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Número:  204  
Òrgan:  Ple 
Sessió:  Ordinària, telemàtica i per videoconferència 
Data: 23 de març de 2021 
Hora:  12:00 
Lloc:  Saló de Sessions 
Document: Acta 

 

 
Expedient: 2021/3150 
 
Hi assisteixen 
President  Miquel Noguer i Planas 
Vicepresidents  Pau Presas i Bertran 
 Albert Piñeira i Brosel 
Vicepresidentes Maria Puig i Ferrer 
 Maria Àngels Planas i Crous 
Diputats/Diputades Jordi Camps i Vicente 
 Jaume Dulsat i Rodríguez 
 Roser Estañol i Torrent 
 Eduard Llorà i Cullet 
 Jordi Masquef i Creus 
 Montserrat Mindan i Cortada 
 Josep Sala i Leal 
 Jordi Xargay i Congost 
 Joaquim Ayats i Bartina 
 Josep Maria Bagot i Belfort 
 Anna Barnadas i López 
 Maria Teresa Brunsó i Puigvert 
 Joan Fàbrega i Solé 
 Josep Piferrer i Puig 
 Eva Viñolas i Marín 
 Pere Casellas i Borrell 
 Juli Fernández i Iruela 
 Sílvia Paneque i Sureda 
 Beatriz Ventura i Navarro 
 Laia Pèlach i Saget 
 Gisela Saladich i Parés 
 Carles Motas i López 
Secretari general Jordi Batllori i Nouvilas 
Interventora Núria Josa i Arbonès 
 
ORDRE DEL DIA 
 

Punt d'ordre del dia Expedient 

1 Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la 
sessió ordinària anterior que va tenir lloc el dia 16 de febrer 
de 2021 

2021/A010101/3150 

2 Decrets corresponents al mes anterior 2021/A010101/3150 

3 Informació de la Presidència  
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4 Canvi de representant a la Fundació Privada Prudenci 
Bertrana i de vocal a la Fundació Casa de Cutura de 
Girona – Secretaria General 

2021/A010101/3150 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 

COMISSIó D’HISENDA, ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
COOPERACIÓ LOCAL 

5 Donar compte al Ple de l'Informe anual emès per la 
Intervenció General de la Diputació de Girona en 
compliment dels articles 15.6, 27.2 i 28.2 del RD 424/2017 
– Intervenció-control intern 

2021/F030100/1937 

6 Donar compte al Ple dels informes de control financer 
definitius realitzats durant l'exercici 2020 – 
Intervenció-control financer 

2021/F030100/2066 

7 Donar compte al Ple de l'Informe resum dels resultats del 
control intern de l'exercici 2020 de la Diputació de Girona – 
Intervenció-control financer 

2021/F030100/2009 

8 Donar compte al Ple de la liquidació del pressupost general 
de la Diputació de Girona, dels seus organismes autònoms 
i dels consorcis adscrits de l'exercici 2020 – 
Intervenció-comptabilitat i pressupostos- 

2021/F010700/657 

9 Donar compte al Ple de l'informe relatiu a les inversions 
financerament sostenibles en l'exercici 2020 – 
Intervenció-comptabilitat i pressupostos 

2021/F010700/2579 

10 Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 2/2021 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l'exercici 2021 – Intervenció-comptabilitat i pressupostos 

2021/F010401/2327 

11 Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG 
3SC 1/2021 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l'exercici 2021 – Intervenció-comptabilitat i pressupostos 

2021/F010402/2328 

12 Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 3/2021 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l'exercici 2021 – Intervenció-comptabilitat i pressupostos 

2021/F010401/3093 

13 Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG 
3SC 2/2021 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l'exercici 2021 – Intervenció-comptabilitat i pressupostos 

2021/F010402/3094 

14 Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de 
treball de la DIputació de Girona pel 2021 – Organització i 
Recursos Humans Corporatius 

2021/G010105/2306 

15 Aprovar modificació del Pla de serveis d'assistència en 
matèria d'habitatge - Habitatge 

2019/X020200/7932 

16 Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de 
l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de 
Girona - Dipsalut 

2021/A010301/2459 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ 
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17 Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions 
extraordinàries de la Diputació de Girona per a les 
despeses de funcionament i personal de les petites i 
mitjanes empreses i dels autònoms del sector cultural de 
les comarques gironines durant la situació de crisi sanitària 
ocasionada per la COVID-19 – Cooperació Cultural 

2021/X020100/3016 

 COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

18 Aprovació del canvi d'imputació pressupostària a l'aportació 
a l'IRTA per inversió a la Granja Monells – Medi Ambient 

2016/X020300/3788 

19 Aprovació del text de l'addenda de pròrroga al conveni per 
cofinançar el projecte Bicitranscat – Medi Ambient 

2018/X020100/6384 

20 Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de Ger pel projecte 
de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic 
municipal – Programes europeus 

2018/X020300/5768 

21 Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de Maçanet de 
Cabrenys pel projecte de millora de l'eficiència energètica 
de l'enllumenat públic municipal – Programes europeus 

2018/X020300/5801 

22 Aprovació inicial el projecte constructiu d'obres de 
Condicionament d'un tram de la carretera GIP-5129, de 
Vilafant a Borrassà, amb nou pont sobre el Manol - Xarxa 
Viària 

2020/K010400/8148 

JUNTA DE PORTAVEUS 

23 Moció del grup de la CUP per a la realització d'una 
auditoria externa que analitzi les pràctiques masclistes i la 
discriminació de gènere a la Diputació de Girona 

2021/A040100/3470 

24 Mocions d’urgència  

25 Renúncia al càrrec de diputada de la senyora Silvia 
Paneque Sureda 

2021/A010101/3150 

26 Precs i preguntes  

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
El senyor President, Miquel Noguer, pren la paraula i manifesta que anem a començar 
aquesta sessió telemàtica per videoconferència del ple de la Diputació d’aquest mes 
de març, amb el primer punt de l’ordre del dia. 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió 

ordinària anterior que va tenir lloc el dia 16 de febrer de 2021 
 

La corporació APROVA per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 
anterior que va tenir lloc el dia 16 de febrer de 2021, prèviament tramesa als senyors 
diputats i a les senyores diputades. 

 
2. Decrets corresponents al mes anterior 

 

S’informa dels decrets corresponents al mes de febrer de 2021, numerats del núm. 
212 al núm. 551. 



 

 

 

 

 

4 

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

 

 
El senyor President, manifesta que es dona compte dels decrets corresponent al mes 
anterior, en aquest cas, el mes de febrer, d’acord? 
La diputada senyora Laia Pèlach, manifesta: President, de decrets sí que m’agradaria 
comentar. 
El senyor President, respon: Sí, digui. Endavant. 
La diputada senyora Pèlach, pren la paraula i manifesta: D’acord. Moltes gràcies. Mira, 
és en relació al decret 2021/251, de l’Oficina de Protocol, Premsa i Comunicació, que 
té a veure amb una compra de 50 busts de la deessa Demèter fets per Jaume Marcó 
Cambó de ceràmiques Cambó per regals protocol·laris. Llavors, simplement volíem 
comentar que destinar, diguéssim, aquesta quantitat de 6.000 euros, en obsequis 
protocol·laris ens sembla desmesurat. Però, a més a més, la veritat és que ens ha 
sorprès que aquest encàrrec es faci a dit i sense demanar altres pressupostos. També 
trobem curiós que es faci a una persona que, de fet, ja està jubilada i que segons ens 
consta té l’obrador tancat i, per tant, ni tan sols ell fa aquestes peces. I que, a més, li 
he de dir que casualment és el marit d’una extreballadora de la casa. La veritat, 
segurament, doncs legalment podríem dir que és correcta segurament. Però això no 
vol dir, entenem nosaltres, que sigui ètic i, en tot cas, sí que estem convençudes que a 
comarques gironines segur que hi ha molts altres artesans, molts artesans en actiu 
que poden oferir aquesta possibilitat. I si realment creiem que s’han de destinar 
aquests recursos a unes obres artesanes, d’alguna manera, per fer aquests regals 
protocol·laris (que nosaltres ja hem dit que ens semblava desmesurat) com a mínim 
creiem que es podia optar per artesans del territori que facin ells mateixos d’aquestes 
peces. Llavors, bé, volíem dir que creiem que segueixen governant una mica la 
Diputació com si fos casa seva. I, en canvi, resulta que en realitat la Diputació és casa 
de totes. Per tant, no ens sembla correcte aquesta despesa, i feta d’aquesta manera. 
El senyor President, respon: Bé, la Diputació, vostè ho ha dit, és casa de tothom. I, per 
tant, les coses, com vostè ha dit, es fan sempre complint la legalitat i no de cap altra 
manera. Per tant, no és que sigui casa nostra ni ens pensem que sigui a casa nostra. 
No ens ho hem pensat mai. I espero que ningú s’ho pensi. Però, en tot cas, nosaltres 
tenim una màxima que és que han de complir amb la legalitat i, com vostè ha dit... i 
l’ètica. Miri, això de l’ètica podríem discutir-ho molt. Jo no entraré a discutir-ho perquè 
l’ètica de cadascú... l’ètica la té diferent i la mesura diferent. I parlar d’ètica, que hi ha 
gent que li agrada molt parlar d’ètica, i moltes vegades no mira la seva mateixa. Però, 
en tot cas, no entrant en aquest tema: si s’han encarregat aquestes deesses és perquè 
aquestes deesses és un regal institucional que fa la Diputació al llarg de molts i molts 
anys. És una deessa, ens sembla que, de l’agricultura trobada, si no recordo malament, 
a Roses i que, per tant, és un regal institucional des de fa molts i molts i molts anys a 
la Diputació. Molts i molts anys vull dir que jo que porto molts anys en el món local no 
estava en aquesta diputació, ni molt menys. Doncs, aquest era un regal institucional. 
Sí a l’Oficina de Protocol han considerat que s’havien de comprar aquestes deesses 
és perquè les existències de les mateixes per raó dels diferents regals institucionals 
que es poden haver fet al llarg dels anys doncs, en tot cas, s’han comprat. I potser... 
que vostè [...] és que 6.000 euros és molt. Sí, però si 6.000 euros duren durant quinze 
o vint anys, evidentment, estem parlant de 400-500 euros l’any. El que sí que és veritat 
és que quan fas un encàrrec, no fas un encàrrec de una o dues, sinó que fas un 
encàrrec una mica més important a fi i efecte, també, d’abaratir el preu. Per tant, és 
aquest... El tema de Can Marcó... A Can Marcó deuen estar... No ho sé. En tot cas, 
estic segur que s’han mirat coses, i estic segur que, també, a Can Marcó aquesta feina, 
doncs, la poden fer. A més, també, fan un tema amb alumnes de l’escola col·laborant 
amb la Generalitat, etc. Però el motiu pel qual s’ha fet a Can Marcó jo en aquest 
moment no li puc ni contestar. Però, en tot cas, si s’ha fet és perquè són gent artesans 
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de la demarcació de Girona que, evidentment, deuen estar qualificats per fer-ho i que, 
per això, se’ls deu haver encarregat. Demanarem més informació, en aquest cas, 
sobre aquest encàrrec però, en tot cas, és una qüestió que es deuen haver esgotat i, 
en tot cas, se n’han fet i duraran els anys que duraran. I, per tant, per molt que pugui 
semblar que ara és molt important. Si això dura deu o quinze anys estem parlant de 
raó de quatre o cinc cents euros l’any de mitjana, etcètera. Per tant, en tot cas, 
aquesta és l’explicació corresponent.  
Alguna qüestió més sobre decrets? 
El diputat senyor Juli Fernàndez, intervé i diu: Sí, una qüestió d’ordre. Veureu que hi 
ha dues connexions en nom de Sílvia Paneque. Una soc jo perquè he tingut problemes 
tècnics, i l’altra és la Sílvia. Només per efectes de l’acta. 
El senyor President, respon: D’acord, senyor Fernàndez, d’acord. Passaríem a la 
informació de la Presidència. Perdó, Sílvia Paneque, vol dir alguna cosa? No? D’acord. 
Doncs passaríem a la informació de la Presidència, que és el punt tercer del plenari. 
 
3. Informació de la Presidència 

 

Assistència telemàtica o presencial als actes representatius: 
- A Girona, visita a l’exposició Carles Rahola Foto 2020. 
- A Riudellots de la Selva, inauguració de FIPORC 2021. 
- A Girona, a l’acte de lliurament dels XII Premis Carles Rahola de Comunicació 

Local. 
- A Puigcerdà, a la inauguració de les noves dependències de la Policia Local. 
- A Girona, visita al Monestir de Sant Daniel. 
- Recepció oficial a les jugadores i equip tècnic d’UNI Girona, guanyadores de la 

Copa de la Reina 2021. 
- Presentació oficial de l’equip ciclista Elit/Sub23 “Antiga Casa Bellsolà” 
- A Girona, a la presentació del llibre “Les hores Greus”, del M. Hble. Sr. Quim 

Torra, expresident de la Generalitat de Catalunya. 
- A Girona, al lliurament del Premi Bonastruc Ça Porta 2020, del Col·legi de 

Metges de Girona.  
 
Visites telemàtiques o presencials: 

- Amb els alcaldes i les alcaldesses de: Bàscara, Sant Miquel de Fluvià, 
Cabanes, Vilanant, Les Llosses, Lladó, Palau de Santa Eulàlia, Cassà de la 
Selva, Esponellà, Pardines, Masarac, Sant Climent Sescebes, Siurana i 
Queralbs. 

- Amb el 131è President de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Quim Torra.  
- Amb el Rector de la UdG, Rector Mgfc. Sr. Quim Salvi. 
- Amb el president del Consell Comarcal del Gironès, Il·lm. Sr. Quim Roca i 

l’alcaldessa de Girona, Il·lma. Sra. Marta Madrenas, en visita conjunta.  
- Visites a territori: Flaçà, Espolla i Campmany. 
- Entitats i particulars: 35 . 
 

Reunions de treball telemàtiques o presencials: 

- Patronat Extraordinari de la Fundació Auditori Palau de Congressos. 

- Comitè Executiu de la Fundació Auditori-Palau de Congressos de Girona.  

- Reunió de la Secretaria de la Fundació Universitat de Girona. 

- Juntes de Govern. 

- Junta de Govern del Consorci d’Aigües de la Costa Brava.  

- Taula de Treball Covid-19 de la Diputació de Girona. 
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- Junta de Portaveus.  

- Reunions setmanals del Gabinet Territorial de Coordinació d’Emergències 
COVID-19. 

- Reunions amb el conseller d’Educació, les presidències de les Diputacions 
catalanes i les entitats municipalistes.  

- Consell d’Administració d’EMACBSA i d’ABASTEM. 

- Mitjans de comunicació: TV Girona, entrevista-col·loqui premis Carles Rahola; 
TVGirona i Ràdio FM. 
 

4. Canvi de representant a la Fundació Privada Prudenci Bertrana i de vocal 
a la Fundació Casa de Cultura de Girona – Secretaria General - 
2021/A010101/3150 

 
“El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió extraordinària del dia 6 d’agost de 2019 
va aprovar el nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats. 
(Exp. 2019/6588), entre ells, es va nomenar els diputats Albert Piñeira i Brosel i 
Joaquim Ayats Bartrina, com a representants de la Diputació de Girona al patronat de 
la Fundació privada Prudenci Bertrana. 
 
Així mateix, el Ple de la Diputació de Girona, en la sessió extraordinària del dia 23 de 
juliol de 2019, va acordar el nomenament dels vocals en els consells rectors 
d’organismes autònoms i òrgans de govern d’ens dependents. Pel que fa a la 
representació en el patronat de la Fundació Casa de Cultura de Girona es va acordar 
la designació, entre d’altres, del diputat Joaquim Ayats i Bartrina. 
 
Atès que el diputat Joaquim Ayats Bartrina és el representant de l’Ajuntament de 
Girona, del que n’és regidor, a la Fundació Prudenci Bertrana i a la Fundació Casa de 
Cultura de Girona, ha sol·licitat que es nomeni un altre representant en nom de la 
Diputació de Girona. 
 
