostra posició és minoritària en aquest sentit. I per tant
podríem compartir-ho. Però sí que ens sorprenia que, més enllà d’aquesta justificació
de que hi ha aquest objectius i d’alguna manera sembla que ens hi hàgim de sumar,
doncs algunes afirmacions com el fet de que la Diputació no pot estar aliena en
aquesta iniciativa. Els objectius són de 2015, estem a 2020, fa 5 anys que podríem dir
que si fos l’exigència d’aquest servei hi estem aliens. Que sabem que no és cert,
perquè s’ha treballat des d’altres àrees. O també s’afirma que requereix la creació
d’un nou servei per poder tirar endavant això. Ja li explicava avui al diputat, el senyor
Fàbrega, quan ha vingut, a dir-li que no ho entenem. Creiem que precisament ja
s’estan treballant aquests objectius sostenibles des d’aquesta institució i s’està fent
sense necessitat de tenir un servei propi. Per tant, ens semblava que no estava
suficientment justificada la necessitat de crear aquest servei. A més a més la veritat
que a la documentació tampoc s’explica ben bé quins són els objectius d’aquest
servei, quines són les seves funcions, amb quin equip contarà, quina és la
metodologia, i per tant enteníem que aprovant aquest servei el que ens demanaven
una mica era un xec en blanc. Perquè jo li aprovo i després vostès decidiran tot el que
vulguin de com volen que es concreti aquest servei. Nosaltres entenem que la creació
d’un servei hauria d’anar lligat a una reglamentació o una explicació de com es
desenvoluparà. Llavors, sí que és cert que amb l’explicació que avui m’ha fet el
senyor Fàbrega hem pogut saber una mica més del que tenen previst. Però tot i així
creiem certament que encara està poc dibuixat i poc concretat el que volem que sigui
aquest servei o per què necessitem dotar-nos d’aquest servei, i com preveiem que
treballi. Llavors, certament a nosaltres sí que ens ha generat molts dubtes i llavors
avui volem votar-hi en contra. Perquè creiem que no ha estat prou justificat i no se’ns
resolen molts dels dubtes en aquest sentit. Precisament no sabem amb quins
recursos es comptarà, no sabíem ara si podrem tenir aquesta informació si és que
això estava previst que es situés algun diputat o alguna diputada al capdavant i qui
seria aquest responsable. Pensàvem que això mateix podria arribar a ser un objectiu
en sí mateix i per tant ens generava dubtes i ens preocupava també en aquest sentit.
O també si havia de comportar canvis a nivell de condicions laborals en alguns dels
treballadors, que pensàvem que això també podia tenir alguna cosa a veure amb el
fet que no estigués prou justificat. I també, per aquí ens generava dubtes. O també
fins i tot ens preocupa el fet que estigui vinculat o la persona a qui se li ha assignat
això sigui una persona que fins ara ha portat tasques de comunicació, perquè ens
pensem que això també pot generar, en fa pensar a nosaltres que pot tenir a veure
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amb que l’objectiu d’aquest és més aquest, és un tema comunicatiu que no realment
de la feina en sí que es pretén fer. Llavors, tots aquests dubtes que no se’ns resolien
amb la documentació que es portava a ple ens ha portat a votar en contra d’aquest
punt. Jo agraeixo de totes maneres que fa una hora el diputat m’hagi pogut explicar
una mica el que preveuen però certament el nivell de concreció jo crec que encara és
insuficient i per tant doncs de moment votarem en contra d’aquest punt sabent que a
més a més anirà endavant i per tant doncs podrem d’alguna manera veure com es
concreta aquesta proposta i també doncs dir-li que estarem encantats de, tenint en
compte que es podrà tirar endavant, anar seguint i anar veient com evoluciona i per
tant doncs a partir de la pràctica concreta valorar realment si el servei ens satisfà o no
ens satisfà. Moltes gràcies.
El diputat senyor Juli Fernández, intervé i manifesta: Gràcies, president. Bé, nosaltres
també, una miqueta en la línia que ha dit ara la diputada, pensem que el servei que
avui es posa en marxa és un servei prou important com perquè hagués tingut una
informació prèvia, inclús un consens previ en tots els grups de la Diputació, perquè
entenem que si realment l’agenda de desenvolupament sostenible és una agenda
clau de cara al futur i per tant cal buscar sota polítiques molt transversals, crec que el
compromís de tota la institució hagués sigut clau. Però clar, per a arribar a un
compromís primer cal tenir tota la informació, quins objectius es volen assolir i
sobretot que el govern hagués fet un esforç per buscar el consens. Aquest matí, tots
just una hora abans, el diputat Fàbrega, que agraeixo la seva explicació, ens ha
vingut a dir que ell sigui el responsable. Bé, quan hi havia la comissió informativa ni
això es sabia. Per tant, òbviament jo crec que això a nosaltres ens crea uns certs
dubtes. També sorprèn que orgànicament sigui un ens o un servei que dependrà del
centre de gestió de presidència. Nosaltres pensem, potser a lo millor ara ens
contesten dient que amb aquest tema l’important és que sigui molt més transversal.
Nosaltres pensem que això, fora bo, que hagués estat dintre de l’àrea de medi
ambient, que aquesta àrea de medi ambient també ha de ser transversal, més enllà
de que depengui de presidència. Pot ser que sigui un tema òbviament doncs sabem
tots que el govern és un govern de coalició. Per tant, que després les correlacions les
posa cadascú, les aplica com vol, però en qualsevol cas entenem que a efectes
operatius a nosaltres ens hagués agradat molt més que aquest servei hagués anat
dintre del marc de l’àrea de medi ambient. Però bé, com que també és veritat que tot
just aquest servei es posarà en marxa, nosaltres volem col·laborar, volem que sobre
tot s’obri un debat per totes aquestes propostes. De fet nosaltres no farem un vot en
contra, ens abstindrem, amb la clara voluntat de buscar el suport, de buscar el debat,
de buscar consensos per intentar fer polítiques actives de sostenibilitat. Més enllà de
que es puguin comunicar o no, però crec que el que cal fer és polítiques efectives per
a assolir aquest objectiu i per tant el nostre vot serà el d’abstenció.
El senyor President respon: Bé, moltes gràcies. En tot cas la veritat és que la voluntat
de creació d’aquest servei té, la senyora Pèlach ho ha dit, ha fet al pregunta i s’ha
contestat ella mateixa, si em permet l’expressió. En el sentit de dir que això no s’ha
creat des de l’any 2015 però sí que s’han fet actuacions des de 2015. Doncs bé, el
que volen fer és una cosa, és continuar fent aquestes actuacions i alhora que hi hagi
precisadament algú que les coordini. I, per tant, estarem encantats senyor Fernández
i senyora Pèlach que vostès, com no pot ser d’una altra manera, tots hi col·laborem
precisament amb aquests objectius perquè són uns objectius molt clars. Que si
sabem com ens ho muntarem? Sí, amb el complir els 17 objectius, és que no n’hi ha
24. N’hi ha 17 i per tant hem d’anar per aquí, no? Llavors aquesta és la voluntat. És a
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dir, d’allò que deia la senyora Pèlach que ja s’està fent, doncs sigui coordinar-ho. Avui
no toca nomenar qui serà el responsable, tocarà en un decret de presidència que jo
mateix el signaré. Vostè, senyor secretari, ja el pot preparar, que serà el senyor
Fàbrega qui el coordinarà. Igual que la resta de diputacions, senyor Fernández, igual
que la resta de diputacions catalanes això d’entrada ho coordinen tots des de l’àrea
de presidència, pel personal de la presidència i pel diputat adscrit en aquesta àrea de
la presidència. Si això ha de canviar o no en un futur, ja ho farem. Si el nom no fa la
cosa, allà on hi està escrit, no fa la cosa. És a dir, el que farà la cosa és la coordinació
d’aquests objectius, com fa la Diputació de Barcelona, Tarragona i Lleida perquè
d’això precisament n’hem parlat i estem tots adscrits a la presidència. Si vostè doncs
troba que amb la seva companya Núria Marín, presidenta de la Diputació de
Barcelona, li podrà informar efectivament doncs que això es coordina des d’aquesta
àrea de presidència d’entrada. Escolti, el creem, va en aquest, ho coordinem des de
l’àrea de presidència. Si ha de ser una altra cosa ja ho serà, però l’important què és?
Que coordini aquests objectius que ja s’estan fent en diferents àrees, que els
coordinem tots, i que ho anem implementant i que precisament hi hagi personal de
l’àrea de presidència que també doncs pugui col·laborar d’entrada amb tot aquest
tema d’aquests objectius. Bé, em sap greu que vostè, senyora Pèlach, voti en contra.
De moment no hi haurà una altra ocasió perquè ho aprovarem avui i crearem avui
aquest objectiu que jo penso que si tots volem que el món vagi cap a un món més
sostenible en general. Ja sé que amb nosaltres serà un petit gra de sorra, però
escolti, de petits grans de sorra es construeixen grans obres, no? Doncs en aquest
cas, pensem que, i si a sobre, més important, si m’ho permeten, més que la pròpia
Diputació, si a sobre podem aportar 221 grans de sorra més, doncs per nosaltres serà
més important i crec que és l’objectiu de la Diputació. Quan ha dit el senyor Fàbrega
allò que jo dic moltes vegades, que jo penso que és veritat, que la Diputació ha
d’exercir d’ajuntament d’ajuntaments precisament per ajudar a posar-ne aquests
diferents grans de sorra. Aquesta és la voluntat i ja els hi ben asseguro jo que ja he
ordenat fer el decret corresponent al nomenament del senyor Fàbrega perquè no
tocava fer-lo en sessió plenària sinó que tocava fer-ho per decret de la Presidència.
Molt bé. Per tant entenc que hi ha un vot en contra, que és el de la CUP, quatre
abstencions del grup dels socialistes i la resta són vots a favor, per tant aniria així,
d’acord? Molt bé.
Sobre la consulta dels expedients? Perquè això es podria ordenar bé, senyor
secretari.
El senyor secretari respon que s’està fent el programa d’òrgans col·legiats que
permetrà que els diputats, quan rebin la convocatòria, en un enllaç, veuran tota la
documentació. Però ara per ara no és possible. La previsió és que al març-abril, però
l’altre dia em van dir que potser arribarien al juny. De totes maneres la consulta de
l’expedient es pot fer a Secretaria.
El senyor President comenta que març-abril, o juny, és molt diferent. Hi va un
trimestre, senyor secretari. En tot cas, sí té raó la senyora Pèlach en una cosa. Que
és que, més enllà que sigui el març, l’abril, el juny o el juliol, el que sí que hauríem de
tenir és un ordinador que es pogués consultar sense haver de dir-li a un treballador de
la casa que deixi de treballar.
El senyor secretari manifesta que la persona ja no està treballant a la casa, s’ha
jubilat, i des d’Informàtica automàticament es van emportar l’ordinador, que era a un
despatx que ara no hi ha ningú. I es va fer servir l’ordinador de la persona que
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convoca els plens directament. Ja hem demanat a Informàtica que tornin l’ordinador i
aquell despatx estarà a disposició. És això.
El senyor President manifesta, això és el que toca. Gràcies.
S’APROVA per 17 vots a favor (JxCat, ERC, IdS i TxE), 4 abstencions (PSC) i 1 vot
en contra (CUP)
8.

PLE139/000073/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació
inicial de les bases reguladores de subvencions per a inversions
municipals en cementiris. (exp. 2019/8911)

“Antecedents
El Pla Estratègic de Subvencions (2020-2023), aprovat pel Ple de la Diputació de
Girona en sessió de 17 de desembre de 2019, estableix una línia d’ajuts específics
per a inversions municipals en cementiris.
La Diputació de Girona, en l’exercici de les seves competències definides a l’article 36
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, pretén donar
assistència econòmica als municipis per a dur a terme actuacions en cementiris de
gestió municipal per a què aquests presentin un bon estat de conservació i compleixin
les normes sanitàries que estableix el Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria.
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 l’esmentada Llei 38/2003, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, s’han elaborat les bases reguladores de subvencions per a inversions
municipals en cementiris.
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 per
a inversions municipals en cementiris, que es transcriuen literalment a continuació:
“Bases reguladores de subvencions per a inversions municipals en cementiris
1.Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a
la concessió de subvencions d’Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació
de Girona per finançar inversions en cementiris, que inclouen la construcció,
ampliació o reforma.
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.

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

20

L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases,
establert en l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG).
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
3.1. Despeses subvencionables
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.
Seran subvencionables les actuacions en cementiris de titularitat municipal o bé en
aquells en relació amb els quals l’ajuntament acrediti documentalment que el
propietari els ha cedit per un període mínim de 25 anys, dels quals, en el moment de
fer la sol·licitud, és necessari que resti vigent un període de 15 anys.
Són subvencionables les despeses en inversions reals (capítol VI del pressupost)
destinades al servei de cementiri amb la finalitat d’adequar-lo a la normativa, millorar
les condicions sanitàries de les instal·lacions, garantir la capacitat a llarg termini o
millorar les condicions d’accessibilitat i ús de les instal·lacions pròpies del servei de
cementiri.
No són despeses subvencionables les de construcció o instal·lació d’unitats
d’enterrament de qualsevol naturalesa, els honoraris tècnics de redacció de projectes
i de direcció tècnica de les obres i 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.
Cada ens local, en el cas que disposi de més d’un cementiri, pot presentar una
sol·licitud en cada convocatòria per a actuacions en un únic cementiri.
3.2.Període d’execució
El període d’execució s’iniciarà l’1 de gener de l’any de la convocatòria i finalitzarà un
cop passats 12 mesos de la notificació de la resolució.
Aquest termini d’execució es podrà ampliar, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari,
mitjançant resolució del president de la Diputació, fins a un màxim de 3 mesos.
4.Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots
els ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona de població
inferior o igual a 1.000 habitants, d’acord amb les xifres del padró municipal a 1 de
gener de l’any de la convocatòria publicades per l’Idescat, i que compleixin els
requisits i les condicions generals establerts en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.
Els ens locals beneficiaris de les subvencions en la convocatòria immediatament
anterior no poden ser beneficiaris de la convocatòria anual immediatament posterior,
excepte en cas que la subvenció concedida hagi estat parcial perquè el crèdit màxim
de la convocatòria sigui insuficient per atendre-la íntegrament i que el beneficiari hi
hagi renunciat formalment.
Per obtenir la condició de beneficiari de la subvenció és necessari que les
concessions dels drets funeraris del cementiri que atorgui l’ajuntament tinguin una
durada, com a màxim, de 75 anys. Caldrà acreditar-ho en el moment de formular la
sol·licitud de subvenció mitjançant l’aportació del reglament del servei de cementiri
vigent, la indicació de la data de publicació de l’aprovació definitiva del reglament al
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BOPG o, en absència de reglament, mitjançant un certificat que acrediti la durada
màxima de les concessions dels drets funeraris que atorga l’ajuntament.
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.
Cada sol·licitud s’avaluarà d’acord amb els criteris establerts al punt 6è següent i,
d’acord amb la puntuació obtinguda, s’establirà una prelació de les sol·licituds. Les
subvencions s’assignaran segons l’ordre de prelació i aplicant els criteris següents,
fins a esgotar el crèdit assignat a la convocatòria:
a)Les subvencions no han d’excedir el percentatge del 90 %, calculat sobre el
pressupost de les despeses subvencionables.
b)L’import de la subvenció concedida no pot ser inferior a 5.000,00 € ni superior a
50.000,00 €.
c)En cas d’empat en la valoració de les sol·licituds es prioritzaran els municipis de
menys població.
6.Criteris de valoració
Els criteris per valorar les sol·licituds presentades i les puntuacions màximes que
s’atorgaran són els següents:
Instal·lacions del cementiri
Puntuació
(En compliment de l’art. 46.1 del Decret 297/1997, de 25 de novembre, màxima
pel qual s’aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria, si les
obres preveuen la construcció, instal·lació o rehabilitació de les
següents instal·lacions.)
Ossera general destinada a recollir les restes provinents de les
3
exhumacions.
Instal·lacions d’aigua, excloses les destinades al reg de parterres.
3
Serveis higiènics (banys).
2
Altres
Les actuacions previstes corregeixen deficiències greus dels elements
estructurals del cementiri que necessiten que s’hi actuï imminentment
15
perquè suposen un perill per a les persones o provoquen patologies en
la fonamentació, murs o cobertes del cementiri.
Les actuacions previstes corregeixen deficiències greus en relació amb
5
l’accessibilitat del recinte del cementiri, exclòs l’aparcament.
S’inclouen elements de sostenibilitat ambiental (aigua, electricitat i
2
residus).
Cada sol·licitud pot obtenir una puntuació màxima de 30 punts.
Les sol·licituds que no obtinguin una puntuació mínima de 15 punts seran
desestimades.
7.Procediment de presentació de les sol·licituds
Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament i que es refereixi a
un únic cementiri, dins del termini que estableixi la convocatòria corresponent.
La sol·licitud s’ha de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la
Diputació de Girona, a l’apartat de subvencions, i s’hi han d’adjuntar els documents
que es demanen. La sol·licitud ha d’estar signada electrònicament per l’alcalde/essa,
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mitjançant un certificat vàlid, emès per una entitat certificadora reconeguda pel
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. La sol·licitud s’ha de presentar per via
telemàtica a través de la plataforma EACAT.
A la sol·licitud, cal adjuntar-hi la documentació següent:
a)Acreditació de la durada de les concessions dels drets funeraris, d’acord amb la
base reguladora 4a, darrer paràgraf.
b)Projecte tècnic o memòria valorada que contingui informació gràfica i plànols de
localització de les actuacions, degudament signats per tècnics competents.
c)Informe sanitari vinculant en relació amb l’actuació per a la qual se sol·licita
subvenció, d’acord amb el que disposa l’article 43 del Decret 297/1997, de 25 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria, o bé el
document que acrediti que s’ha sol·licitat a la Secretaria de Salut Pública del
Departament de Salut de la Generalitat, per a les actuacions de construcció i
ampliació de cementiris. En el cas de reforma de cementiris, només és preceptiu
l’informe en aquells casos en què s’afectin les construccions funeràries.
d)En el cas que l’actuació per a la qual se sol·licita subvenció inclogui la construcció o
instal·lació d’unitats d’enterrament, un informe tècnic relatiu al cost d’aquests treballs,
per tal d’excloure’ls del pressupost subvencionable.
e)Per als cementiris de titularitat no municipal: el conveni de cessió d’ús o un
document equivalent.
L’esmena de defectes en la sol·licitud s’ha 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 produït l’esmena o no s’ha aportat la
documentació preceptiva, s’entén que l’interessat 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 de subvencions deixen sense efecte aquest
tràmit des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a l’interessat i, en
conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici
que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a
la concessió.
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.
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 d’Assistència i Cooperació als Municipis en
col·laboració amb el servei d’Arquitectura 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.
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•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 centre gestor d’Assistència i Cooperació als Municipis, 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, la quantia d’aquesta i l’import de la despesa a justificar.
La proposta, que ha d’indicar la puntuació obtinguda, també ha d’incloure la relació
ordenada dels peticionaris les sol·licituds dels quals, tot i complir les condicions per
ser beneficiaris, no es poden estimar per manca de crèdit a la convocatòria, així com
la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa de l’exclusió.
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres
següents o les persones en qui deleguin:
President: El president de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció
Econòmica i Cooperació Local.
Vocals: El diputat delegat de Suport a Entitats Locals.
El cap del servei d’Assistència i Cooperació als Municipis
El cap del servei d’Arquitectura
Un tècnic/a del servei d’Arquitectura
Un tècnic/a del servei d’Assistència i Cooperació als Municipis
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 se sotmetrà a la consideració de la Junta de Govern, òrgan
que resoldrà definitivament (si escau, en diversos actes) sobre l’atorgament de les
subvencions.
La Junta de Govern de la Diputació haurà d’emetre la resolució corresponent i
notificar-la en el termini màxim de 6 mesos, a comptar de la data de publicació de la
convocatòria. 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.
Si algun beneficiari renunciés a la subvenció abans del 31 de desembre de l’any de la
convocatòria, la Junta de Govern podrà acordar concedir la subvenció al sol·licitant o
sol·licitants següents, d’acord amb l’ordre de puntuació, sempre que amb la renúncia
s’hagués alliberat crèdit suficient per atendre almenys una de les sol·licituds. La
proposta de resolució es comunicarà als interessats per tal que l’acceptin en el termini
de 10 dies. Una vegada acceptada la proposta, la Junta de Govern dictarà l’acte de
concessió i el notificarà.
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris, als peticionaris les sol·licituds dels
quals, tot i complir les condicions per ser beneficiaris, no hagin obtingut subvenció en
excedir la quantia màxima del crèdit fixat a la convocatòria i també als peticionaris la
sol·licitud dels quals s’hagi desestimat.
10.Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’1 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