Per tot això, d’acord amb els antecedents exposats es proposa al Ple que adopti 
l’acord següent:  
 
Primer. Modificar l’acord del Ple de la sessió extraordinària del dia 6 d’agost de 2019 i 
substituir com a representant de la Diputació de Girona al patronat de la Fundació 
privada Prudenci Bertrana el diputat Joaquim Ayats Bartrina pel diputat Josep Piferrer 
Puig. 
 
Segon. Modificar l’acord del Ple de la sessió extraordinària del dia 23 de juliol de 2019 
i substituir com a vocal al patronat de la Fundació Casa de Cultura de Girona el diputat 
Joaquim Ayats Bartrina pel diputat Josep Maria Bagot Belfort. 
 
Tercer. Traslladar aquest acord als diputats afectats així com a la Fundació privada 
Prudenci Bertrana i a la Fundació Casa de Cultura de Girona pel seu coneixement i 
efectes.” 
 
El senyor President, comenta que passaríem el punt 4t de l’ordre del dia que és el 
canvi de representant de la Fundació Privada Prudenci Bertrana i de vocal a la 
Fundació Casa de Cultura, Secretaria General. En tot cas, en aquests dos casos, val a 
dir que el senyor Quim Ayats, que ocupava aquests dos càrrecs, ara ha estat nomenat 
per l’Ajuntament de Girona per ocupar aquests dos càrrecs, precisament, en 
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representació de l’Ajuntament de Girona. Per tant, aquí seria bo que modifiquéssim 
l’acord de ple de la sessió extraordinària del 6 d’agost del 2019, i passéssim a 
substituir el senyor Quim Ayats a la Fundació Prudenci Bertrana pel diputat Josep 
Piferrer i, també, substituir com a vocal del patronat de la Fundació Casa de Cultura el 
senyor Ayats pel diputat senyor Josep Maria Bagot, d’acord? Alguna consideració? 
Algun vot en contra? Alguna abstenció? Doncs per unanimitat quedaria aprovat. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORTIVES 
 

COMISSIÓ D’HISENDA, ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
COOPERACIÓ LOCAL 

5. Donar compte al Ple de l'Informe anual emès per la Intervenció General de 
la Diputació de Girona en compliment dels articles 15.6, 27.2 i 28.2 del RD 
424/2017. – Intervenció-control intern - 2021/F030100/1937 

 
“D’acord amb els articles 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el 
que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i 15.6 
del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control 
intern a les entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor, en ocasió de la 
dació de compte de la liquidació del pressupost, ha d’elevar al ple l’informe anual de 
totes les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les 
objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de l’òrgan competent de l’administració 
que tingui la tutela financera al qual s’hagi sol·licitat informe, així com un resum de les 
principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.  
 
A més, l’article 28.2 del RCIL estableix que els informes d’omissió de la funció 
interventora emesos durant l’exercici s’han d’incloure, també, en l’esmentat informe 
anual que s’ha d’elevar al ple.  
 
Finalment, en compliment de l’article 27.2 del RCIL, en un punt addicional de l’informe 
anual s’han d’incloure els resultats obtinguts del control dels comptes a justificar i de 
les bestretes de caixa fixa. 
 
En data 19 de febrer de 2021, la Intervenció General de la Diputació de Girona ha 
emès informe relatiu a les resolucions adoptades pel president de l’entitat local 
contràries a les objeccions efectuades, de les principals anomalies en matèria 
d’ingressos, dels informes d’omissió de la funció interventora i dels resultats del control 
dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, corresponent a l’exercici 2020. 
D’acord amb els esmentats articles 218.1 del TRLRHL i 15.6 del RCIL, cal donar 
compte d’aquest informe al Ple de la Diputació amb ocasió de la dació de comptes de 
la liquidació del pressupost de 2020, que esta prevista en el Ple de març, atès que la 
liquidació de l’exercici 2020 ha estat aprovada per Resolució de Presidència de data 
16 de febrer de 2021. 
 
Per tot això, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i 
Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la Corporació la 
informació següent: 
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PRIMER. Donar-se per assabentat de l’informe emès per part de la Intervenció 
General de la Diputació de Girona en data 19 de febrer de 2021, relatiu a les 
resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions 
efectuades, de les principals anomalies en matèria d’ingressos, dels informes 
d’omissió de la funció interventora i dels resultats del control dels comptes a justificar i 
de les bestretes de caixa fixa, corresponent a l’exercici 2020, amb la informació que es 
transcriu tot seguit i que es concreta en els seus annexos que obren a l’expedient: 
 
“Informes de fiscalització limitada prèvia: 
 

1 Diputació de Girona 6.611 156 0 0 6.767 13 6.780

2 Dipsalut 1.496 77 0 0 1573 4 1577

3 Xaloc 613 6 1 0 620 1 621

4 Conservatori de Música Isaac Albéniz 187 14 0 0 201 1 202

5 Consorci de la Costa Brava 263 6 0 0 269 3 272

6 Consorci de les Vies Verdes 209 11 0 0 220 11 231

7 Consorci de les Gavarres 63 8 0 0 71 8 79

9.442 278 1 0 9.721 41 9.762

TOTAL
INFORMES 

D'OMISSIÓ

TOTAL INFORMES                  

Fiscalització/    

Intervenció prèvia
Amb 

objeccions

INFORMES REQUISITS BÀSICS

TOTAL

ENS
Favorable

Favorable amb                                                    

observacions

Amb objeccions 

amb resolució 

contrària a 

l’objecció

 
 

S’han emès 9.721 informes de fiscalització o d’intervenció del reconeixement de 
l’obligació, dels quals 9.442 han estat favorables i 278 favorables amb observacions. 
 
Així mateix, es varen emetre 41 informes d’omissió de la funció interventora. 
 
Resultats de control dels comptes justificatius de pagaments a justificar i bestreta de 
caixa fixa: 
  

1 Diputació de Girona 3 146 149

2 Dipsalut 0 11 11

3 Xaloc 0 22 22

4 Conservatori de Música Isaac Albéniz 0 0 0

5 Consorci de la Costa Brava 0 9 9

6 Consorci de les Vies Verdes 0 17 17

7 Consorci de les Gavarres 2 0 2

5 205 210

ENS
Bestreta de 

Caixa Fixa (BCF)

TOTAL

Pagaments a 

justificar (PAJ)
TOTAL 

 
 

1) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les 
objeccions efectuades per la Intervenció. 
No s’ha adoptat cap resolució i/o decret contraris a les objeccions efectuades 
per la Intervenció. 

2) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a l’opinió de la 
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. 
No s’ha sol·licitat cap opinió a la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya, i per tant, no s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari a l’opinió 
d’aquest òrgan de tutela financera. 

3) Resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos. 
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En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control 
inherent a la presa de raó en comptabilitat, no s’han detectat anomalies en 
matèria d’ingressos en l’exercici de la funció interventora. 

4) Informes d’omissió de la funció interventora. 
S’han emès 41 informes d’omissió de la funció interventora. 

5) Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar  
S’han emès 5 informes d’intervenció dels comptes justificatius dels pagaments 
a justificar. 

6) Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa  
S’han emès 205 informes d’intervenció dels comptes justificatius de les 
bestretes de caixa fixa. 

7) Resultats del control de les relacions anuals justificatives de les despeses 
tramitades mitjançant el procediment de pagaments menors. 
E Ple de la Diputació de Girona en sessió plenària extraordinària del dia 24 de 
març de 2020 va aprovar modificar la instrucció de contractació menor i aprovar 
el text refós de la instrucció sobre la tramitació de contractes menors. Aquesta 
modificació va alterar el procediment ad hoc dels pagaments menors creat com 
un sistema anàleg al de bestreta de caixa fixa i regulat en l’article 7 de la 
instrucció, posposant la fiscalització d’aquests pagaments en un moment 
posterior a la realització del pagament i prèvia a l’aprovació de la relació 
justificativa d’aquestes despeses. Els informes derivats del control de les 
relacions justificatives dels pagaments menors realitzats durant l’exercici 2020 
s’informaran en la propera remissió d’informació de l’article 15 del RCIL 
corresponent a l’exercici 2021. 

 
SEGON. Donar-se per assabentat de que la Intervenció General de la Diputació de 
Girona remetrà aquesta informació a la Sindicatura de Comptes de Catalunya de 
conformitat amb l’article 218.3 del TRLRHL, disposició addicional cinquena del RCIL i 
l’acord de Ple de 28 de gener de 2020 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, 
que regula les regles de presentació davant la Sindicatura de Comptes, a través de la 
plataforma EACAT, de la informació sobre els acords i les resolucions de les entitats 
locals contraris a objeccions formulades pels interventors locals i les anomalies 
detectades en matèria d’ingressos als quals es refereix l’article 218 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals (TRLRHL), i sobre els acords adoptats amb omissió del tràmit de 
fiscalització prèvia, mitjançant procediment telemàtic. 
 
ANNEX I – DETALL DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PEL PRESIDENT DE L’ENTITAT 
LOCAL CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS EFECTUADES O, SI S’ESCAU, A L’OPINIÓ DE 
LA INTERVENCIÓ GENERAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DELS INFORMES 
D’OMISSIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA I/O DELS RESULTATS DEL CONTROL DELS 
COMPTES JUSTIFICATIUS DELS PAGAMENTS A JUSTIFICAR I DE LES BESTRETES DE 
CAIXA FIXA DE L’EXERCICI 2020 

 
1) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades per la 

Intervenció.   

 

Núm. 
Número 

d’expedient 

Modalitat 
de la 

despesa i 
tipus 

d’expedien
t 

Òrgan 
competent de la 

despesa 

Fase de 
la 

despesa 
objectad

a 

Data de 
l'objecció 

Import de 
l'objecció 

Aplicació 
pressupost

ària 

Causa de 
l'objecció: 
Requisits 

fiscalitzats/intervin
guts amb 

objeccions 

Òrgan que 
resol la 

discrepànci
a en contra 
del criteri 

de la 
Intervenció 

Data de la 
resolució, 

decret i/o acord 
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2) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a l’opinió de la Intervenció General 

de la Generalitat de Catalunya. 
 

Núm. 
Número 

d’expedient 

Modalitat de 
la despesa i 

tipus 
d’expedient 

Òrgan 
competent de 

la despesa 

Fase de 
la 

despesa 
objectada 

Data de 
l'objecció 

Import de 
l'objecció 

Aplicació 
pressupost

ària 

Causa de 
l'objecció: 
Requisits 

fiscalitzats/inter
vinguts amb 
objeccions 

Òrgan que 
resol la 

discrepànci
a en contra 
del criteri 

de la 
Intervenció 

Data de la 
resolució, 

decret i/o acord 

                      
 

3) Informes d’omissió de la funció interventora. 
 
DIPUTACIÓ DE GIRONA: 

Núm.  
Centre 
gestor/ 
Entitat 

Número 
d’expedient 

Modalitat de la 
despesa i tipus 
d’expedient 

Data de la 
resolució, 
decret i/o 

acord amb 
omissió 

Òrgan 
competent de 

la despesa 

Import de 
l’expedient 

Aplicació 
pressupostària 

Data de 
l’informe 
d’omissió 

Motiu de 
l’omissió de 
la funció 
interventora 

Procedència 
de la revisió 
dels actes 

1 
Organització 

i RRHH Corporatiu 
2017/375 

Contracte de 
serveis. 
Aprovació i 
compromís de la 
despesa 

- President 2.662,00 € 
240 9200 

22706 
07/04/2020 

Omissió en 
l’expedient 
de requisits 
o tràmits 
essencials 

No 

2 
Serveis 
jurídics 

2019/1152 

Contractació 
menor. 
Reconeixement 
obligació 

10/03/2020 President 624,00 € 
201 9200 

22699 
13/05/2020 

Absència de 
fiscalització 
dels actes 
que van 
donar origen 
als 
manaments 
de pagament 

No 

3 Xarxa Viària 2019/7221 
Contracte de 
serveis. Pròrroga 
del contracte 

31/10/2019 President 
102.960,00 

€ 

310 4530 
21004 

510 4530 
21004 

14/05/2020 

Absència de 
fiscalització 
dels actes 
que van 
donar origen 
als 
manaments 
de pagament 

No 

4 

Servei 
d'Arxius i 
Gestió de 

Documents 

2019/8527 

Contractació 
menor. 
Reconeixement 
obligació 

04/06/2020 President 3.514,82 € 
232 9200 

22606 
22/06/2020 

Absència de 
fiscalització 
dels actes 
que van 
donar origen 
als 
manaments 
de pagament 

No 

5 
Noves 

tecnologies 
2020/1433 

Contracte de 
serveis. 
Aprovació i 
compromís de la 
despesa 

- President 7.170,45 € 
310 9200 

21600 
26/02/2020 

Omissió en 
l’expedient 
de requisits 
o tràmits 
essencials 

No 

6 
Servei de 

Programes 
Europeus 

2020/2321 

Subvencions de 
concurrència 
competitiva. 
Convocatòria 

30/06/2020 
Junta de 
Govern 

50.000,00 
€ 

520 4620 
46200 

520 4620 
46500 

520 4620 
46760 

520 4620 
48100 

11/11/2020 

Absència de 
fiscalització 
dels actes 
que van 
donar origen 
als 
manaments 
de pagament 

No 

7 
Noves 

tecnologies 
2020/2745 

Contracte de 
serveis. 
Aprovació i 
compromís de la 
despesa 

- President 2.560,60 € 

310 9200 
22200 

310 9200 
22203 

05/06/2020 

Omissió en 
l’expedient 
de requisits 
o tràmits 
essencials 

No 

8 
Noves 

tecnologies 
2020/3837 

Contracte de 
subministraments. 
Aprovació i 
compromís de la 
despesa 

- President 1.981,02 € 
310 9200 

64100 
16/04/2020 

Omissió en 
l’expedient 
de requisits 
o tràmits 
essencials 

No 

9 
Centre de la 

imatge - 
INSPAI 

2020/4124 
Contracte de 
serveis. Pròrroga 
del contracte 

- President 3.146,00 € 
302 3322 

22706 
11/08/2020 

Omissió en 
l’expedient 
de requisits 

No 
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o tràmits 
essencials 

10 
Centre de la 

imatge - 
INSPAI 

2020/4125 
Contracte de 
serveis. Pròrroga 
del contracte 

- President 1.234,20 € 
302 3322 

22706 
27/04/2020 

Omissió en 
l’expedient 
de requisits 
o tràmits 
essencials 

No 

11 
Noves 

tecnologies 
2020/4444 

Altres expedients 
de contractació. 
Aprovació i 
compromís de la 
despesa. 

- President 3.751,00 € 
310 9200 

22200 
18/05/2020 

Omissió en 
l’expedient 
de requisits 
o tràmits 
essencials 

No 

12 
Noves 

tecnologies 
2020/4858 

Contracte de 
serveis. 
Aprovació i 
compromís de la 
despesa 

- President 1.819,84 € 
310 9200 

22200 
12/06/2020 

Omissió en 
l’expedient 
de requisits 
o tràmits 
essencials 

No 

13 Patrimoni 2020/9722 

Contracte de 
serveis. 
Aprovació i 
compromís de la 
despesa 

- President 900,00 € 
234 9300 

22400 
28/12/2020 

Omissió en 
l’expedient 
de requisits 
o tràmits 
essencials 

No 

 
DIPSALUT: 

Núm.  
Número 

d’expedient 
Modalitat de la despesa i 
tipus d’expedient 

Data de la 
resolució, 

decret i/o acord 
amb omissió 

Òrgan 
competent de 

la despesa 

Import de 
l’expedient 

Aplicació 
pressupostària 

Data de 
l’informe 
d’omissió 

Motiu de l’omissió 
de la funció 
interventora 

Procedència 
de la revisió 
dels actes 

14 2018/2362 
Contracte de serveis. 
Comprovació material de 
la inversió 

- Gerent 1.161,60 € 2 3110 22706 05/11/2020 

Absència de 
fiscalització dels 
actes que van 
donar origen als 
manaments de 
pagament 

No 

15 2019/1262 

Altres expedients de 
contractació. Aprovació, 
compromís i 
reconeixement de la 
obligació. 

23/12/2019 
23/12/2019 
23/12/2019 
23/12/2019 
23/12/2019 

Gerent 989,31 € 1 3110 22607 17/01/2020 

Absència de 
fiscalització dels 
actes que van 
donar origen als 
manaments de 
pagament 

No 

16 2020/1038 

Altres expedients de 
contractació. Aprovació, 
compromís i 
reconeixement de la 
obligació. Contractació 
d'emergència 

08/06/2020 Gerent 7.311,30 € 1 2310 22106 02/07/2020 

Absència de 
fiscalització dels 
actes que van 
donar origen als 
manaments de 
pagament 

No 

17 2020/1203 

Altres expedients de 
contractació. Aprovació, 
compromís i 
reconeixement de la 
obligació. Contractació 
d'emergència 

18/06/2020 Gerent 
290.515,00 

€ 
1 2310 22106 02/07/2020 

Absència de 
fiscalització dels 
actes que van 
donar origen als 
manaments de 
pagament 

No 

 
XALOC: 

Núm.  
Número 

d’expedient 
Modalitat de la despesa i 
tipus d’expedient 

Data de la 
resolució, 

decret i/o acord 
amb omissió 

Òrgan 
competent de 

la despesa 

Import de 
l’expedient 

Aplicació 
pressupostària 

Data de 
l’informe 
d’omissió 

Motiu de l’omissió 
de la funció 
interventora 

Procedència 
de la revisió 
dels actes 

18 2016/812 

Contracte de 
subministraments. 
Aprovació i compromís de 
la despesa 

- Gerent 624,03 € 30 9200 22100 19/02/2020 

Omissió en 
l’expedient de 
requisits o tràmits 
essencials 

No 

 
CONSORCI VIES VERDES: 

Núm.  
Número 

d’expedient 
Modalitat de la despesa i 
tipus d’expedient 

Data de la 
resolució, 
decret i/o 

acord amb 
omissió 

Òrgan 
competent de 

la despesa 

Import de 
l’expedient 

Aplicació 
pressupostària 

Data de 
l’informe 
d’omissió 

Motiu de l’omissió 
de la funció 
interventora 

Procedència 
de la revisió 
dels actes 

19 2020/415 
Contracte de serveis. 
Aprovació i compromís de 
la despesa 

- President 5.844,27 € 3260 22200 16/12/2020 

Omissió en 
l’expedient de 
requisits o tràmits 
essencials 

No 
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20 2020/22 
Contracte de serveis. 
Aprovació i compromís de 
la despesa 

- President 611,90 € 4591 22200 30/01/2020 

Omissió en 
l’expedient de 
requisits o tràmits 
essencials 

No 

21 2020/23 
Contracte de serveis. 
Aprovació i compromís de 
la despesa 

- President 105,25 € 4591 22200 30/01/2020 

Omissió en 
l’expedient de 
requisits o tràmits 
essencials 

No 

22 2020/64 
Contracte de serveis. 
Aprovació i compromís de 
la despesa 

- President 105,25 € 4591 22200 20/02/2020 

Omissió en 
l’expedient de 
requisits o tràmits 
essencials 

No 

23 2020/108 
Contracte de serveis. 
Aprovació i compromís de 
la despesa 

- President 607,37 € 4591 22200 01/04/2020 

Omissió en 
l’expedient de 
requisits o tràmits 
essencials 

No 

24 2020/109 
Contracte de serveis. 
Aprovació i compromís de 
la despesa 

- President 105,25 € 4591 22200 01/04/2020 

Omissió en 
l’expedient de 
requisits o tràmits 
essencials 

No 

25 2020/127 
Contracte de serveis. 
Aprovació i compromís de 
la despesa 

- President 108,38 € 4591 22200 22/04/2020 

Omissió en 
l’expedient de 
requisits o tràmits 
essencials 

No 

26 2020/145 
Contracte de serveis. 
Aprovació i compromís de 
la despesa 

- President 107,79 € 4591 22200 13/05/2020 

Omissió en 
l’expedient de 
requisits o tràmits 
essencials 

No 

27 2020/170 
Contracte de serveis. 
Aprovació i compromís de 
la despesa 

- President 181,45 € 4591 22200 10/06/2020 

Omissió en 
l’expedient de 
requisits o tràmits 
essencials 

No 

28 2020/171 
Contracte de serveis. 
Aprovació i compromís de 
la despesa 

- President 105,75 € 4591 22200 10/06/2020 

Omissió en 
l’expedient de 
requisits o tràmits 
essencials 

No 

29 2020/239 
Contracte de serveis. 
Aprovació i compromís de 
la despesa 

- President 87,64 € 4591 22200 04/09/2020 

Omissió en 
l’expedient de 
requisits o tràmits 
essencials 

No 

30 2020/294 
Contracte de serveis. 
Aprovació i compromís de 
la despesa 

- President 5.027,83 € 4591 22400 05/11/2020 

Omissió en 
l’expedient de 
requisits o tràmits 
essencials 

No 

 
CONSORCI COSTA BRAVA: 

Núm.  
Número 

d’expedient 
Modalitat de la despesa 
i tipus d’expedient 

Data de la 
resolució, 
decret i/o 

acord amb 
omissió 

Òrgan 
competent de 

la despesa 

Import de 
l’expedient 

Aplicació 
pressupostària 

Data de 
l’informe 
d’omissió 

Motiu de l’omissió 
de la funció 
interventora 

Procedència 
de la revisió 
dels actes 

31 2019/127 
Contracte de serveis. 
Aprovació i compromís 
de la despesa 

- President 15317,87 10 1610 22400 07/04/2020 

Omissió en 
l’expedient de 
requisits o tràmits 
essencials 

No 

32 2020/276 
Contracte de serveis. 
Aprovació i compromís 
de la despesa 

- President 9.350,93 € 10 1610 22400 07/08/2020 

Omissió en 
l’expedient de 
requisits o tràmits 
essencials 

No 

33 2020/447 
Contracte de serveis. 
Aprovació i compromís 
de la despesa 

- President 7.785,87 € 10 1610 22400 23/10/2020 

Omissió en 
l’expedient de 
requisits o tràmits 
essencials 

No 

 
CONSORCI GAVARRES: 

Núm.  
Número 

d’expedient 
Modalitat de la despesa i 
tipus d’expedient 

Data de la 
resolució, 
decret i/o 

acord amb 
omissió 

Òrgan 
competent de 

la despesa 

Import de 
l’expedient 

Aplicació 
pressupostària 

Data de 
l’informe 
d’omissió 

Motiu de 
l’omissió de la 

funció 
interventora 

Procedència 
de la revisió 
dels actes 

34 2019/33 
Contracte de 
subministraments. Aprovació i 
compromís de la despesa 

- President 1.608,30 € 1720 22100 03/08/2020 

Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 

No 

35 2019/45 
Contracte de serveis. 
Aprovació i compromís de la 
despesa 

- President 4.199,27 € 1720 22400 20/08/2020 
Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 

No 
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tràmits 
essencials 

36 2019/55 
Contracte de serveis. 
Aprovació i compromís de la 
despesa 

- President 1.613,47 € 1720 22400 02/12/2020 

Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 

No 

37 2020/7 
Contracte de 
subministraments. Aprovació i 
compromís de la despesa 

- President 301,09 € 1720 22100 18/03/2020 

Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 

No 

38 2020/8 
Contracte de serveis. 
Aprovació i compromís de la 
despesa 

- President 987,18 € 1720 22200 18/03/2020 

Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 

No 

39 2020/9 
Contracte de serveis. 
Aprovació i compromís de la 
despesa 

- President 206,91 € 1720 20300 28/03/2020 

Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 

No 

40 2020/34 
Contracte de serveis. 
Aprovació i compromís de la 
despesa 

- President 32,11 € 1720 22200 31/07/2020 

Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 

No 

41 2020/36 
Contracte de serveis. 
Aprovació i compromís de la 
despesa 

- President 275,88 € 1720 20300 12/08/2020 

Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 

No 

 
4) Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar  

 
   DIPUTACIÓ DE GIRONA: 

Núm.  
Centre 
gestor/ 
Entitat 

Número 
d’expedient 

Modalitat de la 
despesa i tipus 

d’expedient 

Data de 
l'informe 

 Import de 
l'expedient  

Aplicació 
pressupostària 

Resultat de la 
intervenció 

Requisits 
intervinguts amb 
disconformitat 

1 
Secretaria 
General 

2019/134 
Pagament a justificar. 
Aprovació del compte 
justificatiu 

31/01/2020 
                             

225,50 €  
200 9200 22199 De conformitat - 

2 
Gabinet de 
Presidència 

2020/2027 
Pagament a justificar. 
Aprovació del compte 
justificatiu 

06/08/2020 
                             

300,00 €  
100 9120 22699 De conformitat - 

3 
Gabinet de 
Presidència 

2020/2657 
Pagament a justificar. 
Aprovació del compte 
justificatiu 

06/03/2020 
                             

480,50 €  
230 9200 22199 De conformitat - 

   
CONSORCI GAVARRES: 

Núm.  
Número 

d’expedient 

Modalitat de la 
despesa i tipus 

d’expedient 
Data de l'informe 

 Import de 
l'expedient  

Aplicació 
pressupostària 

Resultat de la 
intervenció 

Requisits intervinguts amb 
disconformitat 

4 2020/56 
Pagament a justificar. 
Aprovació del compte 
justificatiu 

09/12/2020 
                                

26,50 €  
1720 22203 De conformitat - 

5 2020/62 
Pagament a justificar. 
Aprovació del compte 
justificatiu 

04/12/2020 
                       

35.000,00 €  
1720 61001 De conformitat - 

 
 

5) Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa  
 

DIPUTACIÓ DE GIRONA: 

Núm. Centre gestor/ Entitat 
Número 

d’expedient 

Modalitat de la 
despesa i tipus 

d’expedient 

Data de 
l'informe 

Import de 
l'expedient 

Aplicació 
pressupostària 

Resultat de la 
intervenció 

Requisits 
intervinguts amb 
disconformitat 

1 Monuments 2020/4349  
Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 

29/04/2020 635,14 € 304 3360 22103 De conformitat - 
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corrents en béns i 
serveis 

2 Monuments 2020/4349  

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

07/05/2020 635,14 € 304 3360 22103 De conformitat - 

3 Monuments 2020/4696  

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

03/06/2020 67,77 € 304 3360 22103 De conformitat - 

4 Monuments 2020/5532  

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

12/06/2020 174,94 € 304 3360 22103 De conformitat - 

5 Monuments 2020/6594  

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

03/07/2020 168,91 € 304 3360 22103 De conformitat - 

6 Monuments 2020/7364  

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

10/08/2020 385,52 € 304 3360 22103 De conformitat - 

7 Monuments 2020/7832  

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

17/09/2020 223,72 € 301 3360 22103 De conformitat - 

8 Monuments 2020/791    

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

06/02/2020 382,72 € 304 3360 22103 De conformitat - 

9 Monuments 2020/8273  

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

20/10/2020 520,90 € 304 3360 22103 De conformitat - 

10 Monuments 2020/9090  

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

06/11/2020 607,69 € 304 3360 22103 De conformitat - 

11 Monuments 2020/9778  

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

18/12/2020 589,64 € 304 3360 22103 De conformitat - 

12 Biblioteques 2020/1452  

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

08/06/2020 78,42 € 301 3321 20600 De conformitat - 

13 Biblioteques 2020/1452  

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

24/07/2020 46,32 € 301 3321 20600 De conformitat - 

14 Biblioteques 2020/1452  

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

20/02/2020 10,99 € 301 3321 20600 De conformitat - 

15 Biblioteques 2020/1452  

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

02/03/2020 10,99 € 301 3321 20600 De conformitat - 

16 Biblioteques 2020/1452  

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

16/12/2020 409,00 € 301 3321 20600 De conformitat - 

17 Monuments 2020/3061  
Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 

16/03/2020 282,40 € 240 9200 23120 De conformitat - 
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corrents en béns i 
serveis 

18 Monuments 2020/4343  

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

24/04/2020 130,15 € 240 9200 23120 De conformitat - 

19 Monuments 2020/6000  

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

17/06/2020 38,95 € 240 9200 23120 De conformitat - 

20 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/6814  

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

03/02/2020 597,83 € 102 9200 22103 De conformitat - 

21 Monuments 2020/6934  

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

31/07/2020 8,30 € 240 9200 23120 De conformitat - 

22 Monuments 2020/6936  

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

31/07/2020 27,95 € 240 9200 23120 De conformitat - 

23 Monuments 2020/7716  

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

03/09/2020 35,50 € 240 9200 23120 De conformitat - 

24 Monuments 2020/8272  

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

27/10/2020 367,63 € 240 9200 23120 De conformitat - 

25 Monuments 2020/9267  

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

18/11/2020 414,09 € 240 9200 23120 De conformitat - 

26 Monuments 2020/9895  

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

18/12/2020 338,76 € 240 9200 23120 De conformitat - 

27 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2019/8894   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

05/02/2020 243,10 € 240 9200 23120 De conformitat - 

28 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2019/8895   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

13/02/2020 538,89 € 100 9120 23100 De conformitat - 

29 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/1175   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

14/02/2020 129,67 € 240 9200 23120 De conformitat - 

30 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/1178   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

14/02/2020 597,60 € 500 1700 22103 De conformitat - 

31 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/1324   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

19/06/2020 2.918,92 € 102 9200 22699 De conformitat - 

32 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/1594   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

19/02/2020 1.373,28 € 102 9200 22103 De conformitat - 

33 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/1756   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 

18/02/2020 62,13 € 240 9200 23120 De conformitat - 
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corrents en béns i 
serveis 

34 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/1760   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

18/02/2020 75,25 € 240 9200 23120 De conformitat - 

35 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/1798   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

18/02/2020 525,06 € 100 9120 23100 De conformitat - 

36 Tresoreria 2020/2829   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

09/04/2020 327,60 € 101 9200 22603 De conformitat - 

37 Tresoreria 2020/2829   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

06/10/2020 327,60 € 101 9200 22603 De conformitat - 

38 Monuments 2020/2844   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

09/03/2020 709,26 € 304 3360 22103 De conformitat - 

39 Xarxa Viària 2020/2892   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

16/03/2020 558,97 € 
510 4530 21400 
510 4530 22103 

De conformitat - 

40 Xarxa Viària 2020/2925   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

26/03/2020 754,62 € 
510 4530 22103 
510 4530 21400 

De conformitat - 

41 Xarxa Viària 2020/2935   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

16/03/2020 455,76 € 510 4530 22103 De conformitat - 

42 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/3105   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

06/04/2020 2.431,08 € 102 9200 22103 De conformitat - 

43 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/3105   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

16/03/2020 2.431,08 € 102 9200 22103 De conformitat - 

44 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/3158   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

26/03/2020 213,98 € 240 9200 23120 De conformitat - 

45 Tresoreria 2020/3161   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

09/04/2020 873,60 € 100 9120 22603 De conformitat - 

46 Tresoreria 2020/3161   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

12/06/2020 218,40 € 100 9120 22603 De conformitat - 

47 Tresoreria 2020/3161   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

06/10/2020 218,40 € 100 9120 22603 De conformitat - 

48 Tresoreria 2020/3161   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

04/12/2020 218,40 € 100 9120 22603 De conformitat - 

49 Tresoreria 2020/3170   
Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 

14/04/2020 655,20 € 230 9200 22603 De conformitat - 
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corrents en béns i 
serveis 

50 Tresoreria 2020/3170   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

12/06/2020 436,80 € 230 9200 22603 De conformitat - 

51 Tresoreria 2020/3170   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

06/10/2020 655,20 € 230 9200 22603 De conformitat - 

52 Tresoreria 2020/3170   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

28/12/2020 436,80 € 230 9200 22603 De conformitat - 

53 Tresoreria 2020/3172   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

02/06/2020 436,80 € 240 9200 22603 De conformitat - 

54 Tresoreria 2020/3172   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

06/10/2020 436,80 € 240 9200 22603 De conformitat - 

55 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/3205   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