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

24

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:
•Fotografia del cartell anunciador del suport econòmic de la Diputació de Girona, que
ha de complir amb els requisits establerts a la base reguladora 22a.
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.
Es podran presentar diferents comptes justificatius parcials a mesura que s’executi la
despesa subvencionada.
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.
11.2.Termini
El termini màxim per justificar les accions subvencionades és d’1 mes des de la
finalització del període d’execució establert a la base 3a.
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.
11.3.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
l’òrgan competent li revocarà la subvenció.
12.Criteris de gradació dels possibles incompliments
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si
escau, s’efectuïn, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en els casos
següents:
a)Quan no s’acreditin els elements que s’han tingut en compte en la concessió,
especialment el de l’import de la despesa subvencionable.
b)En cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a
justificar en l’acord de concessió, la subvenció es reduirà de manera que es
mantingui el mateix percentatge de subvenció sobre la quantitat fixada com a
despesa a justificar. Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la
sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada.
c)Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat
a la base 13a, superin la despesa efectiva.
13.Pagament
El pagament de la subvenció, que podrà ser total o parcial en proporció als justificants
presentats, es tramitarà previ informe favorable de la persona responsable del centre
gestor.
No es faran pagaments en concepte de bestretes abans d’haver presentat el compte
justificatiu corresponent.
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària.
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14.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.
15.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.
16.Reformulació de sol·licitud
No es preveu el tràmit de reformulació de sol·licituds.
17.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, però
s’admetran modificacions no substancials dels elements que s’han tingut en compte
en la concessió.
18.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 estableix la normativa reguladora de subvencions.
El servei d’Assistència i Cooperació als Municipis 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.
19.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.
20.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
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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.
21.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.
22.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.
A l’efecte d’acreditar el compliment de l’obligació de difusió i publicitat cal adjuntar a la
tramesa del compte justificatiu una fotografia del cartell anunciador situat a l’entrada
del cementiri, on constin: el títol de l’actuació, els imports de la inversió i de la
subvenció i el nom i l’escut de la Diputació de Girona.
23.Altres obligacions dels beneficiaris
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 establerts 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.
24.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.
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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 manera directa per previsió legal, en els 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 establertes en la legislació vigent en matèria de
subvencions.
25.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.
26.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.
27.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 única
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
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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.”
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 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 vuitè que és l’aprovació inicial de
les bases reguladores de subvencions per a inversions municipals en cementiris. Té
la paraula el diputat senyor Bagot.
El diputat delegat de Suport a Entitats Local, senyor Josep Maria Bagot, intervé i
manifesta: Gràcies, senyor president. Bé, el primer de tot que hem de dir és que
aquest any sí que partim d’una partida consolidada de 300.000 euros, l’any passat
eren 200 i després s’hi van afegir 100 més. Aquest any ja està consolidada en
300.000. L’objecte d’aquesta subvenció és el finançament d’inversions amb caràcter
de construcció, ampliació o reforma dels cementiris a fi i efecte de que presentin un
bon estat de conservació i que compleixin amb les normes sanitàries. Es tracta d’un
procediment de concessió amb concurrència competitiva i convocatòria pública, amb
un període de consecució de 12 mesos a partir de la notificació de la resolució, amb
una possible ampliació de 3 mesos i on els destinataris són tots aquests municipis de
menys de 1.000 habitants de les comarques gironines, que siguin propietaris del
cementiri o bé que tinguin una concessió de més de 25 anys i que com a mínim
encara a dia d’avui tinguin una vigència, aquesta concessió, de 15 anys. Els que
hagin estat beneficiaris d’una subvenció en l’anualitat present, l’any següent no ho
podran ser, excepte, com ens va passar aquest any passat, que l’import de la
subvenció era molt petit i per tant sí que té la possibilitat el municipi en qüestió a
renunciar a aquesta subvenció i per tant poder-s’hi presentar a l’anualitat següent.
Bàsicament per obtenir la condició de beneficiar-hi hi ha una cosa que és
indispensable i que així ho marca la llei, que és que les concessions als drets
funeraris tinguin una durada màxima de 75 anys. Això ho marca la llei, no és que ho
marquen nosaltres a les bases, sinó que només ho recollim. I qui tingui més d’un
cementiri sí que només es pot presentar a en aquella anualitat a un dels cementiris, a
una de les subvencions per a aquells cementiris. Haurà d’esperar a una anualitat
posterior per presentar-se en qualsevol dels altres cementiris que tinguin. Hi ha
municipis que fins i tot n’hi tenen cinc, n’hi ha un municipi que té cinc cementiris. Vull
dir que, això passa. La quantia de les subvencions és una quantia mínima de 5.000
euros i la màxima arriba a 50.000. Per tant, considerem que és una línia molt
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important que està ajudant a molts municipis i només hem de veure l’èxit de la
convocatòria de 2019. I més que res perquè el percentatge de subvenció arriba fins al
90 %. En cas que es produís un empat entre dos ajuntaments, sempre es valora el de
menor població. Aquest any hi ha hagut alguns canvis en els criteris de valoració,
bàsicament criteris d’aspecte, tots són d’aspectes tècnics, però que a l’experiència
han portat a fer petits retocs. La puntuació màxima és de 30 punts, ningú que tingui
menys de 15 pot entrar a la línia de subvenció, com a cas a estudiar o com a reserva.
I bàsicament les puntuacions són de 3 punts per les osseres, 3 punts per les
instal·lacions d’aigua, excloses les destinades al reg per terres, 2 punts a serveis
higiènics, bàsicament banys, 15 punts, i aquí hi és el perquè d’aquesta subvenció, 15
punts a les actuacions previstes que corregeixin deficiències greus dels elements
estructurals del cementiri, 5 punts a les actuacions previstes que corregeixin
deficiències greus en relació a l’accessibilitat al recinte del cementiri, exclòs
l’aparcament, l’aparcament no entra, i 2 punts més si inclouen elements de
sostenibilitat ambiental com aigua, electricitat i residus. La compatibilitat de les
subvencions, són compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda, sempre i quan, clar,
la suma no superi el valor de la pròpia obra, i en quant als canvis de destí, no es
poden produir canvis de destí tot i que sí s’admeten modificacions que no siguin
considerades substancials. El període d’obertura per les sol·licituds que tenim
previstes és entre el 16 de març i el 30 d’abril. Esperem poder-ho complir. Dit això, ja
també com a última cosa, senzillament que tots els municipis que puguin ser
beneficiaris rebran una carta explicant detalladament aquesta subvenció. Gràcies,
president.
El senyor President comenta, moltes gràcies. Això està bé. Són municipis de menys
de 1.000 habitants, que són la majoria de casa nostra i que per tant també rebran
aquesta carta per si es vol fer. Això és un pla d’obres, no? Per obres de la Diputació,
va encaminat en aquí una part. Per tant, això continua sent-hi anualment. Alguna
paraula? Sí, senyora Pèlach.
La diputada senyora Pèlach, intervé i manifesta que el grup de la CUP votarem a
favor. És a dir, és una esmena diguéssim important a la subvenció. Creiem que és
una subvenció important i que realment a aquests municipis petits una despesa
d’aquest tipus pot ser molt important i per tant val la pena aquest suport. Sí que
volíem fer una reflexió en termes d’interculturalitat. Perquè tenim una societat que
cada vegada és més diversa, no només a nivell cultural sinó també de pràctiques i
mortuòries i per tant creiem que seria important. No sé si realment l’espai de la
subvenció podria ser un espai on introduir aquesta idea però segurament també ens
hem de plantejar fer-ho des d’altres espais, d’intentar cada vegada més adaptar els
cementiris a aquesta diversitat de pràctiques. I creiem que és una línia de treball que
pot ser important i que segurament des de la Diputació es podria abordar.
Segurament des de la subvenció es podria incloure d’alguna manera a nivell de
criteris o a nivell d’elements a tenir en compte o així, a valoracions, el fet que aquests
cementiris s’adaptessin a aquestes necessitats diverses, a aquestes demandes
diverses de la gent, de la ciutadania dels municipis en relació a les pràctiques
mortuòries i fúnebres. Moltes gràcies.
El senyor President comenta, no, això que diu vostè, qui són municipis de menys de
1.000, aquesta necessitat encara no ens la fan arribar però l’estudiarem de cara al
futur. D’acord. Per tant, s’aprova per unanimitat? Moltes gràcies.
S’APROVA per unanimitat.
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9.

PLE139/000072/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació
inicial de les bases reguladores del procediment de concessió directa de
subvencions per a despeses municipals extraordinàries del servei
d'Assistència i Cooperació Municipal. (exp. 2019/8912)

“Antecedents
El Pla Estratègic de Subvencions (2020-2023), aprovat pel Ple de la Diputació de
Girona en sessió de 17 de desembre de 2019, estableix una línia d’ajuts específics
per a despeses municipals extraordinàries derivades de fenòmens catastròfics i/o
excepcionals.
La Diputació de Girona, en l’exercici de les seves competències pròpies definides a
l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als
de menor capacitat econòmica i de gestió, pretén col·laborar amb el finançament de
despeses extraordinàries derivades de fenòmens catastròfics i/o excepcionals.
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 l’esmentada Llei 38/2003, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona, s’han elaborat les bases reguladores del procediment de concessió directa de
subvencions per a despeses municipals extraordinàries del servei d’assistència i
cooperació municipal.
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 del procediment de
concessió directa de subvencions per a despeses municipals extraordinàries del
servei d’assistència i cooperació municipal, que es transcriuen literalment a
continuació:
“BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTA DE
SUBVENCIONS PER A DESPESES MUNICIPALS EXTRAORDINÀRIES DEL
SERVEI D’ASSISTÈNCIA I COOPERACIÓ MUNICIPAL
1. Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a
la concessió de subvencions directes de caràcter excepcional del Servei d'Assistència
i Cooperació als Municipis de l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona
per al finançament de les despeses municipals extraordinàries que es descriuen a
l’apartat 3 d’aquestes bases i que per les seves característiques no es poden ajustar
a una convocatòria pública específica.
2. Procediment de concessió
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concessió directa,
mitjançant la valoració i resolució de les sol·licituds que es presentin en cadascun
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dels trimestres de l’any natural, sense convocatòria prèvia, i establint-ne 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
3.1 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.
3.2 Són subvencionables les actuacions que corresponguin a despeses corrents
(capítol II) o d’inversió (capítol VI) que sigui necessari executar per a la correcta
prestació de serveis municipals i que estiguin motivades per fenòmens meteorològics,
geològics, catàstrofes naturals o altres situacions extraordinàries equiparables de
caràcter imprevisible. També són subvencionables despeses ja executades i
motivades per les mateixes circumstàncies.
3.3 No són subvencionables les despeses de caràcter habitual o reiteratiu
necessàries per al funcionament i manteniment dels serveis municipals. Tampoc
tenen caràcter subvencionables:
a. La substitució de béns motivada per la seva amortització o finalització de la vida
útil.
b. La substitució de béns per a la modernització de les instal·lacions.
c. La implantació de nous serveis, o l’ampliació o millora de serveis existents.
d. Les actuacions que, en virtut d’un conveni, concessió o contracte, hagi d’executar
el concessionari o prestador del corresponent servei municipal.
e. Les obres d’urbanització derivades de l’execució del planejament, ni les altres
actuacions que, d’acord amb la normativa aplicable, hagin de finançar íntegrament els
beneficiaris.
f. Les actuacions que s’executin en béns i serveis que no siguin de titularitat o
competència municipal i les que s’executin en lleres fluvials, platges i passejos
marítims.
g. Les despeses de personal (capítol I) de l’ens sol·licitant.
h. Les actuacions de les quals es puguin rescabalar els ens locals mitjançant les
corresponents reclamacions a adjudicataris o companyies asseguradores.
3.4 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.
3.5 El període d’execució de les despeses subvencionables s’iniciarà a partir de la
data en què es produeixi el fenomen o situació que motiva la sol·licitud i finalitzarà un
cop transcorreguts 12 mesos de la notificació de la resolució d’atorgament de la
subvenció. Aquest termini podrà ser prorrogat per un període addicional de 6 mesos
mitjançant una resolució del president de la Diputació, d’ofici o a petició del beneficiari
per causa justificada.
4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots
els ajuntaments i entitats municipals descentralitzades dels municipis de les
comarques gironines que compleixin els requisits i les condicions generals establerts
a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Per obtenir la condició de beneficiari de la subvenció és necessari que l’import de les
despeses subvencionables, despeses corrents i/o d’inversió, assenyalades en la base
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tercera anterior, superi en conjunt l’1 % de l’import de les obligacions reconegudes en
despeses en béns corrents i serveis (capítol II), deduït de la liquidació pressupostària
a nivell consolidat de l’ens sol·licitant. Per aplicar el criteri anterior s’utilitzaran les
xifres de les darreres liquidacions pressupostàries municipals publicades per la
Generalitat de Catalunya (Municat o altres bases de dades que la substitueixin) en la
data del termini de presentació de les sol·licituds corresponents.
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions
Les subvencions que es concedeixin no podran excedir dels percentatges següents,
calculats sobre el pressupost de les actuacions subvencionables:
Tram de població Percentatge
Fins a 1.000 habitants fins al 95 %
De 1.001 a 2.000 habitants fins al 90 %
De 2.001 a 5.000 habitants fins al 80 %
De 5.001 a 10.000 habitants fins al 75 %
De 10.001 a 20.000 habitants fins al 70 %
Més de 20.000 habitants fins al 50 %
L’import de cada subvenció concedida no podrà ser inferior a 3.000,00 € ni superior a
50.000,00 €.
6. Criteris de valoració i import de les subvencions
Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades són els següents:
Criteri

Puntuació
màxima
1. a) Actuacions en serveis mínims obligatoris d’enllumenat
3
públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament
d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població i
pavimentació i conservació de vies públiques.
1. b) Actuacions en altres béns i serveis municipals.
1
2) Necessitat de l’actuació per garantir la seguretat de les
2
persones o l’estabilitat d’edificis o infraestructures.
3) Caràcter urgent de les actuacions per al restabliment de la
2
prestació del servei municipal afectat.
Cada sol·licitud s’avaluarà d’acord amb els criteris establerts en el paràgraf anterior,
per establir una prelació de les sol·licituds segons la puntuació obtinguda.
Les subvencions s’atorgaran per ordre decreixent, a partir de la sol·licitud que hagi
obtingut la puntuació més alta. En cas d’empat en la valoració de les sol·licituds es
prioritzaran els municipis de menys població.
Les subvencions concedides no podran superar en cap cas el crèdit disponible en
cada moment en les consignacions pressupostàries del Servei d’Assistència i
Cooperació als Municipis destinades a les finalitats previstes en aquestes bases. Un
cop esgotat el crèdit disponible, les sol·licituds que compleixin els requisits per optar a
una subvenció, però que no l’assoleixin, se’ls denegarà la subvenció per manca de
disponibilitat pressupostària, tot i que seran objecte de nova avaluació en el següent
període de selecció i resolució amb crèdit disponible. Amb tot, els sol·licitants podran
renunciar a la seva sol·licitud i presentar-ne una de nova.
7. Procediment de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s’han de presentar pel canal electrònic o telemàtic a la Diputació
durant els tres mesos següents a la data del fenomen causant de l’actuació.
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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 i acompanyar-les de la documentació annexa següent:
•Memòria valorada signada pel tècnic competent per a cada tipus
d’actuació (serveis obligatoris i altres béns i serveis) per a la qual se
sol·licita la subvenció, si escau. La memòria o memòries han d’incloure
informació gràfica i detallar les actuacions previstes o executades i la
seva relació amb els fenòmens meteorològics, geològics, amb
catàstrofes naturals o amb altres situacions extraordinàries
equiparables de caràcter imprevisible que les han motivat. En cas
d’actuacions executades totalment o parcial, cal adjuntar-hi la relació
de les factures corresponents.
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
l’interessat 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 l’interessat, 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.
Només es podrà sol·licitar una única subvenció per ajuntament en cadascun dels
trimestres anuals.
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 d’Assistència i Cooperació als Municipis 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 d’Assistència i Cooperació als Municipis, en vista de l’expedient i de
l’informe de la Comissió Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució,
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motivada degudament, la qual ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a
l’atorgament de les subvencions 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 o les persones en qui deleguin:
President: El president de la Comissió Informativa en que estigui integrat el Servei
d’Assistència i Cooperació als Municipis
Vocals:El diputat delegat de Suport a Entitats Locals
El cap del servei d’Assistència i Cooperació als Municipis
Els caps dels serveis d’Enginyeria i d’Arquitectura
El funcionari/ària que s’encarregui de la gestió de les 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.
L’informe d’avaluació de les sol·licituds distingirà entre les actuacions seleccionades
amb assignació de subvenció, les actuacions subvencionables sense assignació de
subvenció per manca de disponibilitat pressupostària i les actuacions no
subvencionables.
9. Procediment de resolució i notificació
La proposta de resolució se sotmetrà a la consideració de la Junta de Govern, òrgan
que resoldrà definitivament sobre 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 haurà d’emetre la corresponent resolució en el
termini màxim de tres mesos a comptar de la finalització de cada trimestre natural. Un
cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants
han d’entendre les sol·licituds formulades en aquell període desestimades 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:
•Acreditació del compliment de l’obligació de difusió i publicitat, d’acord
amb la base 21ena.
La documentació que s’hagi d’annexar a la sol·licitud serà 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.
Es podran presentar diferents comptes justificatius parcials a mesura que s’executi la
despesa subvencionada.
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
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període d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als creditors
corresponents
11.2Termini
El termini per justificar les accions subvencionades serà d’1 mes des de la finalització
del període d’execució, o de les seves pròrrogues d’acord amb la base 3a.
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.
11.3Requeriment 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.
12Criteris de gradació dels possibles incompliments
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si
escau, s’efectuïn, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en els casos
següents:
d)Quan no s’acreditin els elements que s’han tingut en compte en la concessió,
especialment el de l’import de la despesa subvencionable.
e)En cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a
justificar en l’acord de concessió, la subvenció es reduirà de manera que es
mantingui el mateix percentatge de subvenció sobre la quantitat fixada com a
despesa a justificar.
f)Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit
exposat a la base 14a, superin la despesa efectiva.
13. Pagament
El pagament de la subvenció, que podrà ser total o parcial en proporció als justificants
presentats, es tramitarà previ informe favorable de la persona responsable del centre
gestor i es farà efectiu per transferència bancària.
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del
corresponent compte justificatiu.
14. Compatibilitat de subvencions
Les subvencions objecte d’aquestes bases no són compatibles amb altres
subvencions atorgades per la Diputació de Girona en una línia de subvencions que
tingui per finalitats concretes i específiques el finançament de les mateixes
actuacions, però si tindran caràcter compatible les subvencions del Fons de
Subvencions, en la part de cooperació econòmica, pel caràcter ampli i no específic
de les despeses subvencionables establerts en les seves bases.
Llevat els supòsits previstos en l’apartat anterior, les subvencions objecte d'aquestes
bases són compatibles amb altres tipus d’ajuda o ingrés, 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, servei o
inversió subvencionada.
15. 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.
16. Reformulació de sol·licituds
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No es preveu el tràmit de reformulació de sol·licituds.
17. Modificació
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, però s’admetran
que els comptes justificatius incloguin actuacions amb diferències no substancials
respecte a les tingudes en compte en l’expedient de concessió.
18. 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 d’Assistència i Cooperació als Municipis tramitarà, si escau, els expedients
d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de
Govern de la Diputació de la Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords
corresponents.
19. 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.
20.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) els interessats es podran
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.
20. 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
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competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
21. Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris hauran 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.
A l’efecte d’acreditar el compliment de l’obligació de difusió i publicitat caldrà adjuntar
a la tramesa del compte justificatiu l’acreditació de la difusió de la subvenció
mitjançant la seva publicació a la pàgina web municipal, al tauler d’anuncis municipal
o en algun altre mitjà de comunicació local o general. En el cas de subvencions de
més de 25.000 € per a inversions en obres, l’obligació de difusió també comportarà la
inclusió del logotip i nom de la Diputació de Girona en el corresponent cartell
anunciador de l'obra.
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 benefici, 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 d’aquest requisit pot comportar la revocació de la
subvenció.
22. Altres obligacions dels beneficiaris
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
23.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
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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, 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 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.
24. Règim jurídic
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.
25. 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.
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26. 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.
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, 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.”
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 definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les
omissions que eventualment s’hi puguin advertir.”
El senyor President manifesta, passem al punt següent, que és l’aprovació inicial de
les bases reguladores del procediment de concessió directa de subvencions per a
despeses municipals extraordinàries del servei d'Assistència i Cooperació Municipal.
També té la paraula el senyor Bagot.
El diputat senyor Bagot, comenta que aquí la partida és de 600.000 euros. Està
dividida, 300.000 euros per a despeses corrents i 300.000 euros per a inversions.
Bàsicament, com ja s’entén al títol, la finalitat d’aquesta concessió és les subvencions
amb caràcter excepcional per a finançament d’actuacions extraordinàries, bàsicament
derivades de fenòmens meteorològics, geològics, catàstrofes naturals o altres
situacions extraordinàries, sempre i quan siguin sobrevingudes, això és un element
essencial. Per no crear dubtes, en aquest cas vull recalcar que és no subvencionable
o alguns dels casos no subvencionables. N’hi ha més, però aquests són els més
rellevants: Les despeses de personal del capítol 1 de l’ens, sol·licitant, això és lògic;
les actuacions que s’executin en ens i serveis que no siguin de titularitat i
competència municipal; i les que s’executin en lleres pluvials, platges i passejos
marítims; la implantació de nous serveis o ampliació o millores de serveis existents; la
substitució de bens per la modernització de les instal·lacions i la substitució de bens
motivada per la seva amortització o finalització de la vida útil. Aquest darrer apartat és
important recalcar-lo perquè no és el mateix que se t’hagi volat una teulada que la
tenies en una situació precària, en que hagi sigut realment per causes
meteorològiques de consideració. El procediment de concessió és una concessió
directa sense convocatòria prèvia i la resolució és trimestral. Es vol fer trimestral
senzillament per agilitzar les ajudes. Perquè realment quan un ajuntament té una
necessitat sobrevinguda d’aquest tipus, doncs el que no pot fer és esperar-se vuit o
deu mesos a poder dur a terme l’obra. Per tant, la resolució serà trimestral. Amb això
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el que pretenem és senzillament, malgrat sigui una subvenció de caràcter directe, el
que pretenem en aquest cas és que estigui supervisada i supeditada a criteris tècnics.
Senzillament perquè són normalment aquests desastres naturals els que acaben
comportant necessitats importants econòmicament parlant. I per tant és important que
la selecció sigui correcta. El període d’execució són dotze mesos amb un període
addicional de sis mesos, això no té més. A la convocatòria, els destinataris són tots
els ajuntaments gironins més les entitats descentralitzades. Això sí, el mínim que es
demana és que la despesa que s’ha de dur a terme superi l’1 % del capítol dos, és a
dir, de l’import de les obligacions reconegudes amb despeses de bens corrents i
serveis. És allò de no voler donar engrunes. Aquí les subvencions volem donar-les al
màxim de considerables possibles i per tant necessitem que qui ho demani siguin
municipis que tinguin dificultats per fer-hi front. Els percentatges són, al municipis de
fins a 1.000 habitants del 95 %, de 1.000 a 2.000 el 90 %, 2.000 a 5.000 el 80 %, de
5.000 a 10.000 el 75 %, de 10.000 a 20.000 el 70 % i més de 20.000 el 50 %. I
l’import mínim és de 3.000 i el màxim de 50.000. Els criteris de puntuació bàsicament
són 3 punts en actuacions en serveis mínims obligatoris d’enllumenat públic,
cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastaments d’aigua potable,
clavegueram, accés als nuclis de població i pavimentació i conservació de les vies
públiques; 1 punt per altres actuacions en bens i serveis municipals; 2 punts en
necessitat d’actuació per garantir la seguretat de les persones o l’estabilitat d’edificis i
d’estructures; i 2 punts al caràcter urgent de les actuacions per el restabliment de la
prestació del servei municipal. Un cop esgotat el crèdit disponible, com he dit, les
resolucions són trimestrals. Un cop esgotat el crèdit disponible, s’anirà donant
subvencions a mesura que quedi crèdit. Hi ha tres maneres de finançar-se. Una és la
transferència entre despeses corrents i despeses d’inversió. Aquests 300.000 i
aquests 300.000, segons les necessitats es poden arribar a modificar. Una altra és
amb un suplement de crèdit i l’altra és per un canvi d’anualitat. És a dir, en el darrer
trimestre, per exemple, de l’any es podrà assumir amb el trimestre de l’any següent.
Perquè el termini per presentar les sol·licituds és de tres mesos i per tant la idea és
aquesta. No són compatibles les subvencions amb altres subvencions de la Diputació,
exceptuant el fons de cooperació, aquest sí, però sí que són compatibles amb d’altres
institucions. Per acabar, el canvi de destí tampoc s’admet, tot i que en el cas dels
cementiris, si les modificacions són substancials. I una vegada més, els ajuntaments
rebran una carta informant d’aquesta nova línia d’ajuts.
El senyor President diu, molt bé, moltes gràcies. Alguna consideració? No? Només
esperem que no hi hagi gaires ajuntaments que els hagin demanar, que voldrà dir que
no hi ha hagut cap desgràcia ni cap catàstrofe, no? En tot cas, a dia d’avui podria ser
que ja el senyor Bagot comencés a tenir alguna que altra feina, i no seria desitjable.
S’APROVA per unanimitat.
10.