16/03/2020 492,30 € 100 9120 23100 De conformitat - 

56 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/3561   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

03/07/2020 4.029,50 € 102 9200 22699 De conformitat - 

57 Xarxa Viària 2020/3978   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

21/04/2020 695,28 € 
510 4530 22103 
510 4530 21400 

De conformitat - 

58 Xarxa Viària 2020/4126   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

20/04/2020 250,60 € 510 4530 22103 De conformitat - 

59 Xarxa Viària 2020/4804   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

25/05/2020 230,43 € 510 4530 22103 De conformitat - 

60 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/488     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

05/02/2020 2.270,20 € 102 9200 22103 De conformitat - 

61 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/5092   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

20/05/2020 1.376,29 € 102 9200 22103 De conformitat - 

62 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/5237   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

03/06/2020 40,05 € 240 9200 23120 De conformitat - 

63 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/5243   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

21/05/2020 239,67 € 100 9120 23100 De conformitat - 

64 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/5298   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

25/05/2020 78,42 € 102 9200 22103 De conformitat - 

65 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/5880   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 

08/06/2020 678,28 € 102 9200 22103 De conformitat - 
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corrents en béns i 
serveis 

66 Tresoreria 2020/597     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

04/06/2020 218,40 € 100 9120 22603 De conformitat - 

67 Tresoreria 2020/597     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

11/08/2020 218,40 € 100 9120 22603 De conformitat - 

68 Tresoreria 2020/597     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

17/02/2020 436,80 € 100 9120 22603 De conformitat - 

69 Tresoreria 2020/597     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

04/12/2020 436,80 € 100 9120 22603 De conformitat - 

70 Tresoreria 2020/597     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

16/03/2020 218,40 € 100 9120 22603 De conformitat - 

71 Serveis Jurídics 2020/598     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

16/03/2020 655,20 € 303 3340 22603 De conformitat - 

72 Tresoreria 2020/600     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

02/06/2020 436,80 € 240 9200 22603 De conformitat - 

73 Tresoreria 2020/600     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

12/08/2020 218,40 € 240 9200 22603 De conformitat - 

74 Tresoreria 2020/600     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

17/02/2020 436,80 € 240 9200 22603 De conformitat - 

75 Tresoreria 2020/600     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

11/03/2020 218,40 € 240 9200 22603 De conformitat - 

76 Tresoreria 2020/600     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

04/12/2020 436,80 € 240 9200 22603 De conformitat - 

77 Tresoreria 2020/602     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

09/04/2020 655,30 € 510 4530 22603 De conformitat - 

78 Tresoreria 2020/602     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

12/08/2020 1.528,80 € 510 4530 22603 De conformitat - 

79 Tresoreria 2020/602     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

04/12/2020 655,20 € 510 4530 22603 De conformitat - 

80 Tresoreria 2020/603     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

30/04/2020 655,20 € 2200 9200 22603 De conformitat - 

81 Tresoreria 2020/603     
Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 

12/08/2020 655,20 € 220 9200 22603 De conformitat - 
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corrents en béns i 
serveis 

82 Tresoreria 2020/603     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

17/02/2020 436,80 € 220 9200 22603 De conformitat - 

83 Tresoreria 2020/603     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

16/03/2020 436,80 € 220 9200 22603 De conformitat - 

84 Tresoreria 2020/603     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

16/12/2020 764,40 € 220 9200 22603 De conformitat - 

85 Tresoreria 2020/604     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

03/12/2020 655,20 € 301 3321 22603 De conformitat - 

86 Tresoreria 2020/605     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

12/06/2020 218,40 € 500 1700 22603 De conformitat - 

87 Tresoreria 2020/605     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

17/02/2020 218,40 € 500 1700 22603 De conformitat - 

88 Tresoreria 2020/605     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

16/03/2020 218,40 € 500 1700 22603 De conformitat - 

89 Tresoreria 2020/605     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

28/12/2020 218,40 € 500 1700 22603 De conformitat - 

90 Tresoreria 2020/606     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

02/06/2020 436,80 € 230 9200 22603 De conformitat - 

91 Tresoreria 2020/606     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

12/08/2020 873,60 € 230 9200 22603 De conformitat - 

92 Tresoreria 2020/606     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

17/02/2020 218,40 € 230 9200 22603 De conformitat - 

93 Tresoreria 2020/606     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

04/12/2020 873,60 € 230 9200 22603 De conformitat - 

94 Tresoreria 2020/606     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

16/03/2020 218,40 € 230 9200 22603 De conformitat - 

95 Xarxa Viària 2020/6067   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

03/07/2020 507,94 € 510 4530 22103 De conformitat - 

96 Tresoreria 2020/607     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

12/08/2020 327,60 € 250 4300 22603 De conformitat - 

97 Tresoreria 2020/607     
Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 

03/12/2020 436,80 € 250 4300 22603 De conformitat - 
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corrents en béns i 
serveis 

98 Tresoreria 2020/608     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

12/08/2020 218,40 € 300 3300 22603 De conformitat - 

99 Tresoreria 2020/608     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

04/12/2020 436,80 € 300 3300 22603 De conformitat - 

100 Tresoreria 2020/609     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

02/06/2020 218,40 € 320 3410 22603 De conformitat - 

101 Tresoreria 2020/611     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

12/08/2020 218,40 € 520 4620 22603 De conformitat - 

102 Tresoreria 2020/611     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

14/10/2020 218,40 € 520 4620 22603 De conformitat - 

103 Tresoreria 2020/611     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

03/12/2020 218,40 € 520 4620 22603 De conformitat - 

104 Tresoreria 2020/612     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

12/08/2020 436,80 € 104 4300 22603 De conformitat - 

105 Tresoreria 2020/613     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

04/12/2020 436,80 € 310 9200 22603 De conformitat - 

106 Tresoreria 2020/614     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

16/12/2020 218,40 € 300 3300 22603 De conformitat - 

107 Tresoreria 2020/616     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

16/03/2020 218,40 € 302 3322 22603 De conformitat - 

108 Tresoreria 2020/617     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

02/06/2020 218,40 € 200 9311 22603 De conformitat - 

109 Tresoreria 2020/617     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

12/08/2020 218,40 € 200 9311 22603 De conformitat - 

110 Tresoreria 2020/617     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

17/02/2020 218,40 € 200 9311 22603 De conformitat - 

111 Tresoreria 2020/618     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

28/12/2020 218,40 € 100 9120 22603 De conformitat - 

112 Tresoreria 2020/619     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

04705/2020 218,40 € 220 9200 22603 De conformitat - 

113 Tresoreria 2020/624     
Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 

23/12/2020 655,20 € 220 9200 22603 De conformitat - 
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corrents en béns i 
serveis 

114 Tresoreria 2020/628     

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

04/05/2020 218,40 € 104 4300 22603 De conformitat - 

115 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/6692   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

17/07/2020 167,32 € 102 9200 22103 De conformitat - 

116 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/6844   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

07708/2020 30,05 € 240 9200 23120 De conformitat - 

117 Xarxa Viària 2020/6883   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

20/10/2020 635,01 € 
510 4530 21400  

510 4530  22103 
De conformitat - 

118 Medi Ambient 2020/6947   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

03708/2020 786,26 € 500 1700 22706 De conformitat - 

119 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/7556   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

13/08/2020 1.530,23 € 102 9200 22103 De conformitat - 

120 Tresoreria 2020/7588   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

09/10/2020 873,60 € 510 4530 22603 De conformitat - 

121 Tresoreria 2020/7588   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

28/12/2020 218,40 € 510 4530 22603 De conformitat - 

122 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/7599   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

13708/2020 49,55 € 240 9200 23120 De conformitat - 

123 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/7670   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

17/08/2020 277,82 € 100 9120 23100 De conformitat - 

124 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/7965   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

17709/2020 1.113,11 € 102 9200 22103 De conformitat - 

125 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/7981   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

02/10/2020 35,04 € 240 9200 23120 De conformitat - 

126 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/7984   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

17/09/2020 106,77 € 100 9120 23100 De conformitat - 

127 Xarxa Viària 2020/8067   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

03/11/2020 618,44 € 
510 4530 22103  
510 4530 21400 

De conformitat - 

128 Xarxa Viària 2020/8301   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

20/10/2020 670,77 € 
510 4530 21400  
510 4530 22103 

De conformitat - 

129 Xarxa Viària 2020/8512   
Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 

06/11/2020 260,73 € 
510 4530 22103  
510 4530 21400 

De conformitat - 
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corrents en béns i 
serveis 

130 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/8513   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

20/10/2020 936,83 € 102 9200 22103 De conformitat - 

131 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/8629   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

23/10/2020 300,75 € 100 9120 23100 De conformitat - 

132 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/8630   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

05/1172020 53,50 € 240 9200 23120 De conformitat - 

133 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/8977   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

05/11/2020 18,40 € 240 9200 23120 De conformitat - 

134 
Gabinet de 
Presidència 

2020/9185   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

18/11/1010 203,40 € 100 9120 22699 De conformitat - 

135 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/9275   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

19/11/2020 1.368,89 € 102 9200 22103 De conformitat - 

136 Xarxa Viària 2020/9324   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

19/11/2020 489,28 € 
510 4530 22103  
510 4530 21400 

De conformitat - 

137 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/9364   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

12/03/2020 82,65 € 240 9200 23120 De conformitat - 

138 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/9366   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

12/09/2020 342,88 € 100 9120 23100 De conformitat - 

139 Tresoreria 2020/9847   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

18/12/02020 546,00 € 250 4300 22603 De conformitat - 

140 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/9950   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

18/12/2020 57,30 € 240 9200 23120 De conformitat - 

141 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/9952   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

18/12/2020 99,12 € 100 9120 23100 De conformitat - 

142 
Gabinet de 
Presidència 

2020/9956   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

17/12/2020 323,46 € 100 9120 22699 De conformitat - 

143 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/9957   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

18/12/2020 1.345,14 € 102 9200 22103 De conformitat - 

144 Xarxa Viària 2020/9978   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

18/12/2020 388,09 € 
510 4530 22103  
510 4530 21400 

De conformitat - 

145 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/9299   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 

25/11/2020 185,52 € 100 9120 22601 De conformitat - 
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146 
Oficina de Protocol, 

Premsa i Comunicació 
2020/8251   

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i 
serveis 

20/10/2020 511,29 € 100 9120 22601 De conformitat - 

*A 31 de desembre no constaven l’aprovació dels comptes justificatius següents relacionats pel seu número 
d’expedient: 2020/1024 

    
DIPSALUT: 

Núm. 
Número 

d’expedient 
Modalitat de la despesa i 

tipus d’expedient 
Data de 
l'informe 

Import de 
l'expedient 

Aplicació 
pressupostària 

Resultat de la 
intervenció 

Requisits 
intervinguts amb 
disconformitat 

147 2020/1772 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

30/10/2020 233,83 € 
1 3110 22602                       
1 3110 22203                        
3 3110 22002 

De conformitat - 

148 2020/1878 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

28/12/2020 504,93 € 
1 3110 22602                       
3 3110 22202                      
3 3110 22003 

De conformitat - 

149 2020/177 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

19/05/2020 228,00 € 3 3110 22203 De conformitat - 

150 2020/984 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

02/06/2020 

922,12 € 

1 3110 22602                       
2 3110 22699 

De conformitat - 

151 2020/509 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses de 
personal. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

04/06/2020 1.643,59 € 

1 3110 16200                        
1 3110 22602                       
2 3110 22603                      
2 3110 22699 

De conformitat - 

152 2020/1240 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

01/07/2020 626,26 € 
1 3110 22602                       
3 3110 22002 

De conformitat - 

153 2020/119 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

11/02/2020 466,25 € 

1 3110 22602                       
3 3110 22002                      
2 3110 22000                      
4 3110 22199 

De conformitat - 

154 2020/1506 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

05/08/2020 1.076,59 € 

1 3110 22602                       
2 3110 22699                      
3 3110 22002                      
3 3110 22203 

De conformitat - 

155 2020/1694 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses de 
personal. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

22/10/2020 2.013,90 € 

3 3110 22203                      
2 3110 22000                      
2 3110 22603                      
2 3110 22699                      
1 3110 22602                       
1 3110 16200                         

De conformitat - 

156 2020/1711 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

26/10/2020 249,69 € 

2 3110 22699                      
1 3110 22602                       
3 3110 22002                       
3 3110 22203 

De conformitat - 

157 2020/1873 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

28/12/2020 201,03 € 
1 3110 22602                       
3 3110 22202                      
3 3110 22003                          

De conformitat - 

 
           XALOC: 

Núm.  
Número 

d’expedient 
Modalitat de la despesa i 

tipus d’expedient 
Data de 
l'informe 

Import de 
l'expedient 

Aplicació 
pressupostària 

Resultat de la 
intervenció 

Requisits 
intervinguts amb 
disconformitat 

158 2020/215 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

24/03/2020 781,72 € 

30 9200 22699           
30 9200 22101             
30 9200 22000            
30 9200 22199    

De conformitat - 
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159 2020/274 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses de 
personal. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

30/03/2020 568,17 € 
30 9200 22103            
10 9200 23120             
10 9200 16200 

De conformitat - 

160 2020/312 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

09/04/2020 199,05 € 
20 9200 22002           
20 9200 22203 

De conformitat - 

161 2020/424 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

04/05/2020 35,01 € 20 9200 22002 De conformitat - 

162 2020/463 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

25/05/2020 99,00 € 20 9200 22002 De conformitat - 

163 2020/475 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

25/05/2020 84,87 € 30 9200 22699 De conformitat - 

164 2020/619 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

29/07/2020 16,94 € 20 9200 22203 De conformitat - 

165 2020/572 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

29/07/2020 236,17 € 

20 9200 22002           
30 9200 22699           
30 9200 22199            
30 9200 22101 

De conformitat - 

166 2020/668 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

30/07/2020 343,37 € 

40 9320 22201            
30 9200 22103            
30 9200 22103            
30 9200 22699           
30 9200 22001 

De conformitat - 

167 2020/675 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

11/08/2020 424,60 € 
20 9200 22203           
20 9200 22002 

De conformitat - 

168 2020/752 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

24/09/2020 120,33 € 

30 9200 22101             
30 9200 22000           
30 9200 22199            
30 9200 22699 

De conformitat - 

169 2020/792 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

06/10/2020 834,73 € 
20 9200 22002           
20 9200 22203 

De conformitat - 

170 2020/796 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses de 
personal. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

06/10/2020 733,88 € 

10 9200 16200             
30 9200 22103            
30 9200 22699           
30 9200 22199 

De conformitat - 

171 2020/871 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

23/10/2020 16,94 € 20 9200 22203 De conformitat - 

172 2020/863 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

09/11/2020 91,73 € 

30 9200 22000            
30 9200 22101              
30 9200 22199            
30 9200 22699 

De conformitat - 

173 2020/959 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

30/11/2020 146,57 € 
10 9200 22120              
30 9200 22103            
10 9200 23120                  

De conformitat - 

174 2020/141 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

26/02/2020 107,74 € 
20 9200 22002           
20 9200 22203 

De conformitat - 

175 2020/1039 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

30/12/2020 209,47 € 
20 9200 22002           
20 9200 22706           
20 9200 22203 

De conformitat - 

176 2020/1015 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

30/12/2020 109,83 € 
30 9200 22101             
30 9200 22699           
30 9200 22199 

De conformitat - 
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177 2020/1027 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses de 
personal. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

30/12/2020 658,93 € 

10 9200 23120              
10 9200 22103             
30 9200 22699            
30 9200 22000           
10 9200 16200             
40 9320 22201     

De conformitat - 

178 2020/1000 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

30/12/2020 49,69 € 
20 9200 22203           
20 9200 22002 

De conformitat - 

179 2020/1040 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

30/12/2020 91,88 € 
30 9200 22101             
30 9200 22699 

De conformitat - 

 
          CONSORCI VIES VERDES: 

Núm.  
Número 

d’expedient 
Modalitat de la despesa i 

tipus d’expedient 
Data de 
l'informe 

Import de 
l'expedient 

Aplicació 
pressupostària 

Resultat de la 
intervenció 

Requisits 
intervinguts amb 
disconformitat 

180 2020/26 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

04/02/2020 257,60 € 
4591 22103 
4591 22603 

De conformitat - 

181 2020/26 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses de 
personal. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

03/03/2020 1.457,44 € 
4591 22103 
4591 16200 
4591 22603 

De conformitat - 

182 2020/26 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

17/03/2020 843,45 € 
4591 22699 
4591 22103 
4591 22603 

De conformitat - 

183 2020/26 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

01/04/2020 256,70 € 
4591 22299 
4591 22103 
4591 22603 

De conformitat - 

184 2020/26 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

19/05/2020 1.150,72 € 

4591 22602 
4591 22699 
4591 22103 
4591 22603 

De conformitat - 

185 2020/26 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

30/07/2020 60,36 € 
4591 22103 
4591 22299 

De conformitat - 

186 2020/26 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

18/09/2020 149,46 € 
4591 22299 
4591 22699 

De conformitat - 

187 2020/26 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

03/11/2020 108,77 € 
4591 22299 
4591 22103 

De conformitat - 

188 2020/26 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu.  Despeses de 
personal. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

15/12/2020 1.379,88 € 

4591 22603 
4591 22199 
4591 22299 
4591 22699 

4591 16200 
4591 22103 

De conformitat - 

189 2020/27 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

04/02/2020 155,88 € 

 4591 22000 
4591 22199 
4591 22299 
4591 22601  

De conformitat - 

190 2020/27 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

01/04/2020 35,00 € 
4591 22000 
4591 22199 

De conformitat - 

191 2020/27 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

19/05/2020 145,83 € 
4591 22199 
4591 22299 

De conformitat - 

192 2020/27 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

15/06/2020 38,50 € 4591 22199 De conformitat - 
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193 2020/27 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

30/07/2020 40,00 € 4591 22103 De conformitat - 

194 2020/27 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

18/09/2020 16,31 € 
4591 22199 
4591 22201 

De conformitat - 

195 2020/27 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

30/10/2020 334,14 € 
4591 22000 
4591 22199 
4591 22601 

De conformitat - 

196 2020/27 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

16/12/2020 71,92 € 
4591 22199 
4591 22201 

De conformitat - 

           

CONSORCI DE LA COSTA BRAVA: 

Núm.  
Número 

d’expedient 
Modalitat de la despesa i 

tipus d’expedient 
Data de 
l'informe 

Import de 
l'expedient 

Aplicació 
pressupostària 

Resultat de la 
intervenció 

Requisits 
intervinguts amb 
disconformitat 

197 2019/65 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

06/10/2020 4.979,39 
10 1610 22603             
10 1610 22699 

De conformitat - 

198 2019/65 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

28/08/2020 286,60 € 
10 1610 22201              
10 1610 22699 

De conformitat - 

199 2019/65 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

23/09/2020 529,77 € 

10 1610 22106             
10 1610 22603             
10 1610 22699            
10 1610 23120 

De conformitat - 

200 2019/65 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

23/10/2020 359,09 
10 1610 22500                            
10 1610 22500 

De conformitat - 

201 2019/65 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis i 
despeses de personal 

20/11/2020 750,40 € 

10 1610 16200              
10 1610 22502            
10 1610 22603            
10 1610 22699             
10 1610 23120              
10 1610 22500 

De conformitat - 

202 2019/65 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

15/12/2020 507,12 € 

10 1610 22106              
10 1610 22502             

10 1610  
22603             

10 1610 22699             
10 1610 23120 

De conformitat - 

203 2019/65 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis i 
despeses de personal 

20/02/2020 11.362,16 € 

10 1610 16200              
10 1610 22603               

10 1610  
22699             

10 1610 23120 

De conformitat 
amb incidències 

en el compte 
justificatiu 

- 

204 2019/65 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

16/06/2020 4.979,39 € 
10 1610 22603             
10 1610 22699  

Desfavorable 

La naturalesa de la 
despesa no 
s'adequa a la 
finalitat per la qual 
es varen lliurar els 
fons 

205 2019/65 

Bestreta de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Despeses 
corrents en béns i serveis. 

06/05/2020 705,57 € 

10 1610 22603                        
10 1610 22699             
10 1610 23120             
10 1610 22500 

De conformitat - 

“ 
 
El senyor President, pren la paraula i manifesta que passem als assumptes procedents 
de les comissions informatives. Del punt 5è al 13è, la senyora Maria Àngels Planas 
serà qui els exposarà a la sessió plenària. El primer és donar compte al Ple de 
l’informe anual emès per la Intervenció General de la Diputació de Girona en 
compliment dels articles 15.6, 27.2 i 28.2 del Reial decret 424/2017 d’intervenció 
control intern. La vicepresidenta senyora Planas té la paraula. 
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La diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria Àngels Planas, 
intervé i manifesta: Moltes gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Bé, com vostès 
saben, el Reial decret 424/2017 estableix que s’aprova el règim jurídic de control intern 
a les entitats del sector públic local i estableix que l’òrgan interventor, en aquest cas, 
ha d’elaborar un informe anual de totes les resolucions que s’han adoptat pel president 
de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, també si s’escau, a l’opinió 
de l’òrgan competent de l’Administració que tingui la tutela financera en el qual s’hagi 
de sol·licitar l’informe. Així com el resum de les principals anomalies que s’han detectat 
en matèria d’ingressos. El 19 de febrer d’enguany la Intervenció General de la 
Diputació ha emès un informe relatiu a les resolucions que s’han adoptat pel president 
de l’entitat contràries a les objeccions efectuades de les principals anomalies en 
matèria d’ingressos dels informes, també, d’omissió de la funció interventora i dels 
resultats de control dels comptes justificatius i de les bestretes de caixa fixa. Per tant, 
s’ha emès aquest informe, que vostès tenen a l’expedient, i de manera resumida, dir 
que és de la Diputació, també d’organismes autònoms i dels consorcis. S’han emès 
9.721 informes de fiscalització o de reconeixement de l’obligació dels quals 9.442 han 
estat favorables; 278, favorables amb observacions i es varen emetre 41 informes 
d’omissió de la funció interventora. Aclarir que es fa un seguiment d’aquestes 
observacions i recomanacions i que s’adopten, evidentment, les mesures correctores 
pertinents. Moltíssimes gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyora M. Àngels Planas. Algú vol fer algun 
comentari respecte aquest decret? No? 
La diputada senyora Pèlach, manifesta: President...Sí, en relació al punt 7 perquè 
entenc que... 
El senyor President, respon: No, no, donarem compte un per un. 
La diputada senyora Pèlach, diu: D’acord, vinga. 
El senyor President, dona la paraula al senyor Fernàndez. 
El diputat senyor Juli Fernàndez, manifesta: Sí, gràcies, senyor president. Només en 
relació als diferents decrets. Sobretot el nostre grup voldria, com bé hem dit alguns 
altres anys que tots aquells decrets que s’han fet amb algun tipus d’incidència amb 
algun informe amb excepcions, que aquestes recomanacions s’incorporin de cara al 
futur per intentar que... l’objectiu seria evitar que tinguéssim decrets amb qualsevol 
mena d’excepció i, per tant, que aquestes excepcions que es puguin posar sobre la 
taula siguin eines per poder millorar la gestió del futur. Només volia dir això en relació 
al nostre grup. 
El senyor President, respon: D’acord, gràcies. Aquí val dir que dels informes dels 9.721, 
9.442 són favorables amb objeccions no n’hi ha ni un. Amb objeccions, ni un; amb 
observacions, 278 i els casos d’omissió de fiscalització potser és perquè és una 
qüestió de contractació, hi ha aquests 41, però amb objeccions, senyor Fernàndez, ni 
un. 
 
El Ple de la Corporació queda assabentat  
 
6. Donar compte al Ple dels informes de control financer definitius realitzats 

durant l'exercici 2020.- Intervenció-control financer - 2021/F030100/2066 
 
“ANTECEDENTS 
En data 31 d’octubre de 2019 la Intervenció general va elaborar el Pla anual de control 
financer per a l’exercici 2020, establint les actuacions de control financer 
corresponents a aquest exercici, de les quals se’n van donar compte al Ple en sessió 
de 19 de novembre de 2019. 
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El resultat d’aquestes actuacions de control financer, s’han documentat en informes de 
caràcter provisional, els quals han estat traslladats als centres gestors o ens 
dependents per que aquests, en el termini de 15 dies hàbils, des de la recepció de 
l’informe facin les al·legacions que estimin oportunes. Un cop avaluades les 
al·legacions presentades pels centres gestors, ens dependents o consorcis adscrits, la 
Intervenció ha emès els informes definitius, que han estats enviats als responsables de 
cadascuna de les àrees i entitats subjectes a control. 
 
Amb la finalitat de donar compliment al requerit pels articles 213 i 220.4 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s'aprova el Text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i a l’article 36.1 del Reial decret 424/2017, 
de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del 
sector públic local, els informes definitius de control financer seran remesos al 
president de l’entitat local, així com, a través d’aquest últim, al Ple per al seu 
coneixement. 
 
Amb aquesta finalitat, la Intervenció general de la Diputació de Girona ha emès un 
informe en data 23 de febrer de 2021 en el que detalla els informes de control financer 
definitius realitzats en base al Pla anual de Control financer de l’exercici 2020, han 
estat els següents:  
 
FONAMENTS JURÍDICS 
a) Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 

reguladora de les hisendes locals (TRLLRHL). 
b) Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 

intern a les entitats del sector públic local. 
 

Vistos els antecedents i els fonaments jurídics anteriors, la Comissió Informativa 
d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina 
favorablement i proposa al Ple de la Corporació la informació següent: 
 
PRIMER. Donar compte dels informes de control financer realitzats durant l’exercici 
2020 per la Intervenció general de la Diputació de Girona, que figuren a l’expedient i 
que es relacionen en el quadre següent, als efectes d’allò previst als articles 213 i 
220.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s'aprova el Text 
refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i a l’article 36.1 del Reial 
decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les 
entitats del sector públic local. 
 

Núm. Organisme 

 Diputació de Girona: 

1 
- Informe definitiu de control financer sobre l’Auditoria del registre 

comptable de factures (RCF) de l’exercici 2019 

2 
- Informe definitiu de control financer sobre l’avaluació del compliment de la 

normativa en matèria de morositat de l’exercici 2019 

3 
- Informe definitiu de control financer sobre el control de l’existència 

d’obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts 
sense imputació pressupostària (compte 413) de l’exercici 2019 

4 
- Informe definitiu de control financer sobre nòmines i retribucions de 

l’exercici 2019 

5 - Informe definitiu de control financer sobre la contractació menor de 
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l’exercici 2019 del centre gestor Comunicació Cultural 

6 
- Informe definitiu de control financer sobre la contractació menor de 

l’exercici 2019 del centre gestor Difusió 

7 
- Informe definitiu de control financer sobre la contractació menor de 

l’exercici 2019 del centre gestor Obres i Vies 

8 
- Informe definitiu de control financer sobre la contractació menor de 

l’exercici 2019 del centre gestor Protocol 

9 
- Informe definitiu de control financer sobre la contractació menor de 

l’exercici 2019 del centre gestor Serveis Interns 

10 
- Informe definitiu de control financer sobre els ingressos pendents de 

cobrament de l’exercici 2019 

11 
- Informe definitiu de control financer de subvencions del centre gestor 

Comunicació Cultural 

12 
- Informe definitiu de control financer de subvencions del centre gestor 

Cooperació Cultural 

13 
- Informe definitiu de control financer de subvencions del centre gestor 

Cooperació Esportiva 

14 
- Informe definitiu de control financer de subvencions del centre gestor Medi 

Ambient 

15 
- Informe definitiu de control financer de subvencions del centre gestor 

Programes Europeus 

16 
- Informe definitiu de control financer de subvencions del centre gestor 

Promoció Econòmica 

17 - Informe definitiu de control financer de subvencions del centre gestor UGI 

 Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona - DIPSALUT 

18 
- Informe definitiu de control financer sobre l’Auditoria del registre 

comptable de factures (RCF) de l’exercici 2019 

19 
- Informe definitiu de control financer sobre l’avaluació del compliment de la 

normativa en matèria de morositat de l’exercici 2019 

20 
- Informe definitiu de control financer sobre nòmines i retribucions de 

l’exercici 2019 

21 
- Informe definitiu de control financer sobre la contractació menor de 

l’exercici 2019 

22 
- Informe definitiu de control financer sobre els ingressos pendents de 

cobrament de l’exercici 2019 

23 
- Informe definitiu de control financer sobre el seguiment de les 

observacions i recomanacions d’exercicis anteriors (2014-2018) més 
significatives 

24 - Informe definitiu de control financer de subvencions 

25 - Informe definitiu d’auditoria de comptes de l’exercici 2019 

 Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona - XALOC 

26 
- Informe definitiu de control financer sobre l’Auditoria del registre 

comptable de factures (RCF) de l’exercici 2019 

27 
- Informe definitiu de control financer sobre l’avaluació del compliment de la 

normativa en matèria de morositat de l’exercici 2019 

28 
- Informe definitiu de control financer sobre nòmines i retribucions de 

l’exercici 2019 

29 
- Informe definitiu de control financer sobre la contractació menor de 

l’exercici 2019 

30 - Informe definitiu de control financer sobre els ingressos pendents de 
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cobrament de l’exercici 2019 

31 
- Informe definitiu de control financer sobre el seguiment de les 

observacions i recomanacions d’exercicis anteriors (2014-2018) més 
significatives 

32 - Informe definitiu d’auditoria de comptes de l’exercici 2019 

 Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albèniz 

33 
- Informe definitiu de control financer sobre l’Auditoria del registre 

comptable de factures (RCF) de l’exercici 2019 

34 
- Informe definitiu de control financer sobre l’avaluació del compliment de la 

normativa en matèria de morositat de l’exercici 2019 

35 
- Informe definitiu de control financer sobre nòmines i retribucions de 

l’exercici 2019 

36 
- Informe definitiu de control financer sobre la contractació menor de 

l’exercici 2019 

37 
- Informe definitiu de control financer sobre els ingressos pendents de 

cobrament de l’exercici 2019 

38 
- Informe definitiu de control financer sobre el seguiment de les 

observacions i recomanacions d’exercicis anteriors (2014-2018) més 
significatives 

39 - Informe definitiu d’auditoria de comptes de l’exercici 2019 

 Consorci de la Costa Brava - CCB 

40 
- Informe definitiu de control financer sobre l’Auditoria del registre 

comptable de factures (RCF) de l’exercici 2019 

41 
- Informe definitiu de control financer sobre l’avaluació del compliment de la 

normativa en matèria de morositat de l’exercici 2019 

42 
- Informe definitiu de control financer sobre nòmines i retribucions de 

l’exercici 2019 

43 
- Informe definitiu de control financer sobre la contractació menor de 

l’exercici 2019 

44 
- Informe definitiu de control financer sobre els ingressos pendents de 

cobrament de l’exercici 2019 

45 
- Informe definitiu de control financer sobre el seguiment de les 

observacions i recomanacions d’exercicis anteriors (2014-2018) més 
significatives 

46 - Informe definitiu d’auditoria de comptes de l’exercici 2019 

 Consorci de les Vies Verdes - CVV 

47 
- Informe definitiu de control financer sobre l’Auditoria del registre 

comptable de factures (RCF) de l’exercici 2019 

48 
- Informe definitiu de control financer sobre l’avaluació del compliment de la 

normativa en matèria de morositat de l’exercici 2019 

49 
- Informe definitiu de control financer sobre nòmines i retribucions de 

l’exercici 2019 

50 
- Informe definitiu de control financer sobre la contractació menor de 

l’exercici 2019 

51 
- Informe definitiu de control financer sobre els ingressos pendents de 

cobrament de l’exercici 2019 

52 
- Informe definitiu de control financer sobre el seguiment de les 

observacions i recomanacions d’exercicis anteriors (2014-2018) més 
significatives 