PLE139/000076/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació
inicial de les bases del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural. (exp.
2019/8970)

“El programa conegut com a Fons de subvencions constitueix des de fa anys la línia
de subvencions als ajuntaments amb l’import més elevat entre les que atorga la
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Diputació, i representa una important font de recursos econòmics per a tots els
ajuntaments gironins.
Les bases del Fons del 2020 mantenen, com en l’any anterior, dos fons
complementaris, un destinat a finançar projectes que facilitin l’accés a les noves
tecnologies i l’altre al finançament d’actuacions en camins.
El Pla Estratègic de Subvencions (2020-2023), aprovat pel Ple de la Diputació de
Girona en sessió de 17 de desembre de 2019, estableix la línia de subvencions del
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural.
La Diputació de Girona, en l’exercici de les seves competències definides a l’article 36
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, pretén donar
assistència econòmica als municipis per a dur a terme actuacions d’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis.
Tant el contingut com la tramitació de les bases reguladores de subvencions del Fons
de Cooperació Econòmica i Cultural, que es transcriuen en aquest informe, s’ajusten,
en el que el que els és d‘aplicació, 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 les subvencions
del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural que es transcriuen literalment a
continuació:
“BASES GENERALS I ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS DEL
FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL
1.
Objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a
la concessió de subvencions del programa anomenat Fons de Cooperació Econòmica
i Cultural de la Diputació de Girona per al finançament de les actuacions de
competència municipal dels tipus detallats a la base 3a.
El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural constitueix un programa que, complint
les funcions d’assistència i cooperació als municipis, pretén incentivar les inversions
municipals, contribuir al finançament dels serveis municipals obligatoris i promoure
les activitats de caràcter cultural.
El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural podrà incorporar, mitjançant acord
plenari, altres fons addicionals amb subvencions per a determinades finalitats o
actuacions, que es regularan per aquestes bases en tot el que es no prevegi en
l’ordenació específica.
2.
Procediment de concessió
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència no
competitiva i en convocatòries públiques, que aprovarà la Junta de Govern. Les
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subvencions es concediran a tots els destinataris assenyalats a la base 4a que
presentin les sol·licituds en el període fixat en cada convocatòria i compleixin els
requisits previstos en aquestes bases i les corresponents convocatòries.
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a
precedent.
3.
Despeses subvencionables i període d’execució
3.1 Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a
la naturalesa de l’actuació subvencionada i es realitzi en el termini i en les condicions
que determinen aquestes bases. En cap cas, el cost dels béns o serveis
subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.
3.2 Es podran finançar amb càrrec al Fons les despeses municipals següents:
a)Despeses culturals
b)Despeses en béns corrents i serveis vinculades a la prestació de serveis
obligatoris, i despeses en inversions reals i transferències de capital
El detall de les despeses subvencionables en cada línia es descriu seguidament:
a) Despeses en béns corrents i serveis (capítol II del pressupost) efectuades en
l'àmbit de la cultura, les arts i la música. A títol orientatiu seran subvencionables les
despeses derivades de programacions d'arts escèniques, dansa i música, arts visuals,
comunicació cultural, difusió i promoció de la cultura, patrimoni cultural, educació
cultural i artística, etc. No seran subvencionables en aquest àmbit les despeses
d'inversió, les de manteniment i funcionament de locals, les d'atencions
protocol·làries, les de compra d'aliments i begudes, les de casals d'estiu i colònies, les
de fires i congressos ni altres despeses anàlogues o no relacionades directament
amb l'àmbit subvencionable.
A les despeses culturals assenyalades en aquest apartat, els ajuntaments beneficiaris
hauran de destinar-hi fins un 15 % de la subvenció anual que els correspongui,
provinent d'aquest Fons. De la quantitat resultant,
-un 15 % s’haurà de destinar a la contractació d’integrants del catàleg d’arts en viu
“Escènics” de la Diputació de Girona; i
-un 10 % s’haurà de destinar a la dinamització i activitats de les biblioteques i
sales de lectura municipals, en cas que els municipis comptin amb aquests
equipaments. El percentatge destinat a les accions de dinamització d’aquests
equipaments podrà servir també per justificar el 15 % d’“Escènics”, si es
contracten grups del catàleg amb aquesta finalitat.
b) Despeses en béns corrents i serveis (capítol II), vinculades a la prestació de
serveis que siguin obligatoris per al respectiu ajuntament, i despeses en inversions
reals (capítol VI) i transferències de capital (capítol VII) en serveis de competència
municipal.
En cas que se subvencioni l’adquisició, la construcció, la rehabilitació o la millora de
béns inventariables el beneficiari haurà de destinar els béns al fi concret per al qual
es concedeixi la subvenció durant un termini de com a mínim 5 anys en cas de béns
inscriptibles en un registre públic i de 2 anys per a la resta de béns.
A les despeses assenyalades en l’apartat b els ajuntaments beneficiaris hauran de
destinar-hi fins un 85 % de la subvenció anual, i la quantitat resultant la podran
sol·licitar per a una sola o per a les dues línies subvencionables (corrents i/o
inversions).
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3.3 No seran subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan aquests
tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de
l’ajuntament sol·licitant de la subvenció.
3.4 Seran despeses subvencionables les que siguin objecte de facturació entre el 15
de novembre de l'any anterior al de la convocatòria i la data límit de la justificació de
les esmentades despeses, segons els terminis establerts a la base 11a, i poden tenir
el seu origen o contractació, de manera total o parcial, en exercicis anteriors al de la
justificació.
3.5 La contractació de les actuacions subvencionades s’haurà d’efectuar d’acord amb
la legislació vigent en matèria de contractes del sector públic i la resta de normativa
d’aplicació vigent en matèria de contractació administrativa.
4.
Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots
els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades (EMD) inclosos en l'àmbit
territorial de la Diputació de Girona.
5.
Criteris per a la fixació de l'import de les subvencions
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no podrà superar l’import
del crèdit assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que
s’acordin. La seva distribució entre els ajuntaments s'efectuarà aplicant els criteris
següents:
a) A l'Ajuntament de Girona se li assigna una subvenció màxima de 850.000,00 €,
dels quals s'haurà de destinar un 15 % (127.500,00 €) a les despeses culturals
previstes en aquestes bases.
b) A la resta d’ajuntaments i a les entitats municipals descentralitzades se’ls
assignarà un import fix en funció del nombre d’habitants del municipi o de l’àmbit
territorial de l’entitat municipal descentralitzada, d’acord amb l’escalat següent:
Nombre d’habitants
Import fix
Fins a 20.000 habitants
33.000,00 €
Més de 20.000 habitants
22.000,00 €
c) Un import d’1.100.000,00 € es distribuirà entre tots ajuntaments, exceptuant el de
Girona, en funció de la superfície de cada municipi .
d) A tots els ajuntaments, exceptuant el de Girona, els correspondrà la quantitat
derivada de la corresponent convocatòria, un cop descomptats els imports
distribuïts sobre la base dels 3 apartats anteriors. D’aquesta quantitat un 85 % es
distribuirà en funció de la població de cada municipi, i un 15 % en funció de la
mitjana de la seva despesa corrent no financera, capítols 1, 2 i 4 del pressupost
liquidat consolidat en el exercicis de 2014, 2015 i 2016.
Per aplicar els criteris anteriors s’utilitzaran d’una banda les xifres de població del
cens oficial de població a 1 de gener de 2017, publicades per l’Institut Nacional
d’Estadística (INE), i d’una altra, de forma preferent, les dades de superfície
municipals i les xifres de les liquidacions pressupostàries publicades pel Departament
de Governació de la Generalitat de Catalunya (Idescat, Municat o altres bases de
dades que les substitueixi).
6.
Determinació de l'import de les subvencions i gradació per incompliments
Les subvencions atorgades s’entendran fixades en l’import establert en la resolució
d'aprovació per a cada línia de subvenció, i podran finançar la totalitat del cost de les
diferents actuacions subvencionades. Si el cost de qualsevol actuació resulta
finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia
inicialment atorgada. En cas que la despesa justificada sigui inferior a la prevista en
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la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en l'import atorgat inicialment només fins al
límit de l'import efectivament justificat, i es reduirà la subvenció quan l'import justificat
sigui inferior al de la subvenció inicialment concedida. També es reduirà l'import de la
subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a la base 13a, superin la
despesa efectiva i justificada.
7.
Sol·licituds
Es podrà presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament i entitat
municipal descentralitzada dins del termini que estableixi la convocatòria
corresponent.
Les despeses subvencionables incloses en cada sol·licitud es referiran a les diferents
línies de subvenció, incloses les de fons addicionals si s’escau, a les quals es
sol·licita aplicar l’import de les subvencions. En l'àmbit de les despeses culturals es
podran agrupar en la memòria de la sol·licitud diferents actuacions o activitats a les
quals es sol·licita aplicar la subvenció. En les altres línies de subvenció, despeses
d’inversió i despeses corrents en serveis obligatoris, cada sol·licitud podrà incloure
fins a tres actuacions diferents dins de la respectiva línia de subvenció.
Les sol·licituds s’hauran de presentar en el termini establert en la convocatòria,
mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona
(www.ddgi.cat) i hauran d'estar signades pel representant legal de l’entitat amb
signatura electrònica, amb un certificat vàlid i emès per una entitat certificadora
reconeguda per el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. Les sol·licituds
s'hauran de presentar per via telemàtica a través de les plataformes EACAT.
les sol·licituds estandarditzades cal detallar la informació següent:
1. A la de despeses culturals: una memòria descriptiva abreujada de les activitats,
programes o accions de cultura per a les quals se sol·licita la subvenció.
2. A la de despeses en serveis obligatoris i/o inversions: en el primer cas només
s’haurà d’indicar el servei o serveis obligatoris per als quals se sol·licita finançament;
en cas d’inversions, caldrà una designació identificativa de cada inversió per a la qual
se sol·licita la subvenció.
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
Els serveis d’Assistència i Cooperació als Municipis i de Cooperació Cultural de la
Diputació de Girona realitzaran la instrucció i ordenació de l’expedient per a
l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases.
Les activitats d’instrucció comprendran:
•Comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts
en aquestes bases.
•Avaluació de les sol·licituds efectuada conforme els criteris establerts en
aquestes bases.
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•Petició dels informes, informació o assessorament que s’estimin 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 emetrà un informe en
el qual es concretarà el resultat de l’avaluació efectuada.
Els centres gestors, a la vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió Avaluadora,
formularan la proposta de resolució degudament motivada.
La proposta de resolució haurà 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, amb indicació de la causa d’exclusió.
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres
següents o les persones en qui deleguin:
President:
El president de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Vicepresident:
El president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves
Tecnologies, Esports i Educació
Vocals:
El diputat delegat de Suport a Entitats Locals
El diputat delegat de Noves Tecnologies
La cap del Servei de Cooperació Cultural
El cap del Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis
El cap del Servei de Noves Tecnologies
El funcionari/ària que s’encarregui de la gestió de les
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.
9.
Procediment de resolució i notificació
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern de la
Diputació, òrgan que resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes, l’atorgament
de les subvencions.
a) Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris i també als peticionaris la
sol·licitud dels quals s’hagi desestimat.
b) La Junta de Govern haurà d’emetre la corresponent resolució en el termini
màxim de sis mesos a comptar de la publicació de la convocatòria. Un cop
transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els
sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci
administratiu.
10.
Acceptació
Una vegada comunicada la concessió de les subvencions, o les seves modificacions,
si en el termini d’un mes l'ajuntament beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà
que han estat acceptades, com també les condicions generals i específiques fixades
que hi siguin d'aplicació.
11.
Justificació
1.El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà:
a)Per a les subvencions per a despeses culturals i per a despeses corrents en
serveis obligatoris: el 15 de novembre de l’any de la convocatòria.
b)Per a les subvencions per a inversions i transferències de capital: el 30 de
setembre de l’any següent de la convocatòria.
Aquests terminis de justificació es podran ampliar mitjançant una resolució del
president de la Diputació, d’acord amb el que preveu l’article 28 de l’Ordenança
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general de subvencions de la Diputació. L’ampliació del termini de justificació
comportarà també la del període d’execució de les despeses subvencionades previst
a la base 3a, apartat 4t.
El termini màxim perquè els beneficiaris sol·licitin una pròrroga serà de fins als 15
dies naturals abans de la finalització dels terminis de justificació anteriors.
2. A l’efecte de la justificació es podran presentar com a despesa justificada totes les
despeses imputables a l’activitat subvencionada que, conforme a dret, s’hagin meritat
abans d’acabar el període de justificació de l’activitat, amb independència que s’hagin
abonat o no als creditors corresponents.
3.Models de justificació:
a)Les subvencions per a despeses culturals s’hauran de justificar en la seva
totalitat d’acord amb el model específic establert per la Diputació, disponible al
web www.ddgi.cat, per a aquesta línia de subvencions. Caldrà dirigir el
compte justificatiu al Servei de Cooperació Cultural.
b)Les subvencions per a despeses corrents en serveis obligatoris i per a
despeses d’inversió o transferències de capital s’hauran de justificar en
comptes justificatius independents, d’acord amb els models determinats per la
Diputació, disponibles al web www.ddgi.cat. Caldrà dirigir els comptes
justificatius al Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis Es podran
presentar diferents comptes justificatius parcials a mesura que s'executi la
despesa subvencionada, però en les subvencions per inversions, un cop
finalitzada l’execució, caldrà presentar un certificat del cost i el finançament
final. Per a la justificació de les subvencions per a despeses corrents serà
suficient presentar un compte justificatiu simplificat amb la informació que
estableix l’article 27.1 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
Quan es tracti de subvencions per a inversions, si són inferiors a 60.000,00 €,
els beneficiaris hauran de presentar un compte justificatiu simplificat, i quan
siguin iguals o superiors a 60.000 €, hauran de presentar un compte
justificatiu ordinari, acompanyat de còpia de les factures corresponents.
12.
Pagament
Un cop justificada correctament cada subvenció, la Diputació podrà efectuar,
mitjançant transferència bancària, els pagaments totals o parcials de l’import atorgat
en proporció als justificants de la despesa presentats i que hagin estat comprovats
de forma favorable per l’òrgan gestor corresponent. En despeses per serveis
obligatoris i inversions s’efectuaran pagaments per l’import justificat que no disposi
d’altra font específica de finançament i fins al límit de l'import de la subvenció
assignada..
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del
corresponent compte justificatiu.
13.
Compatibilitat de subvencions
Les subvencions objecte d'aquestes bases poden cobrir la totalitat del cost de
l’actuació subvencionada i són compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda, sempre
que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, bé siguin
subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no sobrepassi el cost total de
l'actuació, servei o inversió subvencionats.
14.
Subcontractació
Es permet que els ajuntaments beneficiaris subcontractin la totalitat de les actuacions
objectes de subvenció, però les obligacions econòmiques que se'n deriven hauran
d'anar a càrrec de l'ajuntament respectiu.
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15.
Modificació
Un cop estiguin aprovades les subvencions, i abans de la finalització del termini de
justificació, els beneficiaris podran sol·licitar el canvi de destinació de cadascuna de
les subvencions atorgades. No es considerarà canvi de destinació la redistribució de
l’import de les subvencions concedides per a diferents actuacions en una mateixa
línia de subvencions: despeses culturals, despeses corrents en serveis obligatoris o
despeses en inversions.
Els canvis de destinació no podran implicar que es destini el 15 % de la subvenció a
despeses culturals (establertes a la base 3a), o les subvencions incloses en fons
addicionals a les altres línies subvencionables.
Les sol·licituds de canvis de destinació s'hauran de presentar mitjançant el model
establert per la Diputació, acompanyades de la mateixa informació o documentació
requerida per a les sol·licituds inicials, i la Junta de Govern de la Diputació és l’òrgan
que resoldrà.
Les sol·licituds de canvis de destinació que comportin una redistribució entre l’import
concedit per a despeses corrents i per a inversions s’hauran de presentar abans del
dia 1 d’octubre de l’any de la convocatòria.
16.
Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions, i el
beneficiari tindrà l’obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora
corresponent, en els supòsits següents:
a)Els previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
b)En cas d’incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c)D’altres que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El centre gestor corresponent tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa,
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, però correspondrà a la
Junta de Govern de la Diputació l’adopció dels acords definitius d’aquests expedients.
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 les quals estiguin vinculats, llevat que
la contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui
l'autorització de la Diputació de Girona.
Tampoc no se’n podrà concertar l'execució en els supòsits previstos a l'article 29-7
de la Llei 38/2003, 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 convocatòria i portar a terme les actuacions que se’n deriven establertes
per llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment d’una missió
d’interès públic (art. 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (art. 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
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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 que estableix 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, i a qualsevol altra actuació de
comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control
competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
20.
Obligació de difusió i publicitat
Els ajuntaments beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic
de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les activitats
culturals objecte d’aquesta línia de subvencions, i així s’haurà d’acreditar amb la
presentació del compte justificatiu i amb un o diversos programes d’aquelles activitats.
En cas de subvencions per a despeses corrents obligatòries, i en subvencions de
menys de 25.000,00 € en inversions, serà suficient l’acreditació de la difusió de la
subvenció mitjançant la seva publicació a la pàgina web municipal, al tauler d’anuncis
municipal o en algun altre mitjà de comunicació local o general.
En el cas de subvencions de més de 25.000,00 € per a inversions en obres, caldrà
col·locar en la zona de les obres fins que finalitzin un cartell anunciador amb el nom
de l'actuació i el logotip i el nom de la Diputació de Girona. A la tramesa del compte
justificatiu s'haurà d'adjuntar una fotografia del cartell col·locat.
Si s’incompleix l’obligació de difusió i publicitat, 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 dels beneficiaris
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 realitzar l’activitat
i complir la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.
c)Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i en tot cas amb 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.
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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 que hi sigui
aplicable.
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 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.
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, 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 serà d'aplicació 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, sens perjudici d'aquelles
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)L'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de
juliol, en particular en el que es refereix al règim dels governs locals de
Catalunya.
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b)La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
c)La Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
d)La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
e)La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
f)El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
g)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.
h)Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, d’acord amb l’establert a la seva disposició addicional vuitena,
el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament
de desenvolupament, l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona i les Bases d'execució del pressupost general per al present exercici
de la Diputació.
i) 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 correspondrà 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, 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
tingui lloc del Ple de la Diputació.
Disposició addicional segona
Els extractes de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases,
previstos a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicaran
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
BASES ESPECÍFIQUES DEL FONS DE SUBVENCIONS PER FACILITAR L’ACCÉS
A LES NOVES TECNOLOGIES
1. Objecte
Aquestes bases tenen per objecte regular les subvencions que concedeix la Diputació
de Girona als ajuntaments per facilitar-los l’accés a les noves tecnologies.
L’aparició d’Internet i del concepte d’administració electrònica implica que els
sistemes d’informació que necessita qualsevol ajuntament siguin extremadament
complexos. La Diputació de Girona vol donar suport als ajuntaments perquè s’adaptin
a aquesta nova situació, ajudant-los a utilitzar i a integrar les solucions que ofereixen
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diferents ens de l’Administració, com ara l’AOC, CATCert,, Red.es, XALOC o la
mateixa Diputació, entre d’altres. Perquè questa ajuda sigui possible i l’ús de les
diferents solucions siguin viables, cal que els ajuntaments disposin d’equipaments
informàtics actualitzats i correctament dimensionats. Per això, les ajudes es concreten
en els tres àmbits següents:
-Millora del material informàtic de les dependències municipals.
-Millora de les xarxes informàtiques de la corporació.
-Millora del programari amb les limitacions especificades a l’apartat 3 d’aquestes
bases.
2. Naturalesa, finançament i criteris de repartiment
Aquestes subvencions es concedeixen en una convocatòria única anual. L’import i la
consignació del pressupost s’especifiquen en la convocatòria corresponent.
La convocatòria anual ha de quantificar els imports de les transferències finalistes de
lliure disposició per a cadascun dels ajuntaments que hi pugui participar.
La participació en la convocatòria de lliure disposició de caràcter finalista té com a
finalitat sufragar despeses, d’acord amb el punt 3 d’aquestes bases.
L’import de les subvencions que es distribuiran entre els sol·licitants no podrà
superar l’import del crèdit assignat en la convocatòria i, si s’escau, en les ampliacions
derivades de modificacions pressupostàries. La distribució entre els ajuntaments es
farà aplicant els criteris següents:
a)A cada ajuntament de més de 30.000 habitants se li assignarà una subvenció
màxima de 9.000,00 €.
b)A la resta d’ajuntaments els correspondrà la quantitat derivada de la corresponent
convocatòria, un cop descomptats els imports distribuïts sobre la base de
l’apartat anterior. La convocatòria fixarà el percentatge que es destina com a
part fixa de les subvencions. L’import que correspondrà a cada ajuntament es
calcularà amb la fórmula següent:
Import = ((IGs*PPF) / (100*NPB)) + ((IGs*NHP*(100-PPF)) / (100*NHPT))
IGs = Import global de la convocatòria
PPF = Percentatge part fixa del fons
NPB = Nombre de pobles que poden participar a la convocatòria
NHPT = Nombre d’habitants totals dels ajuntaments que poden participar a la
convocatòria
NHP = Nombre d’habitants del municipi del qual es calcula la subvenció
A la convocatòria es publicarà el resultat d’haver aplicat aquesta fórmula per a
cadascun dels municipis que hi poden participar.
3. Conceptes subvencionables
a)Es consideren despeses subvencionables les següents:
-Xarxes informàtiques LAN o WAN amb cable o sense fils.
-Maquinari relacionat amb les tecnologies de la informació.
-Programari de base: sistemes operatius, antivirus, paquets ofimàtics, tallafocs,
sistemes de còpies de seguretat i altre programari de base.
-Programari per a la gestió municipal, llevat de l’exclòs específicament en
aquestes bases.
-Les despeses de rènting de conceptes subvencionables.
-Pàgines web ( només per als ajuntaments de més de 7.000 habitants).
-Centraletes telefòniques.
-Dispositius de control de presència.
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-Telèfons mòbils per realitzar tasques d'administració que tinguin un cost
individual inferior a 350,00 € més IVA.
-Equipament per a videoconferències. Monitors de TV, projectors fins a 6.000
lúmens i altaveus fins a 120 watts.
-Despeses pels dret d’ús del programari subvencionable.
b)No són subvencionables les despeses de:
Aplicacions informàtiques de comptabilitat, de gestió de patrimoni, de gestió de
subvencions, les relacionades amb l’àmbit de la recaptació, el registre d’entrada i
sortida, el seguiment d’expedients, la gestió de documents, el padró d’habitants, les
nòmines, els recursos humans, el perfil del contractant i els tramitadors electrònics.
Personal propi.
Dinamització.
Serveis professionals exteriors que no estiguin relacionades amb tasques
d’instal·lació o configuració dels equips o programari.
Formació, llevat de la formació específica dels usuaris directes dels projectes i que
siguin treballadors de l’ajuntament o d’ens dependents.
Càmeres de fotografiar, material de producció audiovisual i taules de mescles.
Seguretat Social.
Feines de paleta i mobiliari.
Manteniment.
Comunicacions (ADSL, cabal d’Internet, telefonia, etc.).
4. Instrucció de l’expedient
El Servei de Noves Tecnologies de la Diputació de Girona instruirà i ordenarà
l’expedient per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases.
La proposta de resolució l’elabora la Comissió Qualificadora que estableixen les
Bases generals i específiques reguladores del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural.
5. Justificació i pagament
El termini màxim per justificar la subvenció serà el que prevegin les bases i la
convocatòria anual per a les despeses en serveis obligatoris del Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona.
Caldrà justificar el 100 % de la subvenció concedida. En cas que es justifiquin
despeses per un import inferior al de la subvenció concedida, l’import de la subvenció
serà del 100 % de l’import justificat correctament.
Caldrà presentar el compte justificatiu simplificat, que es dirigirà al Servei de Noves
Tecnologies, emplenat degudament, segons el model normalitzat disponible al web de
la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), el qual haurà de contenir la informació
següent:
-Una memòria justificativa del fet que les despeses subvencionades s’adapten
al punt 3 d’aquestes bases.
-Una relació classificada de les despeses de l’objecte o projecte, en què
consti: la identificació del proveïdor, el número de document, l’import, el
concepte i la data d’emissió de la factura.
-El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o el
projecte, en què consti l’import i la seva procedència.
El pagament es farà per transferència bancària una vegada justificada la totalitat de
l’actuació subvencionada.
6. Règim jurídic
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En tot el que no prevegin aquestes bases específiques regiran les bases generals
reguladores del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural i la resta de normativa que
hi és d’aplicació.
BASES ESPECÍFIQUES DEL FONS DE SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS EN
CAMINS
1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular les subvencions que concedeix la Diputació de
Girona per a actuacions de conservació i manteniment de camins municipals i de
sega de marges.
Les activitats subvencionades podran ser subcontractades.
2. Conceptes subvencionables
Són subvencionables les despeses municipals destinades a la conservació i
manteniment dels camins de titularitat municipal o d’ús públic general. També són
subvencionables les despeses de sega de la vegetació dels marges d’aquells camins.
La titularitat municipal o l’ús públic dels camins s’haurà d’acreditar amb un certificat
del secretari/ària municipal, que es presentarà amb el compte justificatiu de la
subvenció i que es dirigirà als Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis.
No són subvencionables les despeses de les nòmines, la seguretat i altres despeses
relacionades amb el personal municipal (capítol I del pressupost)
3. Import de la subvenció
A cada ajuntament li correspondrà la següent dotació mínima en funció de la seva
població i de l’extensió del seu municipi, que haurà de ser invertida en el concepte
subvencionable sol·licitat.
Fins a 10 km2