53 - Informe definitiu d’auditoria de comptes de l’exercici 2019 
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 Consorci de les Gavarres 

54 
- Informe definitiu de control financer sobre l’Auditoria del registre 

comptable de factures (RCF) de l’exercici 2019 

55 
- Informe definitiu de control financer sobre l’avaluació del compliment de la 

normativa en matèria de morositat de l’exercici 2019 

56 
- Informe definitiu de control financer sobre nòmines i retribucions de 

l’exercici 2019 

57 
- Informe definitiu de control financer sobre la contractació menor de 

l’exercici 2019 

58 
- Informe definitiu de control financer sobre els ingressos pendents de 

cobrament de l’exercici 2019 

59 - Informe definitiu d’auditoria de comptes de l’exercici 2019 

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

60 
- Informe definitiu de control financer sobre l’avaluació del compliment de la 

normativa en matèria de morositat de l’exercici 2019 

61 
- Informe definitiu de control financer sobre l’auditoria de compliment anual 

de l’exercici 2019 

62 
- Informe definitiu de control financer sobre el seguiment de les 

observacions i recomanacions d’exercicis anteriors (2014-2018) més 
significatives 

63 - Informe definitiu d’auditoria de comptes de l’exercici 2019 (1) 

 Patronat de Turisme de la Costa Brava, SA 

64 
- Informe definitiu de control financer sobre l’avaluació del compliment de la 

normativa en matèria de morositat de l’exercici 2019 

66 
- Informe definitiu de control financer sobre l’auditoria de compliment anual 

de l’exercici 2019 

67 
- Informe definitiu de control financer sobre el seguiment de les 

observacions i recomanacions d’exercicis anteriors (2014-2018) més 
significatives 

68 
- Informe definitiu de control financer sobre les dietes i els complements 

variables de representació corresponents als anys 2018 i 2019 

69 - Informe definitiu d’auditoria de comptes de l’exercici 2019 (1) 

 Fundació Casa de Cultura de Girona 

70 
- Informe definitiu de control financer sobre l’avaluació del compliment de la 

normativa en matèria de morositat de l’exercici 2019 

71 
- Informe definitiu de control financer sobre l’auditoria de compliment anual 

de l’exercici 2019 

72 
- Informe definitiu de control financer sobre el seguiment de les 

observacions i recomanacions d’exercicis anteriors (2014-2018) més 
significatives 

73 - Informe definitiu d’auditoria de comptes de l’exercici 2019 

 
Entitat Pública Empresarial Local Serveis de Millora i Expansió 
Ramadera i Genètica Aplicada - SEMEGA 

74 
- Informe definitiu de control financer sobre l’avaluació del compliment de la 

normativa en matèria de morositat de l’exercici 2019 

75 
- Informe definitiu de control financer sobre l’auditoria de compliment anual 

de l’exercici 2019 

76 
- Informe definitiu de control financer sobre el seguiment de les 

observacions i recomanacions d’exercicis anteriors (2014-2018) més 
significatives 
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77 - Informe definitiu d’auditoria de comptes de l’exercici 2019 

 
Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de 
Girona - CILMA 

78 
- Informe definitiu de control financer sobre l’avaluació del compliment de la 

normativa en matèria de morositat de l’exercici 2019 

79 
- Informe definitiu de control financer sobre el seguiment de les 

observacions i recomanacions d’exercicis anteriors (2014-2018) més 
significatives 

80 - Informe definitiu d’auditoria de comptes de l’exercici 2019 

 
De conformitat amb la normativa mercantil, les societats mercantils SUMAR, SL i 
Patronat de turisme Costa Brava-Girona, SA estan obligades a auditar-se, i per tant les 
auditories de comptes s’han executat pels auditors de comptes nomenats per la Junta 
general de la societat de conformitat amb la normativa mercantil, quedant per aquest 
motiu fora de l’abast dels treballs de la Intervenció general.” 
 
El senyor President, comenta que passaríem a donar compte dels informes de control 
financer definitius durant l’exercici 2020, el punt 6è, senyora Planas. 
La diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria Àngels Planas, 
manifesta: Moltes gràcies, president. El 31 d’octubre del 2019 la Intervenció General 
va elaborar un pla anual de control financer per a l’exercici 2020 establint les 
actuacions de control financer que corresponien a aquest exercici de les quals se’n va 
donar compte en el ple del 19 de novembre del 2019. Els resultats d’aquestes 
actuacions de control financer s’han documentat en informes de caràcter provisional 
els quals s’han traslladat als centres gestors i en el termini de 15 dies hàbils des de la 
recepció de l’informe, que facin les al·legacions que siguin oportunes. Un cop s’han 
avaluat aquestes al·legacions presentades pels centres gestors i els ens dependents i 
els consorcis adscrits, la intervenció ha emès l’informe definitiu, que ha estat enviat als 
responsables de cada una de les d’entitats subjectes a control. I, precisament, el que 
avui portem aquí és aquest informe definitiu. Donar compte d’aquest informe definitiu 
de la Diputació i d’organismes i consorcis. Moltíssimes gràcies. 
 
El Ple de la Corporació queda assabentat  
 
7. Donar compte al Ple de l'Informe resum dels resultats del control intern de 

l'exercici 2020 de la Diputació de Girona. – Intervenció-control financer - 
2021/F030100/2009 

 
“ANTECEDENTS 
  
D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, 
pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local 
(RCIL), l’òrgan interventor ha d’elaborar, amb caràcter anual i en ocasió de l’aprovació 
del compte general, l’informe resum dels resultats del control intern que assenyala 
l’article 213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 
 
L’informe resum s’ha de remetre al Ple, a través del president de la corporació, i a la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el curs del primer quadrimestre de 
cada any, i ha de contenir els resultats més significatius derivats de les actuacions de 
control financer i de funció interventora dutes a terme l’exercici anterior. L'expressió de 
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l'article 37.1 de RCIL "amb ocasió de l'aprovació del compte general", ha de ser 
interpretada en el sentit que es refereix a actuacions a realitzar que s'emmarquen dins 
del procés d'elaboració, formulació i aprovació del compte general i, per tant, la 
remissió de l'informe resum al Ple i a la IGAE ha de ser realitzada abans del 30 d'abril 
de exercici següent a aquell en què s'hagin realitzat les actuacions de control que 
s'inclouen en el citat informe resum. 
 
La Intervenció General de l’Administració de l’Estat, fent ús de les facultats atribuïdes 
per l’article 37.3 del RCIL, va dictar la Resolució de 2 d’abril de 2020, per la que 
s’estableixen les instruccions a les quals s’han d’ajustar el contingut, l’estructura i el 
format de l’informe resum, així com la sol·licitud de l’informe previ a la resolució de 
discrepàncies i la remissió d’informació comptable i informes d’auditoria de comptes 
anuals de les entitats del sector públic local. 
 
En compliment del requerit pels articles 213 del TRLRHL i 37 del RCIL, la Intervenció 
ha elaborat l’informe resum amb els resultats més significatius derivats de les 
actuacions de control intern realitzades durant l’exercici 2020, en les modalitats de 
funció interventora, control permanent, auditoria pública i control financer de 
subvencions. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
a) Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 

reguladora de les hisendes locals. 
b) Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 

intern a les entitats del sector públic local. 
c) Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de 

l’Estat, per la que s’estableixen les instruccions a les quals s’han d’ajustar el 
contingut, l’estructura i el format de l’informe resum, així com la sol·licitud de 
l’informe previ a la resolució de discrepàncies i la remissió d’informació comptable i 
informes d’auditoria de comptes anuals de les entitats del sector públic local. 

 
Vistos els antecedents i els fonaments jurídics anteriors, la Comissió Informativa 
d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina 
favorablement i proposa al Ple de la Corporació la informació següent: 
 
ÚNIC.- Donar-se per assabentat de l’informe resum dels resultats del control intern de 
l’exercici 2020 de la Diputació de Girona, emès per part de la Intervenció general en 
data 1 de març de 2021, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, el contingut del qual s’adjunta com a Annex a 
aquesta proposta. 
 
ANNEX 1. INFORME RESUM DELS RESULTATS DEL CONTROL INTERN DE L’EXERCICI 
2020 
a) INTRODUCCIÓ  
La finalitat d’aquest informe es realitzar un resum dels resultats més significatius derivats de les 
actuacions de control intern realitzades durant l’exercici 2020, en les modalitats de funció 
interventora, control permanent i auditoria pública, amb l’objecte de donar compliment a 
l’establert a l’article 213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i 37 del Reial decret  
424/2017, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el règim jurídic del control intern en les entitats del 
Sector Públic Local (RCIL). 
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La Resolució del 2 d’abril de 2020 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat 
estableix les instruccions a les que s’ha d’ajustar el contingut, estructura i format de l’informe 
resum. D’acord amb la mateixa, aquest informe no ha d’incloure la totalitat de les conclusions 
derivades de les diferents actuacions realitzades i que han estat oportunament tramitades i 
trameses als seus destinataris, sinó que conté els aspectes més significatius d’aquestes 
actuacions, ja sigui per la seva importància quantitativa o qualitativa, per produir-se de forma 
reiterada o per la representativitat de l'àrea o procediment analitzat. 
b) ABAST DE L’INFORME RESUM 
El control intern respecte de la gestió econòmica de l'entitat, dels organismes autònoms i de les 
entitats que depenen de la Diputació de Girona s’ha exercit durant l’any 2020 aplicant el règim 
de control general en les modalitats de funció interventora, de control permanent i d’auditoria 
pública, amb l’extensió i efectes determinats en els articles 213 a 223 del TRLRHL i les 
previsions establertes al RCIL. 
En relació a la funció interventora, s’aplica el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia 
de requisits bàsics sobre despeses i obligacions, així com la substitució de la fiscalització 
prèvia dels drets i ingressos pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat a la pròpia 
Diputació i als Organismes autònoms dependents i Consorcis adscrits, segons acord adoptat 
pel Ple de la corporació en sessió plenària de data 15 de maig de 2018 i modificat en sessió de 
21 de gener de 2020. 
El control permanent s’exerceix sobre la Diputació i els organismes sotmesos a funció 
interventora amb la finalitat de comprovar que el funcionament de l'activitat economicofinancera 
del sector públic local s'ajusta a l'ordenament jurídic i als principis generals de bona gestió 
financera. L’exercici del control permanent comprèn tant les actuacions de control que 
l'ordenament jurídic atribueix a l'òrgan interventor, com les actuacions que anualment 
s'incloguin en el corresponent Pla Anual de Control Financer (PACF). 
L’auditoria pública s’exerceix en les seves modalitats d’auditoria de comptes, de compliment i 
operativa. L’auditoria de comptes anuals s’aplica a les entitats dependents de la Diputació de 
Girona, excepte a les societats mercantils que de conformitat amb la normativa mercantil estan 
obligades a auditar-se, i per tant s’han executat pels auditors de comptes nomenats per la 
Junta general de la societat de conformitat amb la normativa mercantil. Les auditories de 
compliment i operatives s’executen sobre les entitats dependents no sotmeses a control 
permanent sobre la base d’una anàlisi de riscos consistent amb els objectius que es pretenen 
aconseguir, les prioritats establertes per a cada exercici i els mitjans disponibles. 
Finalment, s’exerceix el control financer de subvencions sobre entitats col·laboradores i 
beneficiaris de subvencions i ajuts concedits per les entitats que integren el sector públic 
institucional de la Diputació de Girona, d'acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
Als efectes previstos a l’article 4 del RCIL es fa constar que durant l’exercici 2020 la Intervenció 
ha disposat dels mitjans necessaris i suficients per a desenvolupar un model de control eficaç 
que permeti amb mitjans propis i  externs, assegurar, d’una forma raonable i proporcionada al 
pressupost de la entitat, el control efectiu de, al menys, el 80% del pressupost general 
consolidat de l'exercici mitjançant l'aplicació de les modalitats de funció interventora i control 
financer i, en base a una anàlisi prèvia de riscos, el 100% en el transcurs de tres exercicis 
consecutius.  
c) CONCLUSIONS MÉS RELLEVANTS DE LES ACTUACIONS DE CONTROL INTERN 
Les actuacions de control realitzades al llarg de l’exercici 2020, agrupades en funció de la seva 
modalitat, i que constitueixen la base per a l’elaboració d’aquest informe resum són les 
següents: 
.1 Funció interventora 
Durant l’any 2020 s’han emès 10.791 informes de fiscalització limitada prèvia, un 5,54% més 
que l’any anterior. El 87,50% dels informes de fiscalització limitada prèvia han estat favorables. 
El nombre de dies necessaris per a la realització d’aquest informes s’ha situat de mitjana en 
6,15 dies, per tant en una xifra molt similar a la de l’any 2019 (6,19 dies). 
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Favorable

Favorable 

amb 

observacions

Amb 

objeccions

Sol.licitud 

documentació

1 Diputació de Girona 6.611 156 0 820 7.587 8.955 8.951 3 147 0 13

2 Dipsalut 1.496 77 0 126 1.699 1.461 1.456 0 11 0 4

3 Xaloc 613 6 1 16 636 3.269 3.261 0 22 0 1

4 Conservatori de Música Isaac Albéniz 187 14 0 31 232 402 403 0 0 0 1

5 Consorci de la Costa Brava 263 6 0 44 313 808 822 0 9 0 3

6 Consorci de les Vies Verdes 209 11 0 33 253 611 610 0 17 0 11

7 Consorci de les Gavarres 63 8 0 0 71 316 332 2 0 0 8

9.442 278 1 1.070 10.791 15.822 15.835 5 206 0 41

Informes 

omissió 

fiscalització

Informes de fiscalització limitada prèvia
Resolucions 

contràries a 

objeccions

Ens Total

Intervenció 

formal 

pagament

Intervenció 

material del 

pagament

Pagaments 

a justificar 

(PAJ)

Bestretes 

de caixa 

fixa (BCF)

TOTAL  
 
El nombre de devolucions d’expedients per la manca d’algun document o requisit de caràcter 
bàsic s’ha situat en 1.070, que representa un 9,92% en relació al total d’informes realitzats en 
funció interventora, amb un increment del 6,79% respecte l’any anterior. Aquesta incidència, 
que ja es va posar de manifest l’any 2019, comporta un notable increment del termini necessari 
per a la fiscalització dels expedients i suposa un endarreriment de la tramitació del 
corresponent expedient que ha de ser completat per l’àrea gestora i revisat de nou pel Servei 
de Control intern, la qual cosa va suposar incloure aquesta debilitat en l’apartat de resultats que 
requereixen l’adopció de mesures correctores mitjançant un Pla d’acció. 
En canvi, en l’exercici 2020, l’omissió de la funció interventora ha disminuït  un 46,75% 
respecte de l’exercici anterior. En el conjunt de les entitats subjectes a funció interventora s’han 
emès 41 informes d’omissió, cosa que representa un 0,42% en relació el total dels informes 
emesos en l’exercici de la funció interventora. El 80,49% dels informes d’omissió es deuen a la 
inexistència del corresponent procediment de contractació, ja sigui perquè no existeix o està en 
tràmit la seva regularització, però s’ha prestat el servei abans de la formalització del 
corresponent contracte, sent significatiu que més del 50% d’aquests procediments corresponen 
a contractes de subministraments d’electricitat i telefonia, el 17,07% es deuen a la manca de 
fiscalització prèvia de la despesa corresponent i el 2,44% a la manca de la intervenció de la 
comprovació material de la inversió.  
Durant l’any 2020 s’han realitzat 43 actuacions d’Intervenció de la comprovació material de la 
inversió. 