D’1 a 999 h
De 1.000 a 4.999 h
De 5.000 a 9.999 h
De 10.000 a 19.999
h
De 20.000 a 100.000
h

De 10 km2
a 20 km2

De 20 km2
a 50 km2

Més de 50 km2

900 €
800 €
600 €
650 €

1.100 €
1.000 €
900 €
800 €

1.600 €
1.400 €
1.300 €
1.100 €

3.000 €
2.900 €
2.800 €
2.700 €

500 €

700 €

1.000 €

La subvenció correspondrà, com a màxim, al 90 % de la despesa efectiva de
l’actuació.
4. Justificació i pagament
El termini màxim per justificar la subvenció serà el que prevegin les bases i la
convocatòria anual per a les despeses en serveis obligatoris del Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona.
El pagament es farà, una vegada justificada l’execució de la despesa subvencionada,
per transferència bancària.
L’import final de la subvenció no podrà superar el 90 % de la despesa correctament
justificada.
5. Règim jurídic
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En tot el que no prevegin aquestes bases específiques regiran les bases generals i
reguladores del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural i la resta de normativa que
hi és d’aplicació.”
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 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 següent punt, que també farà el
senyor Bagot, que és l’aprovació inicial de les bases del Fons de Cooperació.
El senyor Bagot manifesta (so inaudible).[...] més relaxada. Quant a la de noves
tecnologies, bàsicament les ajudes es concentren en tres àmbits: la millora del
material informàtic, la millora de xarxes informàtiques i la millora del programari, tot i
que amb certes limitacions, en aquest cas. La distribució aquí és diferent: a cada
ajuntament de més de 30.000 habitants se li assignarà una subvenció de 9.000 euros,
i a la resta d’ajuntaments els hi correspondrà la quantitat derivada a la convocatòria
un cop descomptats els imports distribuïts sobre la base anterior. Això es calcula
sobre una fórmula que ja figura a les bases, i que és molt enrevessada, i per tant,
crec que no pertoca explicar-la aquí, però ja està a les bases. Els conceptes
subvencionables són bàsicament: les xarxes informàtiques LAN o WAN amb cable o
sense fils, programari, base, sistemes operatius, antivirus, paquets informàtics,
tallafocs, també pàgines web, programari per a la gestió municipal, telèfons mòbils
que tinguin un cost individual inferior a 350 euros més IVA, equipament per a
videoconferències, monitors de televisió, entre d’altres. Quant a les subvencions
específiques per a actuacions en camins; quan l’objecte, per descomptat, és el de
manteniment i conservació dels camins municipals i de la sega de marges, les
activitats subvencionables podran ser subcontractades i l’import de la subvenció a
cada ajuntament li correspon una dotació mínima en funció de la seva població i de
l’extensió del seu municipi. A les bases hi figura una quadrícula en què es divideix
segons el que acabo de dir: segons l’extensió del municipi i la seva població. Una
taula, concretament. Aquí la subvenció pot ser també fins a un màxim de 90 % del
total de l’import subvencionat.
El senyor President diu, gràcies, senyor Bagot, per aquesta extensa explicació, que
penso que no ens ha deixat cap dubte, gairebé cap, però la senyora Pèlach vol la
paraula.
La senyora Pèlach intervé i diu, li agraeixo l’explicació detallada de la subvenció, crec
que és important. Parlem bàsicament de tres subvencions diferents, el que passa que
ens ho plantegen com un pack, que en aquest exemple hi són tres dintre d’aquest
pack. Nosaltres ens abstindrem i ho fem, sobretot, en relació a la primera, la de fons

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

55

de cooperació econòmica i cultural. I li explico: ho hem fet ja en els darreres anys,
aquesta abstenció, i sempre ho hem fet en el mateix sentit. I és el fet que trobem a
faltar criteris socials en la terminació de l’import. Si no vaig errada no hi ha hagut
modificacions en aquest sentit i nosaltres entenem que tant els ajuntaments com els
municipis tenen realitats socials molt diferents, i per tant, tenen necessitats diferents, i
per tant, les exigències a nivell de despesa social, sobretot, són molts diferents entre
ells. Per això entenem que és important introduir criteris en aquest sentit. Els criteris
actuals, si no vaig errada, tenen a veure, sobretot, amb la població i la superfície (i
també hi ha un tema de despesa), però, realment, crec que no incorporen aquestes
diferents... aquest intentar adaptar-se a la diferent realitat social. De fet, aquesta
reflexió que nosaltres ja hem fet altres anys i que, si no vaig errada, l’havíem
compartit fins i tot amb vostè mateix que feia aquesta reflexió a anys anteriors. Doncs
pensàvem que ja podia ser incorporada en aquesta línia, i veiem que no ha pogut ser
així. També volem fer autocrítica perquè és cert que ens van fer arribar la línia de
subvencions amb temps i podríem haver fet aportacions en aquest sentit, per tant,
fem autocrítica en aquest sentit, que no és fins l’últim moment que li fem aquesta
reflexió. Però en tot cas, sí que volíem fer aquesta abstenció i demanar-li el
compromís de poder intentar treballar en aquest sentit. Sé que en alguna vegada han
fet canvis, han intentat o han discutit aquest tema en algun espai, i que no és una
qüestió fàcil com resoldre aquesta incorporació de criteris socials, però crec que és un
element prou important com perquè valgui la pena continuar-hi treballant i buscar la
fórmula. És possible que en altres diputacions o en altres llocs hagin trobat fórmules
similars. Es tractaria de buscar algun tipus de quocient o tipus de... que a través de
diverses dades ens doni una mena d’aproximació. Sempre serà una aproximació,
sabem que la justícia en aquest tipus perfecta no és, però sí que ens doni una
aproximació de la necessitat social de cada municipi, i a partir d’aquí, ens pugui servir
per adaptar la quantitat que s’acaba entregant a cada municipi una mica en funció
d’aquestes necessitats. Per tant, no és que sigui una abstenció com un rebuig en
aquesta línia, sinó que sí en voluntat que s’incorpori aquesta mirada. Moltes gràcies.
El senyor Bagot, respon: Bé, malgrat el president m’havia dit que havia sigut extens,
aquest apartat el tenia i l’he tret per no ser més extens. Justament aquesta aportació
que vostè fa referència, el nostre grup fa 4 anys la vàrem exposar. El que no volíem
era fer les coses de pressa i corrents. Jo realment m’incorporo a aquesta àrea fa
molts pocs mesos, i com vostè ha dit, no és un tema fàcil de treballar. I el que no
volem és que ara, qualsevol canvi tinguem el crèdit global que no s’ha modificat pugui
afectar uns municipis, o sigui, la millora d’uns municipis en detriment d’uns altres. Per
tant, el que nosaltres volíem agafar el compromís, és que en el moment en què
aquest fons pugui ser incrementat, que els criteris amb els que volem treballar amb la
resta de grups, aquí presents, són criteris d’incorporació de caire social. Per tant, sí
que aquesta és la línia en la que ens agradaria treballar malgrat, com vostè ha dit, ja
veurà que no és fàcil.
El senyor President manifesta: Bé, em permet només un afegitó? Perquè els
ajuntaments també tenen una altra opció, senyora Pèlach. És a dir, aquest fons
tothom sap quina és la quantitat que tindrà per l’exercici de 2020. I llavors, hi ha
ajuntaments que tenen necessitats de qualsevol altre tipus social que no entren dintre
de les bases que ens ha exposat el senyor Bagot. Aquest fons és molt fàcil perquè el
pots destinar a una cosa que tens prevista en el pressupost, potser, que vagi per a un
altre concepte, fas el canvi i en el pressupost municipal apliques en el servei que
t’interessa fer-lo i que, precisament, no estigui dintre d’aquestes bases. És a dir, que
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això és tan flexible com poder pagar l’enllumenat públic que tens quantificat al
pressupost, qualsevol municipi l’ha de quantificar al pressupost perquè sinó seria
objecte de reclamació, que seria un servei bàsic a prestar la qual tu l’has de tenir
consignat, però tu el pots consignar precisament en aquest fons que també ho
permet. I vull dir que pots alliberar uns recursos per una altra cosa que a tu com
ajuntament t’interessi. Per tant, no és tan directament que com bé ha dit el senyor
Bagot, s’estudiarà en un futur el possible increment que pugui tenir, això deixem-ho a
banda tal que és així. Però que si avui té una altra necessitat un ajuntament, té la
flexibilitat en aquest fons de poder-ho aplicar. De fet, és així que hi ha ajuntaments
que en el llarg d’aquest període ho han pogut aplicar i és perfectament vàlid. Amb
això no vull dir que no hàgim de... i jo ara estigui corregint al senyor Bagot perquè no
és la meva intenció ni la meva voluntat. Això quan hi hagi un increment pressupostari
estem disposats, evidentment, amb la complexitat que porta estudiar-ho i a veure si
podem fer-ho possible. Malgrat això estic dient que les circumstàncies actuals, igual
que l’any passat o que fa 2 anys, si algun ajuntament té alguna necessitat que vol
crear aquest fons és tan flexible com que pot fer-ho amb tota la tranquil·litat del món
perquè, com ha dit el senyor Bagot, ha hagut de posar una limitació de temps perquè
hi havia ajuntaments que al cap de dos anys encara ens demanaven fer un canvi del
fons de feia dos anys enrere. Quan això és tan fàcil, com deia, posar-hi l’enllumenat
públic o la neteja viària i aquest fons es pot cobrar i, per tant, alliberar els altres fons. I
ho dic des d’aquesta perspectiva sense ni obligar el que vostè ha dit, que em sembla
que és una realitat que vostès ja havien manifestat en altres ocasions i, fins i tot, com
ha dit el senyor Bagot del grup d’Esquerra Republicana, a la legislatura passada, no
defugim de cap manera amb aquestes paraules meves del que ha dit el senyor Bagot.
Nosaltres esperem tant de bo fer un increment i que això ens suposés poder fer una
alguna variació en aquest sentit, però també li dic que la flexibilitat permet fer
diferents coses, no només a nivell del que vostè ha expressat, sinó d’altres, i que hi
ha ajuntaments que ho han pogut fer. Moltes gràcies.
La senyora Pèlach respon, només perquè de la seva reflexió, veig que potser no m’he
sabut explicar prou bé. No és tant la finalitat a què es destinen aquests diners, sinó el
fet dels criteris en quals es reparteixen... M’ha entès, eh, senyor Bagot, vostè sí, eh?
Val, doncs, perfecte, ja està, aclarir-ho. Que no és la finalitat, sinó el fet que la
quantitat variï en funció de les realitats de cada municipi.
El senyor President manifesta, no, si l’hem entès perfectament i l’hem intentat
contestar perfectament tots.
S’APROVA per 21 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE) i 1 abstenció (CUP)
11.

PLE139/000003/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; XALOC: Acceptació de la delegació acordada per
diversos ens de determinats ingressos de dret públic a favor de la
Diputació de Girona i altres (exp. 2020/11)

La Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) ha rebut l’acord plenari de delegació,
a favor de la Diputació de Girona de determinades facultats de gestió, inspecció i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, a l’empara del que preveuen
l’article 106.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, i l’article 7 del
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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Atès que la Diputació de Girona va crear l’ens instrumental, Xarxa Local de Municipis
Gironins (XALOC), per dur a terme funcions de col·laboració amb les entitats locals
de la demarcació de Girona i prestar els serveis de gestió, inspecció i recaptació dels
tributs i altres ingressos de dret públic municipals que li siguin delegats.
D’acord amb el que preveu l’article 7.2 de l’esmentat TRLRHL, els acords de
delegació a favor de la Diputació de Girona han de ser acceptats pel màxim òrgan
d’aquesta, i publicat el corresponent acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el
de la Comunitat Autònoma.
Per això, en virtut de les facultats que l’article 14, lletra o dels Estatuts de Xaloc
atribueixen a la presidència, la corporació, a proposta de la Comissió Informativa
d'Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, per unanimitat
ACORDA:
PRIMER. ACCEPTAR la delegació acordada pel plenari dels ajuntaments que es
relacionen a continuació, a favor de la Diputació de Girona, de gestió, liquidació
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals que
s’especifiquen:
AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU
GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE:
•Taxa d’aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general.
Data del Plenari: 11/12/2019
Aquesta delegació entrarà en vigor l’1 de gener de 2021
AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU DE:
•Execucions subsidiàries
•Multes coercitives
•Costes processals
Data del Plenari: 1/04/2019
L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de
22 de desembre de 2009 i formalitzada en conveni subscrit en data 26 de gener de
2010.
Les funcions esmentades es duran a terme a través de l’organisme autònom Xarxa
Local de Municipis Gironins (XALOC), d’acord amb els termes que quedin concretats
en el conveni tipus aprovat a subscriure entre les entitats delegant i delegada quan
es tracti d’una nova delegació, i de conformitat amb el que s’estableix en el Pla de
Serveis en matèria de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals vigent.
SEGON. ACCEPTAR l’acord adoptat per unanimitat en la sessió del Ple ordinari
celebrat el 17 de desembre de 2019, de l’Ajuntament de Vidrà, relatiu a la modificació
de l’acord 5è del Ple de l’Ajuntament de 30 de setembre de 2019, que disposa:
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“Ajornar l’efectivitat de l’acord de revocació al Consell Comarcal d’Osona fins a la
data de 31/12/2020, i ajornar l’entrada en vigor de la delegació acordada a favor de la
Diputació de Girona al dia 1/1/2021.”
TERCER. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general coneixement.
12.

PLE139/000004/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; XALOC: Acceptació de la delegació acordada per
l'Ajuntament de Puigcerdà de determinats ingressos de dret públic a favor
de la Diputació de Girona (exp. 2020/12)

La Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) ha rebut l’acord plenari de delegació,
a favor de la Diputació de Girona de determinades facultats de gestió, inspecció i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, a l’empara del que preveuen
l’article 106.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, i l’article 7 del
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Atès que la Diputació de Girona va crear l’ens instrumental, Xarxa Local de Municipis
Gironins (XALOC), per dur a terme funcions de col·laboració amb les entitats locals
de la demarcació de Girona i prestar els serveis de gestió, inspecció i recaptació dels
tributs i altres ingressos de dret públic municipals que li siguin delegats.
D’acord amb el que preveu l’article 7.2 de l’esmentat TRLRHL, els acords de
delegació a favor de la Diputació de Girona han de ser acceptats pel màxim òrgan
d’aquesta, i publicat el corresponent acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el
de la Comunitat Autònoma.
A l’empara de l’article 84.4 del text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles
a motor i seguretat viària (RDLg 6/2015, de 30 d’octubre), i de conformitat amb la
normativa aplicable, en data 20 de desembre de 2019, l’alcalde de l’ajuntament de
Puigcerdà ha emès Decret en virtut del qual es disposa delegar la potestat
sancionadora a favor de la gerència de XALOC i delegar la competència per revisar
els actes administratius dictats per aquesta, a favor de la presidència de XALOC.
Per això, en virtut de les facultats que l’article 14, lletra o dels Estatuts de Xaloc
atribueixen a la presidència, la corporació, a proposta de la Comissió Informativa
d'Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local per unanimitat
ACORDA:
PRIMER. ACCEPTAR la delegació acordada pel plenari de l’Ajuntament de
Puigcerdà, a favor de la Diputació de Girona, de gestió, liquidació inspecció i
recaptació dels següents dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE:
•Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
Data del Plenari: 12/12/2019
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L’esmentada delegació és una ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 17
de juny de 2008 i formalitzada en conveni subscrit 22 de juliol de 2008.
GESTIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE:
•Expedients sancionadors per infraccions de la normativa de trànsit viari urbà.
Data del Plenari: 12/12/2019
Respecte dels expedients sancionadors per infraccions a la normativa de transit viari
urbà, la present delegació quedarà vinculada, quant a la durada i vigència, a la de la
delegació de la potestat sancionadora i de la revisió dels actes administratius dictats
per delegació.
L’exercici de les funcions compreses en la delegació de competències i de la potestat
sancionadora només afectaran als expedients incoats des de l’entrada en vigor de la
delegació i com a conseqüència de denuncies formulades a partir d’aquella data.
Les funcions esmentades es duran a terme a través de l’organisme autònom Xarxa
Local de Municipis Gironins (XALOC), d’acord amb els termes que quedin concretats
en el conveni tipus aprovat a subscriure entre les entitats delegant i delegada quan
es tracti d’una nova delegació, i de conformitat amb el que s’estableix en el Pla de
Serveis en matèria de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals vigent.
SEGON. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general coneixement.
COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
13.

PLE139/000070/2019-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Xarxa
Viària (013): Aprovació del text del conveni entre la Diputació de Girona i
l'Ajuntament de Canet d'Adri per a la cessió a l'Ajuntament d'un tram urbà
de la ctra. GIV-5313, a Canet d'Adri (exp. 2019/7267)

“La Diputació de Girona és titular i gestiona la carretera GIV-5313, a Canet d’Adri, la
qual en el seu recorregut final té un tram dins la trama urbana del nucli de Canet
d’Adri.
L'Ajuntament de Canet d’Adri ha manifestat el seu interès en disposar del tram final
urbà.
Tant la Diputació de Girona com l’Ajuntament de Canet d’Adri coincideixen en
constatar que aquest vial actualment ja és carrer del municipi de Canet d’Adri i que el
seu trànsit és majoritàriament urbà. Per aquest motiu aquest tram es pot lliurar a
l'Ajuntament de Canet d’Adri 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).
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La cap del Servei de Xarxa Viària, en data 31 d’octubre de 2019, i el secretari general,
en data 25 de novembre de 2019, han emès informe favorable sobre la cessió a
l’Ajuntament de Canet d’Adri d’un tram urbà de la carretera GIV-5313, a Canet d’Adri.
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 Canet d’Adri per a la cessió a l’Ajuntament d’un tram urbà de
la carretera GIV-5313, a Canet d’Adri:
“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 Canet d’Adri, representat pel seu alcalde president, Carles Espígol i
Camps, assistit per la secretària de la corporació, Maria Rosa Sanglas i Garangou, en
virtut de les facultats conferides per acord del Ple de 21 d’octubre de 2019.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1.La Diputació de Girona és titular i gestiona la carretera GIV-5313, a Canet d’Adri, la
qual en el seu recorregut final té un tram dins la trama urbana del nucli de Canet
d’Adri.
L'Ajuntament de Canet d’Adri ha manifestat el seu interès en disposar del tram
final urbà.
2. Ambdues parts coincideixen en constatar que aquest vial actualment ja és carrer
del municipi de Canet d’Adri i que el seu trànsit és majoritàriament urbà. Per
aquest motiu aquest tram es pot lliurar a l'Ajuntament de Canet d’Adri 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 final de la carretera GIV-5313,
a Canet d’Adri, des del PK 3+160 fins al final.
Disposa de senyalització vertical i horitzontal que està en bon estat, així com
també el paviment de la calçada i els vorals.
L'Ajuntament de Canet d’Adri 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.
En el plànol annex a aquest conveni es grafia el tram objecte de traspàs. A partir
d’aquest traspàs la carretera GIV-5313, a Canet d’Adri, finalitzarà al PK 3+160, on
l'eix té per coordenades UTM X = 478436 i Y = 4653319.
2. La Diputació de Girona realitzarà una millora, des del PK 4 al final, consistent en
la formació de cunetes transitables en el marge dret.
3. La Diputació de Girona farà un tractament superficial des del PK 3+160 al final.
4. Aquesta cessió serà vàlida i eficaç un cop es formalitzi la recepció de les obres de
formació de la cuneta transitable que es descriuen en el punt 2. A partir d’aquest
moment l'Ajuntament de Canet d’Adri es farà càrrec del seu manteniment i
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explotació íntegre.
5. 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.”
Segon. Cedir la titularitat a favor de l’Ajuntament de Canet d’Adri d’un tram urbà de la
carretera GIV-5313, a Canet d’Adri, lliure de càrregues, per a la seva incorporació a la
xarxa municipal.
Tercer. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del Conveni i
per a tots els actes complementaris que siguin necessaris per al seu
desenvolupament.
Quart. Traslladar aquest acord a l'Ajuntament de Canet d’Adri i a Intervenció de Fons 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 13è, que és l’aprovació del text
del conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Canet d'Adri per a la cessió
a l'Ajuntament d'un tram urbà de la carretera GIV-5313, a Canet d'Adri. Senyor
Xargay, té la paraula.
El diputat delegat de Xarxa Viària, senyor Jordi Xargay, intervé i manifesta, sí, molt
bon dia, gràcies president. Aquest és un conveni a sol·licitud del propi ajuntament de
Canet d'Adri, de la cessió d’un tram d’aproximadament 2 km, tram urbà, que la
Diputació el que farà és la millora de l’asfalt. Farà un tractament superficial d’asfalt, i
també les cunetes en aquests 2 km, la part esquerra de cunetes transitables per
millorar la seva viabilitat. Un cop fetes aquestes obres es farà la cessió com a tram
urbà del propi Ajuntament de Canet.
S’APROVA per unanimitat.
COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ
14.

PLE139/000019/2019-DCICNTEE; Dictamen CI Cultura Noves Tecn. Esports
Educació; Inspai-Centre de la Imatge (020): Aprovació inicial de les bases
reguladores del Premi Joves Fotògraf(e)s. (exp. 2019/8857)

“INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, és un servei públic
especialitzat i un dels pocs equipaments específics dedicats a la recollida, el
tractament, la conservació, la difusió, la creació i la promoció de la imatge, tant fixa
com en moviment (fotografia i audiovisual), així com a la formació en aquest àmbit.
Els principals objectius d’INSPAI són preservar la memòria històrica fotogràfica i
audiovisual de les comarques gironines i fer-ne difusió, com també promoure la
fotografia actual de fotògrafs i fotògrafes de Catalunya i donar-la a conèixer mitjançant
exposicions i publicacions.

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

62

Amb l’objectiu de fomentar la creació i la promoció del treball dels fotògrafs, INSPAI
combina les línies de promoció i difusió amb la imatge contemporània, i el Premi
Joves Fotògraf(e)s s’inscriu en aquest àmbit.
L’objecte del Premi Joves Fotògraf(e)s és promoure i difondre els treballs fotogràfics
dels joves fotògrafs i fotògrafes de Catalunya, amb vista a assolir els objectius
d’INSPAI:
•Crear un espai de trobada de l’obra de fotògrafs.
•Fomentar la creació fotogràfica.
•Acostar al gran públic la fotografia des de totes les vessants perquè gaudeixi de
les tendències de la producció fotogràfica actual i local.
•Perseguir, els autors, la promoció i la projecció dels professionals de la fotografia
i, en especial, dels nous talents de Catalunya.
•Donar suport als ajuntaments per oferir una proposta cultural materialitzada en
una exposició itinerant i el catàleg corresponent.
•Ingressar el treball i l’obra de joves fotògrafs en els fons fotogràfics d’INSPAI, de
manera que passin a formar part del patrimoni de l’ens i l’incrementin.
Tant el contingut com la tramitació de les bases 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.
L’import del premi és de 1.250,00 € bruts (subjectes a les retencions de les persones
físiques que estableix la llei), amb càrrec a l’aplicació pressupostària d’INSPAI
“502/3322/48200 Premis, beques d’estudi i investigació Centre de la Imatge”. La
concessió del premi quedi condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficients en
el moment de la resolució de la concessió.
En virtut de l’anterior i vist l’informe de la cap del centre gestor d’INSPAI, Centre de la
Imatge, 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 el text de les Bases Reguladores del Premi Joves
Fotògraf(e)s, que es transcriuen literalment a continuació:
“BASES REGULADORES DEL PREMI JOVES FOTÒGRAF(E)S
1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és promoure els treballs dels fotògrafs i fotògrafes joves
de Catalunya, en el marc dels objectius d’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació
de Girona, per tal de:
• Crear un espai de trobada de l’obra de fotògrafs i fotògrafes.
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•
•

Fomentar la creació fotogràfica.
Acostar al gran públic la fotografia des de totes les vessants, perquè gaudeixi
de les tendències de la producció fotogràfica actual i de l’àmbit local.
• Fomentar la promoció i la projecció dels professionals de la fotografia i, en
especial, dels nous talents de Catalunya, en l’àmbit local, nacional i
internacional.
• Donar suport als ajuntaments mitjançant una oferta cultural consistent en una
exposició itinerant i el catàleg corresponent.
• Ingressar a la Diputació de Girona el treball i l’obra de joves fotògrafs i
fotògrafes, perquè passi a formar part del patrimoni de l’ens, i incrementar així
els fons fotogràfics d'INSPAI.
Amb aquesta finalitat es convoca les persones que compleixin els requisits que
figuren en aquestes bases per tal que presentin les seves sol·licituds. Es premiarà la
persona seleccionada amb 1.250,00 € bruts (import subjecte a les retencions de les
persones físiques vigents en el moment del pagament del premi), la qual es
beneficiarà de les activitats de difusió i promoció que es detallen en la base vuitena.
2. Condicions
Cada any s’estableix la convocatòria amb les dates i els terminis de presentació de
les sol·licituds i dels projectes, com també amb la composició de la Comissió
d’Avaluació.
3. Destinataris de la convocatòria
a) Poden presentar les sol·licituds a aquesta convocatòria les persones físiques que
tinguin entre 18 i 30 anys, en el període comprès dins el termini que s’especifica a la
convocatòria, nascudes i/o empadronades en un municipi de Catalunya.
b) Els projectes presentats no poden haver estat premiats o dotats en cap altre premi,
concurs, certamen o convocatòria similar, ni tampoc seleccionats i/o nominats quan
d’aquesta selecció i/o nominació s’hagi derivat una exposició pública, una edició en
catàleg o la comunicació pública per qualsevol mitjà.
c) No s’acceptaran projectes realitzats amb una antiguitat superior a tres anys ni
projectes presentats en edicions anteriors.
4. Presentació de les sol·licituds i dels projectes
a) Només es pot presentar una sol·licitud a la convocatòria de cada exercici. En cas
que es rebi més d’una sol·licitud d’una mateixa persona, únicament s’acceptarà la
primera que s’hagi inscrit en el Registre General de la Diputació de Girona.
b) La sol·licitud, que ha de contenir la descripció i l’explicació del projecte presentat
(màxim 2.000 caràcters), s’ha d’acompanyar d’un mínim de trenta imatges i d’un
màxim de quaranta.
c) Les imatges que acompanyin la sol·licitud, lliurades en format digital, poden ser
realitzades amb total llibertat de procediments, sempre que siguin íntegrament
fotogràfics. No s’acceptaran obres realitzades amb tècniques no fotogràfiques. Cal
lliurar-ne dues versions: en fitxers de format TIFF amb resolució de 2.400 x 3.800
píxels i en fitxers en format JPG amb baixa resolució de 241 x 350 píxels.
d) Cal formalitzar la sol·licitud mitjançant el model de formulari que figura a l’annex
d’aquestes bases, el qual s’ha d’acompanyar de la documentació següent:
1. Una fotocòpia del DNI.
2. Si escau, un certificat que acrediti l’antiguitat de l’empadronament (com a
mínim, tres anys) en un municipi de Catalunya, tal com s’indica en la base
tercera.
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e) La sol·licitud s’ha de presentar al Registre General de la Diputació de Girona
(pujada de Sant Martí, 4-5, 17004 Girona), o per qualsevol dels mitjans previstos a
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
f) La persona seleccionada no es pot tornar a presentar a futures convocatòries del
Premi Joves Fotògraf(e)s, ni tampoc no ho pot fer la persona que hagi estat premiada
en edicions passades. No s’hi pot presentar cap persona que treballi a la Diputació de
Girona o a qualsevol organisme o fundació que en depengui.
5. Difusió de les bases i de la convocatòria i assessorament a les persones
interessades
La Diputació de Girona difondrà aquestes bases i les publicarà al Butlletí Oficial de la
Província de Girona (BOPG) i al lloc web d’INSPAI.
Les convocatòries de les diferents edicions es difondran mitjançant la publicació al
BOPG, al lloc web d’INSPAI, a les xarxes socials d’INSPAI i també amb anuncis a la
premsa i en altres mitjans de comunicació, així com als llocs web respectius.
INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona facilitarà assessorament i
orientació a totes les persones interessades en la convocatòria. El text de les bases,
la convocatòria anual i el model de sol·licitud i de dades del projecte que cal presentar
seran accessibles al lloc web d’INSPAI (www.inspai.cat), al lloc web de la Diputació
de Girona (www.ddgi.cat) i al BOPG.
De conformitat amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les bases se
sotmeten a informació pública per un termini de 20 dies hàbils mitjançant un anunci
en el BOPG i en el tauler d’anuncis de la corporació i, per referència al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, a l’efecte que s’hi puguin formular les al·legacions i
reclamacions que es considerin pertinents. La data d’inici del còmput serà l’endemà
d’aquesta publicació.
6. Valoració de les sol·licituds
Les sol·licituds presentades seran avaluades per una Comissió d’Avaluació formada
per representants de la Diputació de Girona i per especialistes i professionals del món
de la fotografia i la cultura, la qual valorarà:
•l’originalitat, la innovació, la qualitat artística i tècnica de les imatges i la viabilitat
i les possibilitats materials de realitzar els projectes presentats;
•la construcció d’un fil discursiu que aglutini el conjunt de l’exposició i que sigui
coherent i unitari.
La proposta de la Comissió d’Avaluació ha d’indicar el nombre de projectes
seleccionats (entre 1 i 5). Pot proposar que es deixi deserta la convocatòria si cap
dels projectes presentats no assoleix els paràmetres exigibles, com també pot
interpretar aquestes bases en consonància amb les finalitats de la convocatòria.
La proposta que formuli la Comissió d’Avaluació s’elevarà a la Presidència, que és
l’òrgan que emetrà una resolució. La seva decisió és inapel·lable.
La Comissió d’Avaluació estarà formada per:
President
El president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i
Educació o la persona en qui delegui.
Vocals
La cap d’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, o la persona en qui
delegui.
Tres fotògrafs de trajectòria professional i artística reconeguda.
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Una persona experta en crítica de l’art i fotografia.
Actuarà com a secretari/ària, amb veu però sense vot, una persona en representació
d’lNSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona.
En cas d’empat, decidirà el vot de qualitat del president de la Comissió d’Avaluació.
La participació en la convocatòria implica acceptar aquestes condicions i la resolució
de la Comissió d’Avaluació. També suposa admetre canvis que es puguin produir
posteriorment com a conseqüència de factors externs a l’organització.
7. Notificació de la resolució i efectes
a) La resolució de la convocatòria es notificarà electrònicament a la persona
seleccionada i a la resta de participants i es farà pública mitjançant el lloc web
d’INSPAI (www.inspai.cat) i les xarxes socials en un període màxim de tres mesos a
partir de la data en què finalitzi el termini de lliurament dels projectes.
b) La persona seleccionada lliurarà a INSPAI les fotografies adjuntades en el projecte
presentat, en els formats, les mides, els suports i la presentació que INSPAI li
indicarà.
8. Activitats de promoció
a) En relació amb el projecte seleccionat, es portaran a terme les activitats següents:
— Producció i organització d’una exposició i edició d’un catàleg, a càrrec d’INSPAI.
— Recorregut itinerant de l’exposició per diferents municipis de les comarques de
Girona i a festivals i certàmens de fotografia, de Catalunya, de l'Estat espanyol i de
França, a càrrec de l’Oficina de Difusió de la Diputació de Girona.
— Exposició virtual al lloc web d’INSPAI.
— Altres iniciatives que pugui portar a terme INSPAI orientades a promoure el
treball de la persona seleccionada.
b) El nombre d’ajuntaments o d’altres institucions que estiguin interessats a acollir
l’exposició determinarà la durada del recorregut (fins a un màxim de 36 mesos).
9. Autorització d’utilització de les fotografies
La persona seleccionada, amb l’acceptació de la resolució de la Diputació de Girona i
a partir del lliurament de les imatges, en cedeix a la Diputació de Girona, de forma no
exclusiva, els drets d’explotació sense limitació territorial, fins que esdevinguin de
domini públic. Amb aquesta cessió, autoritza la Diputació de Girona a fer les
reproduccions i actes de distribució i comunicació necessaris, inclosa la posada a
disposició de les imatges per mitjà d’Internet, per portar a terme les activitats descrites
en la base anterior. Autoritza, així mateix, la Diputació de Girona perquè disposi d’una
còpia digital de les imatges per incorporar-les als fons d’INSPAI.
La Diputació de Girona pot disposar lliurement de les imatges, directament o bé
autoritzant-ne l’ús a altres persones, en el desenvolupament de les competències i
funcions pròpies de la corporació. En qualsevol cas, sigui quina sigui la forma
d’utilització, la Diputació ha de garantir la identificació del fotògraf o fotògrafa com a
autor/a o realitzador/a de les imatges.
La divulgació de les imatges premiades a iniciativa del fotògraf o fotògrafa anirà
acompanyada en tots els casos, de manera ben visible, de la referència següent:
«Imatge/s guanyadora/es de la [número de la convocatòria] convocatòria del Premi
Joves Fotògraf(e)s. INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona.»
La persona seleccionada faculta expressament la Diputació de Girona perquè autoritzi
la consulta pública de les imatges des del lloc web, i perquè autoritzi els usos
esmentats en el pacte anterior. No obstant això, la Diputació de Girona no pot
autoritzar usos de caràcter comercial i, per tant, les sol·licituds que rebi en aquest
sentit s’han de traslladar a la persona seleccionada.
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Un cop finalitzada la mostra itinerant, les imatges reproduïdes i exhibides a
l’exposició, així com tot el material de suport —marcs i vidres— restaran en poder de
la Diputació de Girona.
Aquestes condicions han de quedar establertes i regulades amb la signatura d’un
contracte entre la Diputació de Girona i el fotògraf o fotògrafa per realitzar una
exposició de fotografies i l’edició d’un catàleg.
La persona seleccionada no ha de ser retribuïda econòmicament, ni un cop es
resolgui la convocatòria ni en el futur, per cap acte d’explotació que porti a terme la
Diputació de Girona en aplicació del que preveuen aquestes bases.
La persona seleccionada es compromet a no exposar públicament les imatges en cap
altra exposició ni a editar-les en cap tipus de publicació en suport paper o plataforma
digital mentre duri el recorregut itinerant de l’exposició organitzada per INSPAI. Es
deixa a criteri d’INSPAI l’aprovació, si escau, d’utilitzar les imatges soltes per part de
la persona seleccionada, si ho sol·licita.
En cas que les fotografies del projecte seleccionat incorporin la imatge de persones
identificables, el projecte s’ha d’acompanyar d’una declaració del fotògraf o fotògrafa
en la qual garanteixi que ha obtingut l’autorització expressa d’aquestes persones per
captar, reproduir i publicar la seva imatge, d’acord amb les finalitats pròpies de la
convocatòria que s’especifiquen en aquestes bases. En cas de no presentar aquest
document, INSPAI n’ha de facilitar un model.
10. Disposició derogatòria
Aquestes bases deroguen les anteriors, aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Girona en la sessió de 18 de juny de 2019, i publicades (aprovades
definitivament) en el BOPG 173 , de 9 de setembre de 2019.
11. 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’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:
1. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.
2. No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
3. 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:
1. Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de
conflicte d'interessos.
2. No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi
en l'adjudicació de la subvenció o ajut.
3. 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.
4. Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de
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la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sol·licitin per a
aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
5. Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència
imposa als adjudicataris en relació amb l’administració o 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 4t
de l’article 3 de la Llei de transparència.
En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta és aplicable el règim
sancionador que estableix 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’aquelles
altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de
subvencions.
ANNEX
Model de sol·licitud per participar a la convocatòria del Premi Joves Fotògraf(e)s, que
consta a l’expedient.
Model de dades del projecte per participar a la convocatòria del Premi Joves
Fotògraf(e)s, que consta a l’expedient.”
SEGON. Sotmetre les bases a informació pública pel termini de vint dies hàbils,
mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona,
tauler d'anuncis i referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el
supòsit que en el termini d'informació pública no es formulin al·legacions, les bases
quedaran aprovades definitivament.
TERCER. Facultar el President per dictar els actes necessaris i resoldre les
incidències que es produïssin en relació a l’aplicació de les esmentades bases.
QUART. Notificar aquest acord a l’Oficina de Protocol, a l’Oficina de Difusió, a
l’Oficina de Comunicació, Intervenció, Tresoreria i Cooperació Cultural.”
El senyor President pren la paraula i manifesta que passaríem a la Comissió de
Cultura, Noves tecnologies, Esports i Educació. Hi ha dos punts: el 14è i el 15è.
Aprovació inicial de les bases reguladores del Premi Joves Fotògraf(e)s. I aprovació
inicial de les bases per seleccionar dos projectes expositius per al programa
«Exposicions Viatgeres» pel període 2020-2021. Senyor Piñeira, té la paraula. Exposi
els dos punts i si vol farem una votació conjunta i sinó la faríem per separat.
El vicepresident segon, senyor Albert Piñeira, intervé, presenta les propostes de la
Comissió que presideix i comenta: Moltes gràcies, senyor president. Com que en vam
parlar bastant a la Comissió Informativa, bàsicament, aquests dos programes tenen
com a objectiu incentivar la creació artística, la creació cultural, i a la vegada, dotar de
continguts expositius de qualitat els nostres equipaments de la demarcació: sales,
equipaments museístics, equipaments culturals. En el primer cas, a més a més hi ha
un valor afegit, que és la promoció dels joves, dels joves fotògrafs, per tant, el que
fem és crear un certamen que intenta incentivar la creació fotogràfica en el joves del
conjunt de Catalunya, aquest és per Catalunya. I, que el premi consisteix en 1.250
euros, però sobretot el que és més important, no és tant el premi pecuniari en si, sinó
tota l’activitat de difusió que hi ha al darrere. S’organitza una exposició i un catàleg,
una exposició que després itinera pel conjunt de la demarcació, i una exposició
virtual.
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En el cas de la segona convocatòria, la que deriva de l’Oficina de Difusió, bàsicament
està pensada i dedicada a pintors, dibuixants i escultors també de la nostra
demarcació amb aquest mateix objectiu: incentivar la creació artística, seleccionant
aquests dos projectes que després itinerarien per la demarcació i, com deia, ens
permetria dotar de continguts culturals de qualitat als nostres equipaments. En el cas
del segon certamen, el premi és de 1.500 euros i la itinerància d’aquesta exposició
seria d’1 any, un la començaríem al setembre del 2020 a la Casa Cultura, itinerària un
any, per tant, següent exposició, al setembre del 2021, i també itinerància d’un any.
Es van fer unes modificacions proposades pels grups a la Comissió Informativa que
s’han incorporat a la proposta que es porta al ple. Moltes gràcies, senyor president.
La diputada senyora Sílvia Paneque, pren la paraula i manifesta: Sí, precisament per
agrair el que apuntava el senyor Piñeira al final, que és el fet d’aclarir... en la primera
versió posava que els destinataris de la convocatòria havien de ser nascuts i/o
empadronats en un termini de 3 anys. Agrair que s’hagi fet un redactat més inclusiu
de nascudes i/o empadronades en un municipi. I potser al futur, ja ens podríem
plantejar de posar: «empadronades a Catalunya o comarques gironines» sense més
distinció. Si això fos possible, ens semblaria el redactat inclusiu del tot.
El senyor President manifesta, molt bé, escolti, doncs al futur en parlarem, com no pot
ser d’altra manera. Gràcies a vostès per les seves aportacions i, per tant, ho tiraríem
endavant. Per tant, entenc que no cal votació separada dels dos punts, sinó que els
dos punts serien per unanimitat. Doncs, senyor secretari, els punts 14è i 15è queden
aprovats per unanimitat.
S’APROVA per unanimitat.
15.