Favorable

Favorable 

amb 

observacions

Desfavorable Total

1 Diputació de Girona 12 9 2 23

2 Dipsalut 2 1 0 3

3 Xaloc 6 0 0 6

4 Conservatori de Música Isaac Albéniz 0 0 0 0

5 Consorci de la Costa Brava 2 2 0 4

6 Consorci de les Vies Verdes 2 5 0 7

7 Consorci de les Gavarres 0 0 0 0

24 17 2 43

Ens 

Intervenció comprovació material de la inversió 

TOTAL  
En el 55,81% dels casos la intervenció ha estat amb resultat favorable, el 39,53% favorable 
amb observacions i el 4,65% amb resultat desfavorable. 
.2 Control permanent no planificable 
Durant l’any 2020 s’han emès 136 informes de control permanent no planificable i s’ha assistit a 
175 sessions de meses de contractació. 

1 Diputació de Girona 2 47 2 0 11 0 3 8 73 109

2 Dipsalut 1 12 1 0 0 0 0 0 14 19

3 Xaloc 1 5 1 0 0 0 0 0 7 11

4 Conservatori de Música Isaac Albéniz 1 3 1 0 0 0 0 0 5 0

5 Consorci de la Costa Brava 1 17 1 0 0 0 0 0 19 29

6 Consorci de les Vies Verdes 1 10 1 0 0 0 0 0 12 5

7 Consorci de les Gavarres 1 4 1 0 0 0 0 0 6 2

8 98 8 0 11 0 3 8 136 175

Total

Assistència 

meses 

contractació

TOTAL

ENS Pressupost
Modificació 

crèdit
Liquidació Endeutament Patrimoni

Contractació 

i prestació 

de serveis

Control 

intern

Altres 

matèries

 
 
Totes aquestes actuacions s’han realitzat amb resultat favorable. 
.3 Control permanent planificable 
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Aquestes actuacions s’integren en el Pla anual de control financer i es classifiquen en dues 
modalitats: 
1. Les actuacions a realitzar amb caràcter obligatori per derivar d’una obligació legal. 
2. Les actuacions seleccionades anualment per la Intervenció general sobre la base d’una 

anàlisi de riscos consistent amb els objectius que es pretenguin aconseguir, les prioritats 
establertes per cada exercici i els mitjans disponibles. 

 Actuacions a realitzar amb caràcter obligatori per derivar d’una obligació legal 
Les actuacions que l’exercici 2020 tenien caràcter obligatori per estar atribuïts a l’òrgan 
interventor a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector públic 
local són les següents: 
a.1) Auditoria de sistemes sobre el registre comptable de factures (RCF) 
L’auditoria de sistemes sobre el registre comptable de factures establerta a l’article 12.3 de la 
Llei 25/2013 té com a objectiu verificar que els corresponents registres comptables de factures 
compleixen amb les condicions de funcionament que preveu aquesta Llei i la normativa de 
desenvolupament (RCF). L’auditoria del Registre comptable de factures només aplica a les 
entitats que tenen la consideració d'administracions públiques de conformitat amb la normativa 
de contractes del sector públic. Els resultats de les actuacions realitzades es mostren en el 
quadre següent: 

Entitat Opinió Excepcions Recomanacions 

Diputació de Girona Favorable amb 
recomanacions - 4 

Organisme autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona - Dipsalut 

Favorable amb 
recomanacions - 4 

Organisme autònom Xarxa Local de Municipis 
Gironins - XALOC 

Favorable amb 
recomanacions - 4 

Organisme autònom Conservatori de Música 
Isaac Albèniz 

Favorable amb 
recomanacions - 4 

Consorci de la Costa Brava Favorable amb 
recomanacions - 2 

Consorci de les Vies Verdes Favorable amb 
recomanacions - 3 

Consorci de les Gavarres Desfavorable - 3 

Total - - 24 

 
La totalitat d’informes de control permanent relatius a l’auditoria de sistemes sobre el registre 
comptable de factures s’han emès amb caràcter favorable amb recomanacions, excepte el 
relatiu al Consorci de les Gavarres que és desfavorable per no tenir activada la funcionalitat de 
recepció de factures electròniques.  
Les recomanacions realitzades estan dirigides fonamentalment a la necessitat de revisar i 
millorar el circuït de registre, conformitat i pagament de les factures. 
a.2) Morositat 
La finalitat d’aquesta actuació, que comprèn totes les entitats del grup institucional de la 
Diputació de Girona, és verificar el compliment de la normativa en matèria de morositat, d’acord 
amb el previst a l’article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic. Els resultats de les 
actuacions realitzades es mostren en el quadre següent: 

Entitat Opinió Excepcions Recomanacions 

Diputació de Girona Favorable amb 
recomanacions - 7 

Organisme autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona - Dipsalut 

Favorable amb 
excepcions 1 3 

Organisme autònom Xarxa Local de Municipis 
Gironins - XALOC 

Favorable amb 
recomanacions - 2 
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Organisme autònom Conservatori de Música 
Isaac Albèniz 

Favorable amb 
excepcions 2 2 

Consorci de la Costa Brava Favorable amb 
recomanacions - 2 

Consorci de les Vies Verdes Favorable amb 
recomanacions - 3 

Consorci de les Gavarres Favorable amb 
excepcions 3 3 

SUMAR, Empresa d'acció social SL Favorable amb 
excepcions 1 - 

Patronat de Turisme Costa Brava - Girona 
SA 

Favorable - - 

Fundació Casa de Cultura Favorable - - 

Entitat Pública empresarial local Serveis 
de millora i expansió ramadera i genètica 
aplicada, SEMEGA 

Favorable amb 
excepcions 1 - 

Consell d'iniciatives locals per al medi 
ambient de les comarques de Girona - 
CILMA 

Favorable - - 

Total - 8 22 

 
Els resultats del tots els informes relatius al compliment de la normativa de morositat son 
favorables amb excepcions i/o recomanacions. Les excepcions fan referencia  essencialment  
a la conformitat de factures per sobre del termini establert, la manca de requeriments periòdics 
respecte a les factures pendents de reconèixer l’obligació, terminis superiors als límits legals 
establerts i manca de publicació de la informació relativa al període mitjà de pagament mensual 
a la web de l’entitat. 
També es destacable que per a la Corporació, organismes autònoms i consorcis adscrits, el 
càlcul del PMP s’està elaborant d’acord amb el que estableixen les bases d’execució del 
Pressupost de la Diputació de Girona, prenent com a data d’inici del càlcul del PMP la data de 
comptabilització definitiva del reconeixement de la obligació, en comptes de la data de 
conformitat de la factura, que és el que es preveu en el RD 635/2014 ja que aquesta 
funcionalitat no està suportada pel sistema d’informació comptable corporatiu (Sicalwin). 
a.3) Existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o béns realitzats o béns i 
serveis rebuts sense imputació pressupostària (Compte 413) 
La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o béns realitzats o 
béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (Compte 413), només s’efectua sobre 
entitats no subjectes a auditoria de comptes. Els resultat de l’actuació realitzada es mostra en 
el quadre següent: 

Entitat Opinió Excepcions Recomanacions 

Diputació de Girona Favorable amb 
recomanacions - 1 

 

 Actuacions seleccionades per la Intervenció general 
A continuació es descriuen els aspectes més significatius derivats dels informes de control 
permanent planificable realitzats en base a la selecció realitzada per la Intervenció general i 
inclosa al PACF d’aquest exercici. 
b.1) Nòmines i retribucions 
Els resultats de les actuacions realitzades es mostren en el quadre següent: 

Entitat Opinió Excepcions Recomanacions 

Diputació de Girona Favorable amb 
recomanacions - 1 

Organisme autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona - Dipsalut 

Favorable amb 
excepcions 1 - 
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Organisme autònom Xarxa Local de Municipis 
Gironins - XALOC 

Favorable amb 
excepcions 3 - 

Organisme autònom Conservatori de Música 
Isaac Albèniz 

Favorable amb 
excepcions 1 2 

Consorci de la Costa Brava Favorable - - 

Consorci de les Vies Verdes Favorable - - 

Consorci de les Gavarres Favorable - - 

Total - 5 3 

 
De les actuacions de control financer sobre les nòmines i retribucions  realitzades al llarg de 
l’exercici 2020 es posen de relleu algunes debilitats en la configuració dels usuaris i permisos 
del programari de confecció de nòmines Epsilon, errades en els càlculs de retencions d’IRPF i 
seguretat social i manca d’aprovació formal o per òrgan competent incorrecte. 
b.2) Contractació menor 
Els resultats de les actuacions realitzades es mostren en el quadre següent: 

Entitat Opinió Excepcions Recomanacions 

Diputació de Girona       

1. Centre gestor Comunicació 
cultural 

Favorable - - 

2. Centre gestor Difusió 
Favorable amb 
recomanacions - 1 

3. Centre gestor Obres i vies 
Favorable amb 

excepcions 1 2 

4. Centre gestor Protocol 
Favorable amb 
recomanacions - 2 

5. Centre gestor Serveis interns 
Favorable amb 

excepcions 1 2 

Organisme autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona - Dipsalut 

Favorable amb 
excepcions 5 - 

Organisme autònom Xarxa Local de Municipis 
Gironins - XALOC Favorable - - 

Organisme autònom Conservatori de Música 
Isaac Albèniz 

Favorable amb 
excepcions 2 1 

Consorci de la Costa Brava Favorable amb 
excepcions 2 1 

Consorci de les Vies Verdes Favorable amb 
excepcions 1 2 

Consorci de les Gavarres Favorable amb 
excepcions 2 1 

Total - 14 12 

 
Malgrat ser un procediment recurrent i amb un nombre elevat d’expedients, el volum 
d’incidències detectades es poc significatiu. En relació a la Corporació, únicament en 2 dels 28 
centres gestors analitzats s’ha detectat alguna excepció.  
En general, s’ha de destacar l’existència d’algunes debilitats relacionades amb  la utilització de 
la contractació menor per algun servei que és recurrent en el temps o bé que, considerat en 
conjunt,  pugui superar els límits de la contractació menor establerts. També amb caràcter 
puntual s’ha detectat l’adjudicació d’alguns contractes menors a un mateix tercer que, si bé es 
podria considerar que tenen un objecte propi, els principis de llibertat d’accés a les licitacions 
públiques i la no discriminació i igualtat de tracte, aconsellarien planificar l’activitat contractual i 
licitar un contracte tramitat d’acord amb el procediment de contractació adient. Igualment, s’han 
detectat algunes deficiències relacionades amb la publicació de la contractació menor en la 
plataforma de contractes del sector públic i en el registre públic de contractes. 
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b.3) Ingressos pendents de cobrament 
Els resultats de les actuacions realitzades es mostren en el quadre següent: 

Entitat Opinió Excepcions Recomanacions 

Diputació de Girona Favorable amb 
recomanacions - 3 

Organisme autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona - Dipsalut 

Favorable amb 
recomanacions - 1 

Organisme autònom Xarxa Local de Municipis 
Gironins - XALOC 

Favorable amb 
recomanacions - 1 

Organisme autònom Conservatori de Música Isaac 
Albèniz 

Favorable amb 
recomanacions - 1 

Consorci de la Costa Brava Favorable amb 
recomanacions - 1 

Consorci de les Vies Verdes Favorable amb 
excepcions 1 1 

Consorci de les Gavarres Favorable - - 

Total - 1 8 

 
Encara que en la majoria d’entitats existeixen saldos susceptibles de depurar, en general el 
saldo total dels drets pendents de cobrament no és significatu. 
b.4) Seguiment de les observacions i recomanacions més significatives d’exercicis 
anteriors (2014-2018) 
La taula següent mostra el nombre d’observacions i recomanacions més significatives 
derivades de les actuacions de control permanent planificable realitzades en exercicis anteriors 
i els resultats del seu seguiment:   

Entitat Obs. Esmenada No vàlida en el 
marc actual 

Esmenada 
parcialment 

No 
esmenada 

Organisme autònom de Salut Pública 
de la Diputació de Girona - Dipsalut 6 4 - - 2 

Organisme autònom Xarxa Local de 
Municipis Gironins - XALOC 3 1 - - 2 

Organisme autònom Conservatori de 
Música Isaac Albèniz 8 5 - 2 1 

Consorci de la Costa Brava 18 8 2 - 8 

Consorci de les Vies Verdes 10 1 1 - 8 

Total 45 19 3 2 21 

 
Del resultat d’aquesta actuació cal destacar positivament que el 53,33% de les observacions i 
recomanacions més significatives realitzades en aquest període han estat esmenades, ja sigui  
totalment, parcialment o per no ser vàlides en el marc actual, si bé cal insistir en la necessitat 
de posar en pràctica les que encara no s’han corregit amb la finalitat d’avançar en la qualitat  i 
millora de la gestió pública. 
.4 Auditoria pública 

 Auditoria financera 
Durant l’exercici 2020 han estat auditats els comptes anuals de l’exercici 2019 de les 11 entitats 
que integren el sector públic institucional de la Diputació de Girona amb els següents resultats:  

SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU 

Entitat Auditoria 
financera Opinió 

Diputació de Girona No aplicable - 
OOAA Dipsalut SI  Favorable 

OOAA Xaloc SI  Favorable amb 
excepcions 

OOAA Conservatori de Música Isaac Albéniz SI Favorable amb 
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excepcions 

Consorci de la Costa Brava SI Favorable amb 
excepcions 

Consorci de les Vies Verdes SI Favorable amb 
excepcions 

Consorci de les Gavarres SI Favorable amb 
excepcions 

 
SECTOR PÚBLIC EMPRESARIAL I FUNDACIONAL 

Entitat Auditoria 
financera Opinió 

SUMAR, Empresa d'acció social SL SI (2) Favorable amb 
excepcions  

Patronat de Turisme Costa Brava - Girona SA SI (2) Favorable  

Fundació Casa de Cultura SI Favorable amb 
excepcions 

Entitat Pública empresarial local Serveis de millora i expansió 
ramadera i genètica aplicada, SEMEGA SI Favorable amb 

excepcions 
Consell d'iniciatives locals per al medi ambient de les comarques de 
Girona - CILMA SI Favorable 

 

1. De conformitat amb la normativa mercantil, les societats mercantils SUMAR, SL i Patronat de turisme Costa 
Brava-Girona, SA estan obligades a auditar-se, i per tant les auditories de comptes s’han executat pels 
auditors de comptes nomenats per la Junta general de la societat de conformitat amb la normativa mercantil, 
quedant per aquest motiu fora de l’abast dels treballs de la Intervenció general. 

Les principals excepcions enregistrades en les auditories de comptes realitzades al llarg de 
l’exercici 2020 posen de relleu qüestions ja esmentades en exercicis anteriors, com deficiències 
en els registres de l’immobilitzat, manca d’informació a la memòria de comptes anuals i 
deficiències en la periodificació de determinades despeses i ingressos, totes elles incloses en 
el Pla d’acció 2019 i a l’espera de que siguin esmenades. 