PLE139/000018/2019-DCICNTEE; Dictamen CI Cultura Noves Tecn. Esports
Educació; Oficina de Difusió (002): Aprovació inicial de les bases per
seleccionar dos projectes expositius per al programa "Exposicions
Viatgeres" període 2020-2021 (exp. 2019/8882)

“Vistes les bases per la selecció de dos projectes expositius per al programa
“Exposicions Viatgeres” pel període 2020-2021, atès l’informe favorable de la
Intervenció de Fons, 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 per seleccionar dos projectes expositius per al
programa “Exposicions Viatgeres” pel període 2020-2021, del següent tenor literal:
“BASES PER SELECCIONAR DOS PROJECTES EXPOSITIUS
PER AL
PROGRAMA “EXPOSICIONS VIATGERES” PEL PERÍODE 2020-2021
1. Objecte
Selecció de dos projectes expositius per al cicle d’exposicions itinerants Exposicions
Viatgeres pel període 2020-2021. Cada un serà premiat amb 1.500 euros bruts, que
es faran efectius un cop signat el corresponent contracte de préstec d’ús d’obra
artística. Aquests premis estan subjectes a la corresponent retenció.
2. Destinataris
Pintors, dibuixants i escultors nascuts o amb domicili a les comarques gironines, la
qual cosa s’ha d’acreditar al currículum mitjançant la documentació corresponent.
3. Objectius del programa
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Prestar un servei als municipis de les comarques gironines en matèria cultural:
oferir als ajuntaments i a altres entitats gironines aquestes exposicions perquè les
puguin incorporar, si així ho determinen, a la seva programació cultural, sense que
això els suposi cap cost econòmic. La Diputació de Girona organitza les
exposicions, es fa càrrec de les despeses d’edició dels catàlegs, de les
presentacions, de la difusió, del transport i del muntatge.
- Construir una plataforma vàlida per mitjà de la qual la Diputació pugui complir el
seu objectiu d’apropar l’art i la cultura a la ciutadania, d’una banda, i de promoure
la creació artística, de l’altra.
- Facilitar un espai de promoció i de difusió del treball dels creadors visuals de les
comarques gironines.
- Crear sinergies i potenciar lligams de col·laboració entre els diferents
professionals i especialistes del camp de l’art a les comarques gironines: artistes,
tècnics culturals, directors de museus locals, crítics d’art, etc.
4. Requisits
- Els dos projectes expositius seleccionats es presentaran en una primera
exposició, a la sala d’exposicions de la Casa de Cultura de la Diputació de Girona,
el mes de setembre de 2020, l’un, i el mes de setembre de 2021, l’altre.
Posteriorment, iniciaran un recorregut itinerant per diferents sales d’exposicions de
les comarques gironines.
- El període estimat per al recorregut itinerant de cadascun dels dos projectes
expositius seleccionats és d’un any, amb la possibilitat de prorrogar-lo, en funció
de les demandes dels ajuntaments o les entitats.
- Des del dia en què es comuniqui als autors que el seu projecte ha estat
seleccionat, aquests disposaran d’un període màxim de dos mesos per lliurar el
conjunt de la mostra a la Diputació de Girona.
- Un cop notificada la resolució, se signarà un contracte de préstec d’ús d’obra
artística amb finalitat divulgativa entre la Diputació de Girona i els artistes dels
projectes expositius seleccionats, en què s’especificaran els acords contrets per
les parts.
- La Diputació de Girona s’encarregarà de gestionar i coordinar l’exposició. A tots
els efectes, l’únic interlocutor de la Diputació de Girona serà l’artista. La Diputació
de Girona no es comunicarà amb representants de l’artista, ni amb persones
físiques o jurídiques que hi estiguin vinculades o amb les quals mantingui
relacions comercials, de representació o de gestió de drets. No atendrà
indicacions o propostes relatives a la manera de portar a terme el programa que
no provinguin directament de l’artista. Únicament de manera excepcional, en
casos de força major justificats degudament, la Diputació acceptarà la interlocució
amb representants de l’artista.
- Els autors seleccionats cediran en comodat a la Diputació les obres que formin
part del projecte expositiu, durant el temps que duri el cicle itinerant. Aquest
lliurament es formalitzarà mitjançant la signatura d’un contracte de préstec d’ús de
l’obra.
- La Diputació contractarà les assegurances de les obres pels conceptes de robatori
i danys, i es farà càrrec de les peces durant tot el temps que duri el cicle itinerant.
La Diputació exigirà als ajuntaments i les entitats que sol·licitin l’exposició que les
sales on aquesta s’exposi estiguin habilitades correctament per a aquesta finalitat;
és a dir, que compleixin els requisits habituals de correcta il·luminació,
temperatura i habilitació de la sala, i especialment els relatius al control i a la
-
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seguretat de les obres.
En cas de ser seleccionats, l’acceptació definitiva dels artistes comportarà
l’autorització a la Diputació de Girona perquè porti a terme els actes de
reproducció, distribució i comunicació pública de les obres que integrin l’exposició,
per tal de poder efectuar la promoció, informació i documentació de l’exposició
abans de la itinerància i durant tot el temps que duri aquesta. L’autorització inclou
l’edició del catàleg de l’exposició. Així mateix, la Diputació podrà preparar i
difondre una versió electrònica o virtual de l’exposició per mitjà d’Internet, sense
subjecció, en aquest cas, a cap límit temporal. Els artistes no seran retribuïts, ni
directament ni indirectament, per aquests actes o activitats que tenen per objectiu
promocionar la seva figura i obra.
- Igualment, amb l’acceptació per part dels artistes, la Diputació quedarà
autoritzada a utilitzar el nom d’aquests, el nom artístic, la imatge personal i la
signatura artística amb la finalitat exclusiva de portar a terme les actuacions
previstes en aquestes bases. Aquests elements es podran conservar i utilitzar
amb finalitats de documentació de l’activitat sense límit temporal.
- L’Oficina de Difusió de la Diputació de Girona s’encarregarà de portar l’exposició
als ajuntaments o les entitats sol·licitants, d’organitzar-ne la periodització i les
presentacions, i de fer-ne la divulgació i la comunicació en cada cas. També
s’encarregarà de la publicació d’un catàleg sobre la mostra i de l’edició d’un
videoreportatge centrat en el treball, el llenguatge i l’estètica de l’artista, el qual
també formarà part de l’exposició.
- Cadascun dels autors seleccionats donarà a la Diputació de Girona una de les
obres de l’exposició, que es destinarà al Fons d’Art de la Diputació. La donació de
l’obra tindrà efectes des de la data en què s’inauguri la primera exposició, i
comportarà la cessió en exclusiva, i sense límits territorials ni temporals, dels drets
d’explotació de l’obra a favor de la Diputació.
- L’ incompliment per part d’un autor seleccionat de qualsevol d’aquestes
condicions comportarà l’anul·lació immediata del programa de difusió, i eximirà la
Diputació de complir els seus compromisos.
5. Característiques de les exposicions
- Cada itinerància tindrà una durada aproximada de 15 a 30 dies.
- No totes les sales d’exposicions que acolliran els dos projectes tindran les
mateixes dimensions ni estructura. Serà important que els autors tinguin en
compte aquest fet a l’hora de presentar els seus projectes, de manera que
l’exposició es pugui ampliar o reduir segons les característiques de cada sala.
6. Requisits en relació amb la documentació que cal presentar
–El projecte expositiu que l’artista presenta no pot haver estat premiat o becat en cap
més convocatòria d’institucions públiques o privades durant el període 20202021. Aquest requisit no és exclusiu, ja que l’artista pot presentar-s’hi amb altres
projectes, i no és obligatori en cas que l’exposició es prorrogui més enllà del
2021.
–L’artista que presenta el projecte expositiu no pot haver estat premiat en la
convocatòria anterior.
- Els projectes han d’estar compostos per obres que reflecteixin la trajectòria i la
personalitat dels artistes, tenint en compte, d’una banda, que les sales on
s’exposaran són diferents en cada cas i, de l’altra, el concepte general que s’ha
especificat en els objectius de les bases.
- Els projectes es poden presentar a títol individual o en grups de tres persones
-
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com a màxim. En aquest darrer cas, s’ha d’especificar el nom concret del grup.
Cada sol·licitant o cada grup de sol·licitants ha de fer arribar el full de sol·licitud
instància genèrica (http://bit.ly/2Z2EwXD) al Registre d’Entrada de la Diputació de
Girona juntament amb un escrit de presentació dirigit a l’Oficina de Difusió (en què
s’indiqui el nom de la convocatòria per a la qual es presenta, el nom de l’artista o
dels artistes, l’adreça, població i telèfon, i el nom del projecte expositiu) i la
documentació següent, aplegada dins d’un sobre:
1.Fotocòpia del DNI de la persona o de les persones que presenten la sol·licitud i
un document que acrediti el seu domicili durant més de cinc anys a les
comarques gironines (certificat d’empadronament o similar).
2.Currículum de l’autor o autors del projecte, en què constin els estudis, les
actuacions i les exposicions realitzades.
3.Fins a un màxim de cinc fotografies de treballs que hagin estat realitzats en el
darrer any.
4.Pla de treball o memòria detallada del projecte.
Les sol·licituds també és podran presentar telemàticament a la plataforma específica
de la Diputació per tramitar subvencions en línia (https://seu.ddgi.cat/web/nivell/495/s1/subvencions-a-entitats-empreses-i-ciutadania).
7. Termini
El lliurament de sol·licituds es durà a terme de l’1 al 30 d’abril de 2020.
8. Criteris per valorar les propostes
La selecció de les propostes es farà a partir dels projectes rebuts.
Es valorarà especialment:
1.La qualitat del projecte.
2.La construcció d’un fil discursiu que aglutini el conjunt de l’exposició i que sigui
coherent i unitari.
3.La capacitat del projecte d’adaptar-se, en cada cas, a les necessitats de les
sales.
4.La facilitat de muntatge i desmuntatge.
9. Característiques de les propostes
Els projectes expositius que es presentin han de ser de pintura i escultura (en
qualsevol tècnica, procediment, suport i material). També existeix la possibilitat
d’aglutinar-los tots dins el mateix projecte.
Cal tenir en compte les consideracions següents:
- El projecte expositiu ha de contenir un màxim de 26 peces.
- Els materials i suports que s’utilitzin han de ser fàcilment transportables, i no
poden tenir un pes excessiu.
- El projecte no pot contenir peces que superin els 180 cm d’alçària i els 200 cm
d’amplada. En el cas que el projecte contingui alguna obra d’aquestes dimensions
màximes, no n’hi pot haver més de tres; la resta, cal que siguin peces de format
més petit.
- El conjunt del projecte que es presenti no pot comptar amb cap tipus de canvi ni
modificació de color o textura de les parets, ni amb la modificació de la llum
natural ja existent en els recintes.
10. Selecció dels projectes
El jurat estarà format per:
- El president de la Diputació o la persona que delegui.
- Un representant del Museu d’Art de Girona.
- Un representant de la Casa de Cultura de Girona.
-
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La persona encarregada, com a crítica d’art, de fer l’escrit de presentació de
l’exposició per al catàleg.
- Dos representants de museus locals, entitats o institucions relacionades amb l’art.
- Un artista de reconeguda trajectòria.
El president del jurat serà el president de la Diputació o la persona que delegui.
Actuarà com a secretari del jurat, amb veu però sense vot, un representant de
l’Oficina de Difusió de la Diputació de Girona.
El jurat podrà declarar deserta la selecció si considera que els projectes presentats no
són suficientment meritoris.
El jurat emetrà un informe proposta, dirigit al president de la Diputació de Girona, en
què especificarà la seva opinió. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
11. Resolució
El president de la Diputació de Girona resoldrà, a proposta del jurat, quins han de ser
els dos projectes guanyadors, per a cadascun dels quals es formalitzarà i se signarà
un contracte de préstec d’ús d’obra artística entre les parts, d’acord amb el model que
consta com a annex en aquestes bases.
L’aprovació d’aquest model de contracte juntament amb les bases de la convocatòria
habilitaran el president de la Diputació de Girona per signar el contracte esmentat i la
resta de documents que calgui.
12. Termini de resolució
La selecció de les propostes es farà pública durant la segona quinzena del mes de
maig, i es notificarà als autors dels projectes seleccionats. Es podrà consultar a la
pàgina web de la Diputació (http://www.ddgi.cat/exposicions) o trucant al 972 185 057.
Un cop notificada la resolució, els autors dels projectes seleccionats hauran de
comunicar l’acceptació expressa o la renúncia a realitzar el cicle expositiu mitjançant
un escrit que hauran de presentar al Registre d’Entrada de la Diputació.
El fet de concórrer a la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases”
-

SEGON. Sotmetre les bases a informació pública pel termini de vint dies hàbils,
mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona,
tauler d'anuncis i referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el
supòsit que en el termini d'informació pública no es formulin al·legacions, les bases
quedaran aprovades definitivament.”
S’APROVA per unanimitat.
JUNTA DE PORTAVEUS
El president, senyor Miquel Noguer, comenta que passaríem a la Junta de Portaveus.
Hi hauria tres mocions: una moció de la CUP que és retirada, no? Entenc.
La portaveu del grup de la CUP, senyora Laia Pèlach, intervé i manifesta: Sí.
Simplement comunicar, com vam quedar amb la diputada Maria Puig, que en
converses que hem tingut amb la diputada hem decidit deixar sobre la taula aquesta
moció amb el compromís, això sí, compartit, de poder treballar-ne les propostes i
poder, al més aviat possible, presentar-ne un redactat que sigui de consens i que, a
més a més, estigui d’acord amb les converses que han de tenir tant amb consells
comarcals com amb el departament. Moltes gràcies.
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El senyor President respon, concs ho deixem així. No retiren per retirar-la, sinó amb la
voluntat de presentar-la més endavant amb un text que pogués ser treballat i de
votació conjunta. Moltes gràcies.
16.

PLE139/000001/2020-PJP; Proposta Junta de Portaveus; Moció del grup
CUP, de suport als ens locals per a la realització de polítiques LGBTI (exp.
2020/280)

La moció queda retirada.
17.

PLE139/000002/2020-PJP; Proposta Junta de Portaveus; Moció del grup
PSC sobre polítiques d'ocupació (exp. 2020/280)

El senyor President manifesta que hi ha una moció del Grup dels Socialistes sobre les
polítiques d’ocupació, en què hi ha hagut unes modificacions. Senyor secretari, si vol
llegir les propostes i després la senyora Paneque, a qui donaríem la paraula per
poder-la defensar, d’acord?
El senyor secretari llegeix la part dispositiva de la moció, del contingut literal següent:
“La Diputació de Girona compta amb un sistema d’orientació i intermediació laboral en
col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) a través de la xarxa de
serveis locals d’ocupació “Feina en Xarxa”.
Aquest servei es marca com a objectius prioritaris: elaborar un mapa de recursos del
territori, amb la posada en comú de les accions que es desenvolupen en aquesta
matèria a les comarques de Girona; treballar en xarxa amb les entitats de promoció
econòmica de la demarcació de Girona; fomentar activitats formatives adreçades al
personal tècnic que assumeix responsabilitats en relació amb aquestes àrees; i oferir
aplicacions informàtiques i portals web com el portal Formació en xarxa i la web de la
Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial, entre d’altres, a fi d’optimitzar les
complementarietats i les sinèrgies de les entitats.
A Girona l’atur registrat es concentra en la franja d’edat de 16 a 24 anys (12,59%) i
també molt especialment en la franja dels 55 als 64 anys (16,15%). L’atur femení
està, de mitjana, tres punts per sobre de l’atur masculí. Així, el darrer mes del 2019 hi
havia a les comarques gironines 37.745 desocupats, dels quals 17.094 eren homes i
20.651 eren dones. D’altra banda, pel que fa als beneficiaris de prestacions per
desocupació, les darreres dades (del passat novembre), indicaven que rebien
prestació 31.810 persones, de manera que hi hauria prop de 6.000 aturats sense
prestació.
Davant d’aquestes realitats caldria, d’una banda, aplicar polítiques de promoció de
l’ocupació dissenyades des del territori per donar resposta a les necessitats
específiques de les nostres viles. I, d’altra banda, complementar els programes que
s’ofereixen des del SOC, tal i com ja han fet diputacions com la de Barcelona o
Tarragona.
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Per tirar endavant aquestes accions, caldria dotar un fons específic per fomentar
l’ocupació i l’ocupabilitat de les persones a través de plans locals d’ocupació (PLO)
que permetin:
1.Millorar l’ocupabilitat de les persones aturades més vulnerables -que porten més
d’un any a l’atur i amb probabilitat reduïda o nul·la de trobar feina a curt o mig
termini i en especial aquelles amb baixa qualificació professional2.Reforçar el paper estratègic dels ens locals per contribuir al desenvolupament
econòmic, al foment de l'ocupació i al benestar de la ciutadania.
3.Complementar l'execució de les activitats d'interès general, social i econòmic
impulsades pels ens locals.
4.Millorar la capacitació i qualificació professional de les persones en situació
d'atur per afavorir una major ocupabilitat.
Els Plans Locals d’Ocupació (PLO) són una política activa d’ocupació que es concreta
en programes de creació directa d’ocupació per part de les administracions públiques,
adreçats a persones en situació d’atur.
A la Diputació de Barcelona s’han aprovat, des de l’any 2014, sis programes
complementaris per posar en marxa PLO, amb una dotació pressupostària de gairebé
187 milions d’euros. La distribució territorial d’aquests recursos s’ha fet en forma de
Fons de Prestació de concessió directa a cada municipi de la demarcació (exceptuant
Barcelona ciutat). La fórmula de càlcul d’aquest fons té en compte, com a variables, la
població i el volum, d’aturats. I la Diputació aporta el 100% de la subvenció atorgada.
Segons informes de la Diputació de Barcelona, els equips de govern dels municipis
valoren aquesta eina de manera molt positiva. D’una banda, per la seva flexibilitat i
adaptació a les diferents necessitats i realitats territorials, tot respectant l’autonomia
de les entitats locals. Això permet que aquests plans esdevinguin per als Ajuntaments
un instrument eficient de finançament a projectes i activitats municipals o per la
provisió de serveis d’interès social.
I, d’altra banda, els governs locals també valoren molt satisfactòriament els PLO pel
seu funcionament com a política activa d’ocupació orientada a la inclusió social i a la
millora de l’ocupabilitat - especialment de les persones amb majors dificultats d’accés
al mercat laboral, sigui per formació o per edat-. A la vegada, aquests plans
promouen també el desenvolupament professional de les persones que hi participen,
mitjançant l’adquisició de competències i d’experiències laborals requalificadores.
L’experiència de la Diputació de Barcelona fa concloure a aquest ens que en la
implementació d’aquesta mena de plans s’ha de tenir en compte la visió estratègica a
mig i llarg termini, la distribució dels recursos entre mesures pal·liatives i proactives, la
plurianualitat pressupostària i potenciar la formació professionalitzadora. D’altra
banda, en el seu desenvolupament també s’han de tenir molt presents els objectius
dels plans, per tal d’evitar efectes perniciosos com ara la substitució d’una política de
recursos humans adequada en els ens locals pels recursos dels plans d’ocupació.
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Per tot l’exposat anteriorment, proposem l’adopció dels següents ACORDS:
1.- Posar en marxa a un programa plurianual de Plans locals d’ocupació amb
l’objectiu d’incrementar el percentatge d’ocupació a les Comarques Gironines. Amb
especial atenció a les persones en situació d’atur amb elements de vulnerabilitat
vinculats a la poca formació, edat o gènere.
2.- Habilitar una partida pressupostària pel 2021 d’acord amb la diagnosi de
necessitat que es faci des de l’Àrea i segons disponibilitats pressupostàries.
3.- Establir mecanismes de seguiment i control per garantir que els Plans ofereixen de
forma real i efectiva la transició des de la formació a una efectiva prestació laboral a
l’empresa i que no substitueixin les polítiques d’ocupació específiques de cada
Corporació participant.”
La presidenta del grup del PSC, senyora Sílvia Paneque, intervé i manifesta: Perfecte,
moltes gràcies. Precisament volia començar, doncs, agraint al senyor Piñeira en
particular, però al Govern, aquest esforç de negociació per tal que aquesta moció
pugui rebre el seu suport i, per tant, sigui una realitat en els propers anys. Els
objectius que perseguia aquesta moció, i que esperem que es vagin complint, és fer
un pas més en la millora del teixit econòmic i social. En aquest cas, en la lluita contra
l’atur. Hi ha molts aspectes, i ho reconeixia la pròpia moció que des de la Diputació ja
s’estan fent, però ens semblava que quedava un buit quant a la lluita contra l’atur de
manera específica. També persegueix aplicar, a través dels plans locals d’ocupació,
com a política activa dirigida als aturats amb més dificultats d’inserció. Tots som molt
conscients, de ben segur, que hi ha persones a les nostres demarcacions amb unes
dificultats específiques que després detallaré molt breument. I que, per tant, val la
pena aplicar aquestes polítiques actives dirigides a la seva inserció. I finalment,
buscar, crear oportunitats laborals (feina, perquè ens entenguem), i volíem fer
aquesta discriminació perquè és cert que sovint, i sobretot en l’època de crisis, els
ens locals s’han vist abocats a oferir molta formació, que és necessària, però més
necessària és oferir oportunitats laborals reals a aquestes persones que, molt sovint,
ens diuen que després de diferents cursos, diferents mesos de formació, el que
realment necessiten és una oportunitat laboral. I fer-ho directament des de les
administracions públiques per treballar en elles mateixes o vinculat al sector privat,
que també ens sembla una política mixta interessant de desenvolupar. I finalment,
reforçar el paper estratègic dels ens locals i de la Diputació, en particular, en aquest
camp de treball. Per què la presentem en aquest moment i cap a qui la presentem, i
per què pensem que no només ens hem de mantenir amb els recursos que el propi
SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) ofereix als ajuntaments? Primer perquè des
dels ens locals es té un coneixement més concret del territori de les necessitats
específiques que tenen els diferents ajuntaments i la nostra demarcació, en particular.
Segon, perquè portava unes dades de xifra però he pensat que seria més interessant
recordar les que la pròpia UGT fa pocs dies donava a conèixer en un acte on hi havia
representants de la Diputació (el senyor Camps, que no hi és) i ens deien que a
comarques gironines, específicament, teníem un problema d’estacionalitat laboral i de
cronificació de treballadors pobres, i també l’existència de falsos autònoms, que en
aquest moments, és cert, que gràcies al treball dels sindicats s’està regularitzant. I
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que l’objectiu que ens havíem de marcar pels propers anys, i jo crec que aquest
podria ser un objectiu compartit, és el de disminuir la barrera dels 30.000 aturats. I no
d’una manera estacional, com deia al principi, sinó d’una manera amb treball estable.
També ens recordaven que les dades de destrucció de l’atur són de les més febles
dels últims 6 anys i, per això, pensem que és adequat presentar aquesta moció en
aquest moment. I recordaven, precisament, el que els deia com a primer ítem, que és
el coneixement del territori i allò que fa específic a comarques gironines la
problemàtica de l’atur. I ens deien que a Selva Marítima entre juny i juliol es va doblar
les dades d’atur, respecte octubre i novembre, o al litoral empordanès, ens posaven
com exemple, que van passar de 5.000 a 9.000. Respecte el que s’anomena, o
anomeno, o malpassa els treballadors pobres, també ho posaven sobre la taula com
un problema específic arreu de Catalunya, però a comarques gironines amb especial
incidència, i ens posava com a deures que si en aquests moments tenim 3 de 4
treballadors o llocs de treball depenent del sector serveis, obrir-ho a la indústria i ens
deien també a una estructura de serveis públics potents, que ens sembla que
connecta amb el que demana aquesta moció. Com podrien ser aquests plans
d’ocupació? I ho deixem bastant obert a la moció per poder-ho treballar al llarg
d’aquest any. Hem pogut visitar altres diputacions que ja han iniciat aquest camí,
tenim l’experiència també de diferents consistoris, el de l’Ajuntament de Girona, per
exemple, amb els plans Girona Actua, que ja vàrem iniciar fa alguns anys, també per
impuls del partit socialista. Indicàvem, sí, però, que fossin plans plurianuals. Perquè
és cert que des d’altres diputacions ens diuen que és interessant no fer-ho només per
un any, sinó que siguin plurianuals perquè els ajuntaments tinguin més possibilitats de
desenvolupar d’una manera més efectiva aquestes polítiques, que siguin de
concessió directa. Apuntaven, també, que no ens limitem a llocs de treball vinculats a
la pròpia institució (el propi ajuntament o ens locals), sinó que pensem també en
plans d’ocupació mixta on la formació i la inserció es pugui fer a empreses concretes,
a indústries amb fons publicoprivats, de manera mixta. Per tant, què proposem? I amb
això acabo. Polítiques actives d’ocupació orientades a la inclusió social amb flexibilitat
i adaptació a les diferents necessitats del territori i, també a les diferents
característiques de formació, edat i gènere; i, també, discapacitat. I segon punt,
felicitar-nos que això sigui possible gràcies a aquesta negociació i al vot favorable i
ens satisfà especialment que iniciem un nou àmbit de treball important, com en
d’altres ocasions s’havia fet davant les necessitats que té el territori, com s’havia fet
amb habitatge, amb educació... I pensem que això també ajuda a que a la percepció
de la ciutadania cap a la Diputació, i que realment assumeix els reptes quan hi són i
dona resposta; això ens ajuda també a donar una imatge de que aquesta institució és
útil i respon en els moments en els que hi ha necessitats a la ciutadania de
comarques gironines. Moltes gràcies.
La portaveu del grup de la CUP, senyora Pèlach, intervé i manifesta: anunciar el
nostre vot favorable perquè certament les polítiques d’ocupació són importants.
També és cert, vostè ja ho esmentava, que la competència d’ocupació és de la
Generalitat, per tant, també hem d’anar alerta en el suplir allò que és competència
d’una altra administració perquè és una dinàmica que no sol ser sempre positiva, però
és cert que és important aquest mirada local quan parlem de polítiques d’ocupació i,
per tant, entenem que des d’aquesta via té sentit el suport de la Diputació de Girona
en aquestes polítiques d’ocupació. En tot cas, sí que les polítiques d’ocupació en
general acostumen a ser, sovint, pedaços (imprescindibles, moltes vegades,
necessaris). Però moltes vegades són això, són pedaços. I, per tant, fins i tot ja no
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només les polítiques lingüístiques, sinó les polítiques de promoció econòmica i
creació d’ocupació també tenen un límit. I, per això, nosaltres creiem que més enllà
d’aquesta moció hi ha un debat, hi ha un plantejament, que cal que anem fent. I és
tant el tema de la qualitat de l’ocupació, perquè moltes vegades aquest plans
d’ocupació locals aporten feina, però no sempre qualitat d’ocupació. Perquè saben
molt bé que moltes vegades ofereixen temporalitat i llavors, a vegades, s’acaba el pla
d’ocupació i tornem a tenir aquella persona a l’atur, tornem a tenir una situació...
perquè no sempre faciliten que realment s’estabilitzi aquell lloc de treball i això és una
cosa que costa molt, aconseguir que aquella oferta que ha aparegut en un moment
donat realment acabi sent una ocupació estable. Per tant, el tema de la qualitat de
l’ocupació. Però també un altre debat que és imprescindible que anem fent i que ara
potser sonen una mica... però ja està sobre la taula, que és el tema del repartiment de
l’ocupació perquè si no anem cap aquí les polítiques d’ocupació sempre continuaran
sent, també, pedaços. I hem d’anar-nos plantejant, i segurament no amb aquests
plans d’ocupació, però sí generant debat o fent propostes en aquest sentit, o fent
plantejaments... I penso que des d’aquesta institució és un debat que hauríem
d’abordar, el tema de com anem encaminant-nos cap a un repartiment més real de
l’ocupació i fent-ho, aplicant-nos-ho als nostres ens i administracions, però també com
promovem que la societat, diguéssim, les empreses privades facin camí cap aquesta
línia. Perquè sinó ens trobarem amb un futur amb què realment no en farem mai prou
de polítiques d’ocupació i de recursos abocats en aquest sentit. Moltes gràcies.
El portaveu del govern, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i comenta, bé,
moltíssimes gràcies, senyor president. I per respondre de manera breu i succinta, una
mica de tot el que s’ha dit. La competència és de la Generalitat sempre hem d’anar
alerta en no suplir quan no ens toca, de la mateixa manera que la ocupació ha de ser
un àmbit prioritari, de la mateixa manera que ja desenvolupem polítiques i n’hem fet a
través del Dipsalut o la Xarxa de Serveis Locals de promoció econòmica, de la
mateixa manera que cal fer un pas més i seguir avançant en aquest sentit, de la
mateixa manera que aquestes decisions es prenguin en consens, per tant, del que
s’ha dit, una mica tot pràcticament ho podríem subscriure. I, per tant, en aquest sentit,
com ja s’ha dit, anunciar el vot favorable d’aquest govern a la moció i agrair tant als
proponents com a la resta de grups la predisposició, com es manifestava abans, per
poder-la aprovar per unanimitat com així serà, que penso que ens ajuda en aquests
àmbits que són més estratègics. Moltíssimes gràcies, senyor president.
La senyora Paneque pren la paraula i diu, molt breument, per agrair el suport
d’aquesta moció i que pugui tirar endavant. I també per acceptar la necessitat dels
dos debats que plantejava la senyora Pèlach. Però hi ha un element que també hem
de tenir en compte que és la dignificació d’aquestes persones que reben l’ajut a canvi
d’un lloc de treball. És un element que també cal tenir en compte, però absolutament
d’acord amb la necessitat dels dos debats. Moltíssimes gràcies.
S’APROVA per unanimitat.
18.

PLE139/000003/2020-PJP; Proposta Junta de Portaveus; Moció dels grups
JxCat i ERC, de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte
el M. H. President de la Generalitat Quim Torra i l'eurodiputat Oriol
Junqueras (exp. 2020/280)
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Tot seguit, el senyor President proposa la votació de la moció dels grups Junts per
Catalunya i Esquerra Republicana, de rebuig a la resolució de la Junta Electoral
Central respecte el M. H. President de la Generalitat Quim Torra i l’eurodiputat senyor
Oriol Junqueras.
Senyor secretari, si vol llegir les propostes d’acord.
El senyor secretari llegeix la part dispositiva de la moció, del contingut literal següent:
“El passat divendres dia 3 de gener de 2020, en un acord, la Junta Electoral Central
pretén executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra,
malgrat no haver-hi sentència ferma, i deixar sense efecte la seva credencial de
diputat electe del Parlament de Catalunya.
Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que
determina tant l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya
respecte els motius de cessament del President del nostre país.
En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que l’eurodiputat
Oriol Junqueras no pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea que va dictaminar en data 19 de desembre de 2019 que
hauria d’haver pogut recollir l’acta d’eurodiputat i que tenia immunitat per aquesta raó.
Aquestes dues resolucions d’un òrgan administratiu depenent de l’Estat Espanyol
s’afegeixen a la llarga llista d’electes i institucions del nostre país que pateixen
persecució per part d’instàncies administratives i judicials de l’Estat espanyol pel sol
fet de defensar el dret d’autodeterminació de Catalunya.
Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem
estat al costat de les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per
trobar una solució política al procés.
És per això, que es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per la qual s’intenta
executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra i s’ordena la
retirada de la seva credencial de diputat. L’esmentada resolució vulnera tant l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya.
SEGON.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què nega la
condició d’eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del TJUE en què
es dictamina que hauria d’haver recollit l’acta d’eurodiputat i, per tant, tindria
immunitat parlamentària. A més, en data 5 de gener, el Parlament Europeu ha
reconegut com a eurodiputats al propi Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni
Comín.
TERCER.- Donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament de
Catalunya el proppassat dia 4 de gener, així com les actuacions que des del Govern
de la Generalitat i des del Parlament de Catalunya es prenguin per defensar tant els
drets del President com dels eurodiputats que són a la presó o a l’exili.
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QUART.- Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el
nostre país. S’ha de posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes,
representants de la societat civil i institucions que, a més de no aportar solucions,
allunyen l’acord polític.
CINQUÈ.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn
dels exiliats i exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i
polítics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
SISÈ.- Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a
l’autodeterminació de Catalunya, el dret a que siguem els catalans els qui decidim el
nostre futur per mitjans polítics pacífics i democràtics.
SETÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya,
a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels
Diputats, a la Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència del Parlament
Europeu i a les entitats municipalistes de Catalunya. I donar a conèixer el contingut
d’aquesta moció a la ciutadania de la nostra demarcació per aquells mitjans que es
creguin oportuns.”
El president, senyor Miquel Noguer intervé i diu: gràcies, senyor secretari. Alguna
consideració per part de vostès? Senyor Casellas.
El portaveu adjunt del grup del PSC, senyor Pere Casellas, pren la paraula i
manifesta: Gràcies, per fixar la posició del nostre grup. Si llegim l’enunciat, amb el
primer i el segon punt hi estem completament d’acord. De fet, si m’ho permeten,
evidentment, el grup socialista va donar suport a resolucions del Parlament de
Catalunya en les que es deixava ben clar que no compartim aquest criteri de la JEC.
Pensem que la JEC està utilitzada i nomenada, en part, pels grups de dreta
espanyola. Estem d’acord que hi ha un conflicte polític i que ha d’haver-hi una solució
política. De fet, crec que és una de les principals causes que ha provocat l’acord pel
que fa el govern a Madrid. Estem d’acord en què l’article 148 de la Constitució marca
que els únics que són competents per fixar els estatuts dels presidents i dels diputats
dels parlaments de l’Estat són de les autonomies. Són els propis parlaments. La via
judicial no està acabada, en cap cas, doncs de cap de les maneres nosaltres podem
compartir aquestes resolucions de la JEC i això ens hauria de portar a que ara em
podrien dir: «Per què no hi voten a favor?» Insisteixo en aquesta instrumentalització,
però, mirin, la moció... la part resolutiva és molt més llarga i diferent del que diu en el
títol. A la part resolutiva vostès ens parlen d’autodeterminació i, en aquest cas, des
del reconeixement que hi ha un conflicte polític, nosaltres, els socialistes i les
socialistes, sempre hem deixat clar que la solució, des del nostre entendre, no passa
per l’autodeterminació. Fins i tot des d’un punt de vista teòric i jurídic, pot passar per
moltes altres coses, és ben legítim demanar la independència, però entenem, doncs,
que la qüestió de l’autodeterminació no hi entra. Però més enllà de voler teoritzar i
discutir sobre l’autodeterminació, nosaltres el que ens porta a votar que no en
aquesta moció és el que sembla la voluntat d’incloure punts que distorsionen el que
seria l’autèntic sentit d’instar a que es respecti la condició de diputat del president
Torra, i d’eurodiputat d’Oriol Junqueras. Dit això, ja ho he fixat, votarem que no, però
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d’alguna manera, amb la boca petita, diria que ens sap greu perquè la part inicial de
la moció, evidentment, la compartim, els dos primers punts sense cap mena de dubte.
El portaveu del govern, senyor Piñeira, respon: Il·lustre diputat senyor Casellas: si
votar que no els sap greu, això té fàcil solució. Poden abstenir-se, no? I potser
visualitzaran més bé que en una part de la moció hi estan a favor i en l’altra no, però
això no està al meu abast, solucionar això que els sap greu, ho poden solucionar
vostès. Sobre el que diu la moció: fa una distinció, que en part ja li compro, que diu:
Primer es parla de si han de tenir la condició de diputats i eurodiputats el molt
honorable president de la Generalitat, el senyor Joaquim Torra, i també, l’honorable
senyor Oriol Junqueras, la seva condició d’eurodiputat. Això ja no és només que ho
digui jo, no? Que això no tindria cap mena de valor, sinó que ho han dit fins i tot
institucions judicials comunitàries i, per tant, això penso que cal posar-ho en valor. Per
tant, estem d’acord amb aquesta part i no ho menystinc que hi estiguem d’acord amb
aquesta part, ja és molt important que ens posem d’acord amb això. I també vull
posar-ho en valor per si hi ha equànimes amb la intervenció, per això, jo penso que
potser el sentit del vot se l’haurien de replantejar perquè aquí es diu molt i votar en
contra d’aquesta part és difícil d’argumentar. Però també li haig de fer una altra
reflexió. Els debats polítics no només els podem portar a la terminologia estrictament
d’un debat jurídic o d’un debat només de normativa perquè al final, quan parlem de tot
això, estem parlant d’un conflicte polític. No ens cenyim només a l’àmbit del dret. I si
hi ha persones que estan a la pressió, o que estan a l’exili, o que pateixen repressió,
no és perquè hagin robat un vaixell (llavors seria un altre tema penal), és per defensar
un determinat posicionament polític. Llavors, amb el posicionament polític, això sí que
hi estic d’acord que pot estar-hi a favor o no perquè tots els posicionaments polítics
són legítims. Però els posicionaments polítics s’han de poder defensar, s’han de
poder argumentar, s’han de poder explicar i s’han de poder intentar portar-los a
terme, perquè els posicionaments polítics que no tenen possibilitats de tirar endavant,
aleshores això portaríem la política a l’absurd. Per tant, no podem destriar una cosa
de l’altra, és a dir, el procés judicial que hi ha hagut al Suprem, si hi ha hagut el que
ha passat. Miri, si ens cenyim a l’àmbit del dret només, el debat l’acabarem potser
abans, però és que el senyor Oriol Junqueras no ha pogut prendre possessió del seu
escó com a eurodiputat, quan amb d’altres persones que estan en altres llocs i, per
tant, que tenen una protecció d’altres marcs jurídics, això ha estat possible. Això ens
hauria de fer reflexionar. Que un òrgan administratiu sigui el que posi i treguin
presidents, això ens hauria de fer reflexionar. Presidents de la Generalitat em
refereixo. El senyor Carles Puigdemont va ser cessat pel 155, després de tots els
candidats que es van proposar, alguns d’ells, van presentar-se a la investidura i al
segon debat d’investidura no s’hi van poder presentar (per posar un exemple, el
senyor Turull) perquè els van posar a la presó, havent-se presentat a unes eleccions,
o complint amb totes les garanties unes eleccions que, per cert, les havia convocat el
govern de l’Estat amb el suport del seu partit, també. Perquè el 155 es va aprovar
amb el suport del seu partit, també. Jo quan poso en valor una cosa també en dic
l’altra, per tant, no podem destriar una cosa de l’altra. Jo entenc que tots els
programes polítics són legítims. I, també, al dir que siguem els catalans els que
decidim el nostre futur per mitjans polítics, pacífics i democràtics, també penso que
això és una cosa que l’hauríem de comprar i de compartir tots. El que no he entès és
quan diu que no comparteixen el dret de l’autodeterminació que no és defensable des
del punt de vista teòric. Aquí ja entraríem en un debat molt llarg polític, però si vol
també en podem parlar d’aquest tema. Moltes gràcies.
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El portaveu adjunt, senyor Casellas, respon: Senyor Piñeira, ho hauríem de fixar als
termes del debat però, miri, la realitat és que sí té interès en que no hi hagi un vot en
contra. Era molt fàcil, era redactar la moció sense la qüestió de l’autodeterminació i
sotmetre per exemple l’autodeterminació a un altre via de debat. Hi podríem parlar
bastament de si és d’aplicació a entitats o països que han estat sotmesos a colònies,
etc. O si fins i tot en el mateix marc constitucional hi cap la convocatòria d’un
referèndum. Podríem fer-ho i fins i tot podríem arribar a un acord. El que jo no li
compro i amb el que el grup socialista no hi està d’acord és que puguem destriar el
debat jurídic al debat polític. Democràcia és respecte a la llei, democràcia és respecte
a la llei i és indestriable. És a dir, el fet de presentar-se amb un programa electoral
que en proposa X, no legitima si aquella X està fora del marc normatiu. Les coses
s’han de canviar des del marc normatiu. Per posar un exemple d’actualitat veiem
l’altre dia declaracions del diputat de SNP escocès que deia precisament, en el
moment que ara els anglesos sembla que no volen estar d’acord amb que facin un
altre referèndum: «No, nosaltres no faríem mai una via unilateral». Aquest és el
problema, però no és la via unilateral, el problema és la presa de decisions en algun
moment, que ens porten doncs, per exemple els dies 6 i 7 de setembre, que ens
porten a una via unilateral. Dit això, jo crec que estem davant d’un conflicte polític que
està portant molts mals de cap i molts sofriments a moltes persones que no haurien
de ser així. Perquè si una cosa a nosaltres no ens agrada és precisament el que ha
passat. El que no ens agrada és precisament aquesta judicialització de la política,
aquest recurs del govern del Partit Popular en el seu moment d’interposar una
querella per una rebel·lió, que és ben evident que no hi era. Una cosa que
evidentment ha resultat molt punyent per les institucions catalanes que és l’aplicació
de l’article 155 però finalment es trobaran camins per solucionar sense que hi hagués
hagut totes aquestes qüestions penals que a tots ens estan portant per camins que no
voldríem. Per això li dic, hem d’intentar solucionar les coses des del diàleg, i tant, però
amb el més escrupolós respecte de llei. I per nosaltres el que ens posicionem en
contra i no ens agradi la resolució de la JEC que precisament creiem que no és
ajustada a dret. I en algun moment, el que té a veure amb l’eurodiputat Junqueras ara
mateix, hem vist que es presentarà a un recurs al tribunal general de la Unió Europea
i a veure que hi diuen. No té a veure, ara ja ens anem del debat, perquè estem sortint
del que és la petició de que no ens agrada la resolució de la JEC i ja estem que si el
Suprem ha dit i el ... li ha dit, i estem a l’altre tribunal i no hauríem d’anar-nos-en. Però
finalment democràcia és també respecte a les lleis i en algun moment no hi ha estat
en aquest país i així estem. Amb un conflicte, amb una confrontació que hem
d’intentar resoldre políticament i forma dels tribunals.
El senyor President intervé i comenta: Gràcies, senyor Casellas. Senyor Piñeira,
tancarem el debat aquí perquè em temo que ens hem sortit molt més enllà del que diu
la moció i seria convenient reconduir-ho. Gràcies.
El senyor Albert Piñeira intervé i comenta: l·lustre diputat senyor Casellas, jo no li he
parlat en cap moment de que no s’hagi de respectar la llei. Jo li he dit que el debat no
només el podem circumscriure a l’àmbit jurídic, que és molt diferent. Per tant, no posi
paraules en boca meva que jo no he dit. No podem destriar una cosa de l’altra, és a
dir, no només és un tema jurídic, també és un tema polític. Jo en cap moment no he
dit ni que no s’hagi de respectar la llei i democràcia evidentment també és respecte a
la llei però no exclusivament, també jo afegiria. Això segurament si mira el concepte
de legitimitat com el defineixen els politòlegs més famosos del món, veurà que és així.
Em parla de via unilateral, no se’n parla en cap moment a la moció de via unilateral.
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Vostè la pot llegir no l’utilitzem en cap moment. Em parla de no judicialització de la
política, és el punt quart de la nostra moció. El punt quart de la nostra moció diu
precisament això, de solucions polítiques i no de judicialització. Per això jo li dic que
penso que haurien de replantejar-se, sincerament. Li torno a reiterar l’extensió,
perquè entenc que en algunes coses no hi puguin estar d’acord amb la moció però en
d’altres sí. Vostè ens diu: «faci’ns una moció a mida». És clar, les mocions no les
farem a mida d’un grup perquè llavors no anirà a mida nostra. No? I això evidentment
també suposo que ho pot entendre. Defensar el dret d’autodeterminació, la pregunta
és: És possible o no es possible? Aquesta és la gran pregunta. Això és possible? És a
dir, una idea política a l’Estat espanyol es pot arribar a defensar i algun dia
implementar? Aquesta és la pregunta. Sí o no? Aquest és el gran debat. Sí o no?
Doncs si és que sí, el que diem és això. Vostè em diu que sí, doncs molt bé, doncs
això és el que diem, mantenir el comprimís com a electes locals a seguir defensant el
dret d’autodeterminació, que vostè em reconeix que pot ser així. I que siguem els
catalans el qui decidim el nostre futur per mitjans polítics, pacífics i democràtics,
aquesta frase hauria de ser vàlida si al davant hi posem Catalunya, o França, o
Kazakhstan, o Swazilàndia o Xile. Val per qualsevol país, que els ciutadans d’un país
de manera lliure i pacífica puguin decidir el seu futur, això penso sincerament que ens
ho hauria de comprar tothom. I en qualsevol cas tampoc cal estendre més el debat,
segurament perquè no tocaria i com que nosaltres tenim un reglament que diu que
són dos torns d’intervenció per grup i que tanca el govern, entenc que aquí ja estem.
Moltes gràcies.
El senyor President diu, moltes gràcies, passaríem a la votació doncs. Vots en contra
de la moció? 4. Abstencions? Cap. Vots a favor? 18. Doncs amb 18 vots a favor i 4
vots en contra aquesta moció queda aprovada.
S’APROVA per 18 vots a favor (JxCat, ERC, CUP, IdS i TxE) i 4 vots en contra (PSC)
19.

MOCIONS D’URGÈNCIA

No n’hi ha.
20.

PRECS I PREGUNTES

La diputada senyora Pèlach pren la paraula i manifesta: Dues preguntes: En primer
lloc, ens ha arribat que el president de la Diputació està fent una trobada d’alcaldes a
cada comarca. Ens sembla molt interessant aquesta pràctica. El que no compartim és
que després s’ofereixi, pagant la Diputació, diguéssim, un sopar a aquests alcaldes
que venen a la trobada. Llavors, això nosaltres això no ho compartim, és una pràctica
que no compartim i en tot cas sí que voldríem saber tant quins s’han fet, i si és una
pràctica que és preveu mantenir perquè a nosaltres ens han arribat un parell de
casos, però si es preveu diguéssim fer a tota la circumscripció i per tant quins es
preveuen. Però també saber la despesa que comporta aquesta actuació. En primer
lloc aquesta. En segon lloc, és una pregunta relacionada amb una sentència que hem
pogut consultar, que és del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i és en relació
a un recurs de la Diputació de Girona contra la Comissió de garantia del dret d’accés
a la informació pública. El punt de partida d’aquesta sentència és una denuncia de la
CUP. Aquesta Comissió de garantia davant la negació d’aquesta institució a donar-
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nos accés a una sèrie d’informació sol·licitada. La Comissió en aquell moment doncs
ens va donar la raó, vostès al capdavant d’aquesta institució rectifiquen i per tant ens
donen accés a aquesta informació però al mateix temps decideixen interposar una
denuncia contra la comissió, qüestionant la seva resolució. Ara, amb aquesta
sentència, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desestima el recurs de la
Diputació de Girona perquè els diuen que no tenen raó, ho argumenten, donen la raó
a la comissió i a més a més doncs els fan una sèrie de consideracions afegides que
són importants perquè realment qüestionen fins i tot que hagin posat aquesta
denuncia tenint en compte que la informació o la resolució que havia fet en el seu
moment la GAIP, doncs ja quedava plenament detallat i explicat el perquè els
demanaven que donessin aquesta informació i que a la qual, per tant, reconeixien que
teníem dret. En tot cas, a més a més de desestimar, els imposen els costos del
procés i per tant sí que voldríem saber, i a qui va la pregunta, doncs quin és el cost
que ha tingut tot plegat? Volem saber quin cost ha tingut per aquesta institució el fet
que, tot i reconèixer i fer efectiva de resolució decidissin interposar i per tant tot el cost
que ha tingut això per a tota la ciutadania, que és qui aguanta aquesta institució. I
també voldríem saber l’opinió del diputat Pau Presas en aquest sentit al capdavant de
l’àrea de transparència en relació a tot aquest tema. Perquè ho voldríem saber, doncs
això és una cosa del mandat passat, si preveuen diguéssim continuar en aquesta línia
o si han previst algun canvi de rumb en aquest sentit. Moltes gràcies.
El senyor President, pren la paraula i respon: Molt bé, moltes gràcies. En quant a la
primera, la trobada d’alcaldes, aquest president anirà a tots els consells d’alcaldes de
la demarcació, i el mateix format que s’ha fet al mateix consell d’alcaldes ho farà a la
resta de consells d’alcaldes i per tant hem fet el Baix Empordà, hem fet el Pla de
l’Estany, hem fet el Ripollès, hem fer la Cerdanya, i el Gironès també, per tant són
cinc, doncs en deuen quedar tres comarques. Em sembla que aquesta setmana
farem la de l’Alt Empordà, i en totes farem aquest format. Com a mesura també doncs
de cortesia cap als alcaldes i alcaldesses donat que moltes d’aquestes reunions
moltes vegades es fan molt cap al vespre i en tot cas hem considerat fer-ho d’aquesta
manera.
En quant a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no li passaré
la paraula al Senyor Presas sinó al senyor Piñeira, perquè això ve de la legislatura
passada. Però és evident, i els hi poso en context que quan aquesta Diputació
considera que hi ha una resolució que ha de ser reconeguda perquè al parer dels
nostres tècnics de la casa que consideren que s’hauria de recórrer, nosaltres vam fer
una cosa, que és donar la informació i recórrer al mateix temps. No recórrer, i no
donar la informació. Per tant, el seu grup, que és el grup que va demanar la
informació, la va tenir, malgrat això, pensant que no era adequat, nosaltres vàrem
posar aquest recurs contenciós administratiu, que tenim tota la potestat i el dret a
posar-lo. I els recursos administratius es poden guanyar o es poden perdre.
Precisament es posen perquè es resolgui aquest cas però malgrat això nosaltres
abans havíem donat tota la informació precisament al grup que ho havia demanat fent
cas al que deia la GAIP. Una cosa és que fem cas al que diu la GAIP, que és donar-li,
i l’altra cosa és posar el recurs que és potestatiu. Però el senyor Piñeira li donarà una
explicació més detallada si cal del tema.
El vicepresident senyor Piñeira intervé i manifesta: Moltes gràcies, senyor president.
Il·lustra diputada senyora Pèlach, separem dos temes aquí per intentar ser clars. I
intentaré ser succint en la resposta. En relació a la informació que se’ns va demanar
des del grup de la CUP, aquesta informació es va facilitar. Un matís que penso que és
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important. Es va facilitar abans de que ens ho requerís formalment la GAIP. Sí?
Perquè com que la GAIP ens va requerir de que volia saber informació d’això (àudio
inaudible) [...] sobre la informació que demanen els ciutadans a les corporacions
públiques, no als electes, les corporacions públiques, que és molt diferent. Per això
també es va interposar aquest recurs perquè aquest tema formal, que penso que es
bo que s’especifiqui i que s’aclareixi. Perquè el marc normatiu el configuren moltes
coses. El configuren el dret a l’accés a la informació, que és un dret fonamental molt
important a preservar, però també el dret a la protecció de dades, que també és un
dret molt important. La ciutadania ha de poder reconèixer el que fa aquesta
corporació, doncs jo per exemple suposem el cas, tingués alguna discapacitat, a lo
millor podria formar part de la meva esfera privada mantenir-ho a preservar que no
pas preservar. El que passa és que si ho demana l’electe, l’electe podrà mirar la meva
nòmina, però també té unes obligacions de secret i de custodia de la informació que
un ciutadà no té. Aquest tema formal entenc que és el que està en litigi, i el que és al
fons de l’assumpte, la informació, que es va lliurar. I l’objectiu sempre, en aquest
sentit, és anar facilitant cada vegada més, sempre que es puguin utilitzar les noves
eines que ens donen les eines digitals perquè l’accés a la informació per tothom sigui
millor. Permeti’m també posar en valor una cosa, que penso que també s’ha de posar
en valor. Sempre es pot fer les coses millor, però sempre hi ha coses que s’han fet
bastant bé. A la passada legislatura, m’agradaria posar en valor els avanços
significatius. La primera es que es va crear un àrea de transparència, també hi estava
en aquesta corporació. La segona, que el diputat responsable, que era el
vicepresident Santamaria, que va començar i va engegar aquesta àrea, va fer una
molt bona feina. L’observatori que valora els ens públics i els ens locals sobre el
compliment del grau de transparència de les administracions públiques és un
observatori de la Universitat Autònoma de Barcelona. Evalua en funció de determinats
items, si no recordo malament són 52, però sinó son 52 seran 53 o 54, perquè cada
any varien en un amunt i avall, que avaluen el grau del compliment dels objectius e
transparència de cada corporació. La Diputació de Girona va ser una de les
diputacions guardonades, de cara a defensar un salt qualitatiu i quantitatiu molt
significatiu. Avui si vostè entra al portal de la Diputació té el gruix de la informació, i a
més a més penso que de manera molt clara i molt sistematitzada, penjat allà. Per
tant, la voluntat de la corporació és aquesta. Una altra cosa és que vulguem aclarir, i
la Diputació té tot el dret, tots els temes formals de què és el que hem de fer en
consideració quan és un electe o quan és un ciutadà. Que també penso que és una
qüestió important, perquè nosaltres em de complir tot el marc normatiu. El de
transparència i accés a la informació sí. El de la LOPD també. Moltes gràcies, il·lustra
diputada.
El vicepresident primer, senyor Pau Presas, pren la paraula i manifesta: Bé, en aquest
cas, agrair al grup de la CUP que ens permet també explicar la feina feta des de
l’Àrea de Transparència i Participació. De fet, des del mateix mes de juliol ja vam
començar a treballar i de fet s’han activat diversos nous registres. Un d’ells per
exemple en van fer al·lusió vostès mateixos com és tot el registre de subvencions.
Estem treballant. De fet, alguns dies ja va estar publicada però també publicar
paulatinament tota l’agenda del govern. Estem també elaborant el pla de mandat.
També en vam parlar amb la mateixa comissió, que convocarem el codi de conducta
també aviat per poder tractar tots aquests temes i de fet també en referencia a tots els
indicadors de l’InfoParticipa des del mes de, si no m’equivoco, novembre-desembre.
Hem demanat també una sèrie d’informacions als grups. Informacions que per
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exemple el grup de la CUP encara estem esperant que ens faciliti i que per tant no
podem publicar en el web de la Diputació, perquè simplement no ens l’han facilitat.
Per tant, en aquest cas, el compromís nostre és seguir treballant per millorar tot
aquest accés, tota aquesta informació, que pugui accedir la ciutadania, i de fet també,
tal com vam dir a principis d’any convocarem també la comissió del codi de conducta i
també la comissió de cooperació local, que és allà on es tracten aquests temes per
seguir-ne treballant. Moltes gràcies.
La senyora Pèlach diu, li he demanat el cost d’aquesta, això no m’ho han respost.
El senyor Presas respon: Ja li passarem.
La senyora Pèlach, diu: I en tot cas per aclarir, perquè sembla que jo no he donat una
informació. La informació que ens demanaven tenia a veure amb el currículum, i el
currículum l’he entregat. El que no li he donat és en el format que a nosaltres se’ns
preveu perquè sincerament, i a això sí que vaig fer una reflexió en aquest sentit, és un
format tan limitat que és molt difícil realment introduir la complexitat d’un currículum
en aquest format. Per tant, no és que no hagi donat la informació, el que no se’ls hi ha
facilitat en el format que vostès han previst, que és diferent. I això té a veure amb un
currículum personal. Ho dic perquè clar, la gent que l’escolta pot fer pensar que jo no
li he donat una informació en relació a la transparència i em penso que això seria
faltar a la veritat. I em sabria greu que fos així. Gràcies.
El vicepresident senyor Presas comenta, per formació i per experiència professional,
dos camps, dos línies, no demanem res més.
La diputada senyora Pèlach respon: Vostè potser no sap el que és la precarietat
laboral. Si vol li explico.
El senyor President intervé i diu, senyora Pèlach, deixem-ho aquí. Val a dir una cosa:
que la sentència no és ferma i que ens estem replantejant el recurs del Suprem, per la
seva informació a l’àrea local. Alguna cosa més? Sí?
La diputada senyora Paneque, intervé i comenta: sí, moltes gràcies. En un altre ordre
de qüestions, traslladar la inquietud d’alguns electes, d’alguns consistoris, sobre
l’aportació que les diputacions havien fet en nom de la Generalitat per, d’alguna
manera, en el finançament de les escoles bressol pel curs 2019-2020. Si es farà i
quina previsió de temps tenen. Donat que pel pressupost, que sembla que podria
sortir aprovat del govern de Catalunya, sí que hi ha previst un augment d’aquesta
quantitat però estem parlant del curs 2019-2020.
El senyor President respon, bé, jo vull pensar que aquest pressupost tirarà endavant i
que el curs 19-20 les escoles bressol, si la xifra que s’aprova en el pressupost és la
que hi ha posada, jo crec que les diputacions no haurem d’aportar res. I voldria
pensar que el 19-20, si aquests pressupostos s’aproven, es cobrirà com s’ha de cobrir
que és qui li toqui, qui té la competència, que és la Generalitat de Catalunya. Una
altra cosa és el 18-19, que vostè l’ha passat per alt i no s’ha cobrat. I en tot cas el 1819 sí que segurament haurem de fer un esforç les diputacions i totes quatre estem
alineades a fer-lo però hem d’esperar el resultat, hem d’esperar com acabarà aquest
tema pressupostari, i en tot cas segur que en la voluntat de seguir ajudant als
ajuntaments i alhora que aquesta realitat sigui així. En aquest sentit treballem.
Treballem totes quatre diputacions en el mateix sentit i alhora. Perquè li puc dir una
cosa que sí que m’agrada dir-la. Aquests conceptes de l’agenda de converses amb la
Generalitat, diferents aspectes els fem de manera conjunta amb les quatre
diputacions catalanes perquè així, en el conjunt de la ciutadania del país actuem tots
de la mateixa manera. La qual cosa el lloable que es faci així.
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El senyor President continua: Molt bé, senyora Pèlach, estic en condicions de
contestar-li el decret número 3651. Aquest és la contractació de serveis d’organització
del segon seminari internacional d’arxius de l’esport que es farà a Girona el 26 de
març del 2020 i hi havia institucions organitzadores com el consell nacional d’arxius,
l’Ajuntament de Girona, el departament de la Presidència de la Generalitat a través de
la Secretaria general de l’Esport, el departament de Cultura de la Generalitat,
l’Associació d’Arxivadors de Catalunya i la mateixa Diputació de Girona. Per tant, és
l’organització, les despeses d’aquest Congrés d’Arxius que es va fer a la nostra
demarcació i que serviran sufragar les despeses que es farà en aquest seminari i, per
tant, ja li dic que hi ha aportacions de totes aquestes institucions que li he dit, i el
contracte inclou gestió de les inscripcions, certificats, informació als participants,
ponents, la gestió de la sala, gestions de traduccions simultànies, despeses
d’allotjament, viatge, filmació, edició de vídeo, preparació de material pels assistents,
ponents, etcètera. Per tant, és, entre tot, la suma de tots seria l’aportació global i, per
tant, la Diputació fa aquesta despesa amb altres institucions.
La diputada senyora Pèlach respon, em penso, no sé si és per error o... Jo em penso
que li havia demanat el 3561 i vostè m’ha dit el 3651.
El senyor President diu, no, no. 3561. És aquest.
La senyora Pèlach manifesta, en tot cas, simplement, perquè com que parla en futur
no és un seminari que encara no s’ha fet, sinó que es farà.
El senyor President respon: Es farà al 2020. Sí, sí.
La senyora Pèlach diu, D’acord. Doncs, ja està. Aclarit.
El senyor president aixeca la sessió a les dues i deu minuts de la tarda el contingut de
la qual, com a secretari, CERTIFICO.
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