 Auditoria de compliment 
A continuació es descriuen els aspectes més significatius derivats dels informes d’auditoria de 
compliment realitzats en base a les actuacions seleccionades per la Intervenció general i 
incloses al PACF d’aquest exercici. 
b.1) Despeses de personal, contractació, tresoreria i altres normatives d’aplicació 
Donada la inexistència de control previ per part de la Intervenció general en aquestes entitats, 
aquesta actuació té com a finalitat revisar anualment aquelles obligacions que, per la seva 
pertinença al sector públic, han de donar compliment ja sigui en matèria de gestió econòmica i 
patrimonial, despeses de personal, contractació i despeses corrents, tresoreria i activitat 
financera i altres normatives que li siguin d’aplicació segons la seva naturalesa jurídica. 
Els resultats de les actuacions realitzades es mostren en el quadre següent: 

Entitat Opinió Excepcions Recomanacions 

SUMAR, Empresa d'acció social SL Favorable amb 
excepcions 9 1 

Patronat de Turisme Costa Brava - Girona 
SA 

Favorable amb 
excepcions 4 - 

Fundació Casa de Cultura Favorable amb 
excepcions 13 1 

Entitat Pública empresarial local Serveis 
de millora i expansió ramadera i genètica 
aplicada, SEMEGA 

Favorable amb 
excepcions 7 - 

Total - 33 2 

 
A banda d’algunes debilitats ja detectades en anys anteriors, de les actuacions d’aquesta 
auditoria de compliment es posen de relleu algunes incidències en matèria de personal que 
afecten de forma puntual a alguna entitat en relació a l’existència de complements retributius 
que no consten al conveni col·lectiu aplicable,  la manca d’aprovació prèvia d’unes bases 
reguladores per a la selecció de personal o la manca d’aprovació formal de retribucions i 
complements. 
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En matèria de contractació es posen de manifest debilitats molt similars a les detectades en el 
sector institucional administratiu, sobretot relacionades amb la necessitat de planificació de 
l’activitat contractual, pel que es constata la necessitat d’implementar les mateixes mesures 
correctores. 
També destaquem la necessitat de formalitzar alguns procediments per a millorar el control 
intern com el pagament per targeta de crèdit o el derivat de les indemnitzacions de servei. 
b.2) Seguiment de les observacions i recomanacions més significatives d’exercicis 
anteriors (2014-2018) 
La taula següent mostra el nombre d’observacions i recomanacions més significatives 
derivades de les actuacions d’auditoria pública realitzades en exercicis anteriors i els resultats 
del seu seguiment:   

Entitat Obs. Esmenada No vàlida en el 
marc actual 

Esmenada 
parcialment 

No 
esmenada 

SUMAR, Empresa d'acció social SL 6 - 2 - 4 

Patronat de Turisme Costa Brava - 
Girona SA 4 - - - 4 

Fundació Casa de Cultura 13 1 2 - 10 
Entitat Pública empresarial local 
Serveis de millora i expansió 
ramadera i genètica aplicada, 
SEMEGA 

14 2 1 - 11 

Consell d'iniciatives locals per al medi 
ambient de les comarques de Girona - 
CILMA 

5 1 - - 4 

Total 42 4 5 - 33 

 
Del resultat d’aquesta actuació cal destacar negativament que únicament 21,42% de les 
observacions i recomanacions més significatives realitzades en aquest període han estat 
esmenades, ja sigui  totalment, parcialment o per no ser vàlides en el marc actual. Per aquest 
motiu, cal insistir en la necessitat de posar en pràctica les que encara no s’han corregit amb la 
finalitat d’avançar en la qualitat i millora de la gestió pública, evitant igualment la seva reiteració 
en exercicis posteriors. 
.5 Control financer de subvencions 
El control financer de subvencions s'exerceix respecte dels beneficiaris i, si escau, entitats 
col·laboradores per raó de les subvencions que pugui concedir la Diputació de Girona, així com 
les seves entitats dependents que concedeixen subvencions i que l’exercici 2020 va ser 
l’Organisme autònom de Salut Pública (Dipsalut).  
El quadre següent mostra el resum de les actuacions de control financer de subvencions 
realitzades l’any 2020: 

Entitat Expedients revisats Reintegraments 
proposats % 

Diputació de Girona 30 6 20,00% 
Dipsalut 16 1 6,25% 
TOTAL 46 7 15,22% 

 
De les actuacions de control financer de subvencions realitzades al llarg de l’exercici 2020 
s’observa que s’han proposat 7 reintegraments, el 15,22% dels expedients seleccionats, pel 
que es posa de manifest la necessitat de millorar el procediment de revisió de les justificacions, 
especialment en la Diputació. 
d) RESULTATS QUE REQUEREIXEN L’ADOPCIÓ DE MESURES CORRECTORES 

MITJANÇANT UN PLA D’ACCIÓ 
En els apartats anteriors, s’han detallat els aspectes més significatius derivats de les 
actuacions de control intern realitzades durant l’exercici 2020. A continuació s’indiquen les 
incidències que caldria corregir de forma prioritària i per tant requereixen l’adopció de mesures 
correctores a través de la formalització del Pla d’acció establert a l’article 38 del RCIL, tot això 
sense perjudici de la necessitat que els responsables de les àrees i entitats subjectes a control 
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adoptin les mesures adequades per a la correcció de les debilitats i deficiències que s’han 
posat de manifest en els informes definitius de control financer que els hi han estats 
degudament comunicats. 
El Pla d’acció, que s’haurà de formalitzar per part del president de la Corporació en el termini 
màxim de 3 mesos des de la remissió de l'informe resum al Ple, haurà de determinar les 
mesures a adoptar per esmenar les debilitats indicades a continuació, el responsable 
d'implementar-les i el calendari d'actuacions a realitzar, relatius tant a la gestió de la pròpia 
Corporació, com a la dels organismes i entitats públiques adscrites o dependents.  
El Pla d'acció serà remès a la Intervenció general de la Diputació de Girona, que valorarà la 
seva adequació per solucionar les deficiències assenyalades. Igualment, de forma anual, farà 
el corresponent seguiment per a valorar els resultats obtinguts i informar al Ple sobre la situació 
de la correcció de les debilitats posades de manifest anteriorment, permetent així que el Ple 
faci un seguiment periòdic de les mesures correctores implantades per a la millora de la gestió 
econòmic financera. En la tramesa anual a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat 
de l'informe resum dels resultats del control intern s'informarà, així mateix, sobre la correcció de 
les debilitats posades de manifest. 
 

DIPUTACIÓ DE GIRONA 
Àrea Codi Debilitat detectada Acció a realitzar 

Comptabilitat 
COM 

DDG 20 
01 

Manca depuració comptable ingressos 
pendents de cobrament 

Implementar un procediment anual per 
depurar comptablement els ingressos 
pendents de cobrament 

Contractació 
CON 

DDG 20 
01 

Absència de programació de l'activitat 
contractual (Contractes menors recurrents, 
encara que amb possible objecte propi, 
superació de límits de la contractació 
menor,...) 

Inventariar les necessitats del Servei i 
planificar l'activitat contractual del Servei  

Contractació 
CON 

DDG 20 
02 

No es comuniquen la totalitat dels expedients 
de contractació menor a la Plataforma de 
Contractes del Sector Públic i al Registre 
Públic de Contractes, tal i com preveuen els 
articles 63.4 i 346.3 de la LCSP, 
respectivament 

Revisar el circuit de comunicació dels 
expedients de contractació menor a la 
Plataforma de Contractes del Sector 
Públic i al Registre Públic de Contractes 

Morositat 
MOR 

DDG 20 
01 

Factures conformades fora del termini de 5 
dies a comptar de la seva data d’entrada al 
registre comptable de factures, manca 
d'automatització dels requeriments periòdics, 
terminis trimestrals superiors als límits 
legals,... 

Revisar el circuit de registre, conformitat 
i pagament de les factures  

Morositat 
MOR 

DDG 20 
02 

El càlcul del PMP s’està elaborant prenent 
com a data d’inici la data de comptabilització 
definitiva del reconeixement de la obligació, 
en comptes de la data de conformitat de la 
factura, que és el que es preveu en el RD 
635/2014 

Revisar el procediment establert i el 
programari SICALWIN perquè els 
càlculs es realitzin de conformitat amb 
la normativa vigent a totes les entitats 
del sector institucional de la Diputació 
de Girona 

Personal PER DDG 
20 01 

Per accedir al programa utilitzat per a 
l’elaboració de les nòmines Epsilon, només 
existeix un usuari amb rols d’administrador 
utilitzat indistintament per les dues persones 
que preparen les nòmines mensuals 

Creació d’usuaris diferents per cada 
treballador amb els corresponents 
permisos i segregació de funcions per 
cadascun d’ells. 

 
DIPSALUT 

Àrea Codi Debilitat detectada Acció a realitzar 

Comptabilitat COM DIP 
20 01 

Manca depuració comptable ingressos 
pendents de cobrament 

Establir el procediment adequat per a 
periodificar correctament les despeses i 
els ingressos 

Contractació CON DIP 
20 01 

Absència de programació de l'activitat 
contractual (Contractes menors recurrents, 
encara que amb possible objecte propi, 
superació de límits de la contractació 
menor,...) 

Implementar un procediment anual per 
depurar comptablement els ingressos 
pendents de cobrament 

Contractació CON DIP 
20 02 

No es comuniquen la totalitat dels expedients 
de contractació menor a la Plataforma de 
Contractes del Sector Públic i al Registre 
Públic de Contractes, tal i com preveuen els 

Revisar el circuit de registre, conformitat 
i pagament de les factures  
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articles 63.4 i 346.3 de la LCSP, 
respectivament 

Morositat MOR DIP 
20 01 

Factures conformades fora del termini de 5 
dies a comptar de la seva data d’entrada al 
registre comptable de factures, manca 
d'automatització dels requeriments periòdics, 
terminis trimestrals superiors als límits 
legals,... 

Revisar els càlculs de retencions d'IRPF 
i el tractament d'assistència sanitària 
finançada per Xaloc 

 

XALOC 
Àrea Codi Debilitat detectada Acció a realitzar 

Comptabilitat COM XAL 
20 01 

Manca depuració comptable ingressos 
pendents de cobrament 

Implementar un procediment anual per 
depurar comptablement els ingressos 
pendents de cobrament 

Morositat MOR XAL 
20 01 

Factures conformades fora del termini de 5 
dies a comptar de la seva data d’entrada al 
registre comptable de factures, manca 
d'automatització dels requeriments periòdics, 
terminis trimestrals superiors als límits 
legals,... 

Revisar el circuit de registre, conformitat 
i pagament de les factures  

Personal PER XAL 
20 01 

Errades en les retencions d’IRPF de les 
retribucions mensuals dels treballadors i en el 
tractament de la retribució en espècie 
corresponent a l'import de l'assistència 
sanitària 

Revisar els càlculs de retencions d'IRPF 
i el tractament d'assistència sanitària 
finançada per Xaloc 

 

CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ 
Àrea Codi Debilitat detectada Acció a realitzar 

Comptabilitat 
COM 

CON 20 
01 

Manca depuració comptable ingressos 
pendents de cobrament 

Implementar un procediment anual per 
depurar comptablement els ingressos 
pendents de cobrament 

Contractació 
CON 

CON 20 
01 

Absència de programació de l'activitat 
contractual (Contractes menors recurrents, 
encara que amb possible objecte propi, 
superació de límits de la contractació 
menor,...) 

Inventariar les necessitats de la Entitat i 
planificar l'activitat contractual de la 
Entitat 

Contractació 
CON 

CON 20 
02 

No es comuniquen la totalitat dels expedients 
de contractació menor a la Plataforma de 
Contractes del Sector Públic i al Registre 
Públic de Contractes, tal i com preveuen els 
articles 63.4 i 346.3 de la LCSP, 
respectivament 

Revisar el circuit de comunicació dels 
expedients de contractació menor a la 
Plataforma de Contractes del Sector 
Públic i al Registre Públic de Contractes 

Morositat 
MOR 

CON 20 
01 

Factures conformades fora del termini de 5 
dies a comptar de la seva data d’entrada al 
registre comptable de factures, manca 
d'automatització dels requeriments periòdics, 
terminis trimestrals superiors als límits 
legals,... 

Revisar el circuit de registre, conformitat 
i pagament de les factures  

 

CONSORCI DE LA COSTA BRAVA 
Àrea Codi Debilitat detectada Acció a realitzar 

Comptabilitat 
COM 

CCB 20 
01 

Manca depuració comptable ingressos 
pendents de cobrament 

Implementar un procediment anual per 
depurar comptablement els ingressos 
pendents de cobrament 

Contractació CON CCB 
20 01 

Absència de programació de l'activitat 
contractual (Contractes menors recurrents, 
encara que amb possible objecte propi, 
superació de límits de la contractació 
menor,...) 

Inventariar les necessitats contractuals 
del Servei i planificar l'activitat 
contractual de la Entitat 

Morositat 
MOR 

CCB 20 
01 

Manca d'automatització dels requeriments 
periòdics de factures pendents de reconèixer 
l'obligació 

Revisar el circuit de registre, conformitat 
i pagament de les factures  

 

CONSORCI DE LES VIES VERDES 
Àrea Codi Debilitat detectada Acció a realitzar 

Comptabilitat COM 
CVV 20 

Manca depuració comptable ingressos 
pendents de cobrament 

Implementar un procediment anual per 
depurar comptablement els ingressos 
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01 pendents de cobrament 

Contractació CON CVV 
20 01 

Absència de programació de l'activitat 
contractual (Contractes menors recurrents, 
encara que amb possible objecte propi) 

Inventariar les necessitats contractuals 
del Servei i planificar l'activitat 
contractual de la Entitat 

Contractació CON CVV 
20 02 

Omissió de la funció interventora quan 
aquesta és preceptiva en expedients de 
subministrament elèctric i assegurances 

Millorar la planificació de la contractació 
per evitar la realització de despeses 
sense els procediments establerts en la 
normativa contractual, adherint-se als 
contractes marc existents en el sector 
institucional 

Morositat 
MOR 

CVV 20 
01 

Factures conformades fora del termini de 5 
dies a comptar de la seva data d’entrada al 
registre comptable de factures, manca 
d'automatització dels requeriments periòdics, 
terminis trimestrals superiors als límits 
legals,... 

Revisar el circuit de registre, conformitat 
i pagament de les factures  

 

CONSORCI DE LES GAVARRES 
Àrea Codi Debilitat detectada Acció a realitzar 

Comptabilitat 
COM 

GAV 20 
01 

Manca depuració comptable ingressos 
pendents de cobrament 

Implementar un procediment anual per 
depurar comptablement els ingressos 
pendents de cobrament 

Contractació CON GAV 
20 01 

Absència de programació de l'activitat 
contractual (Contractes menors recurrents, 
encara que amb possible objecte propi) 

Inventariar les necessitats contractuals 
del Servei i planificar l'activitat 
contractual de la Entitat 

Morositat 
MOR 

GAV 20 
01 

Factures conformades fora del termini de 5 
dies a comptar de la seva data d’entrada al 
registre comptable de factures, manca 
d'automatització dels requeriments periòdics, 
terminis trimestrals superiors als límits legals, 
manca publicació PMP mensual,... 

Revisar el circuit de registre, conformitat 
i pagament de les factures  

 

SUMAR SL 
Àrea Codi Debilitat detectada Acció a realitzar 

Contractació 
CON 

SUM 20 
01 

Els plecs de clàusules administratives dels 
contractes revisats no fan referència expressa 
als costos directes i indirectes calculats per la 
determinació del pressupost de licitació 

Revisar el procediment i detallar els 
costos, tal i com s’estableix a l’article 
100.2 de la LCSP. 

Contractació 
CON 

SUM 20 
02 

L’entitat no tramita el corresponent expedient 
de contractació menor on s’acreditin 
documentalment els criteris indicats a l’article 
118.2 de la LCSP. En determinats expedients 
de contractació menor no s'incorpora la 
factura acreditativa 

Revisar el procediment de contractació 
menor per adaptar-lo al compliment de 
l'article 118 de la LCSP 

Control 
intern 

CIN SUM 
20 01 

Manca de regulació del procediment de 
pagament per targeta de crèdit 

Aprovar les persones autoritzades a 
utilitzar una targeta de crèdit per 
realitzar pagaments, així com les 
condicions d’utilització de les mateixes 

Personal PER SUM 
20 01 

Existeixen complements retributius que no 
consten al conveni col·lectiu aplicable a 
l’Entitat, ni tampoc han estat aprovats per 
òrgan competent.  

Revisar els complements i adequar-los 
a la normativa vigent 

Personal PER SUM 
20 02 

No consta l’aprovació prèvia d’unes bases 
reguladores, ni d’uns criteris de valoració 
objectius que permetin garantir el compliment 
dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat en 
els processos de selecció de personal.  

Revisar el procediment i aprovar les 
corresponents bases reguladores 
conforme a les previsions de la 
normativa vigent 

 

PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA SA 
Àrea Codi Debilitat detectada Acció a realitzar 

Contractació CON PTU 
20 01 

No es comuniquen la totalitat dels expedients 
de contractació menor a la Plataforma de 
Contractes del Sector Públic i al Registre 
Públic de Contractes, tal i com preveuen els 
articles 63.4 i 346.3 de la LCSP, 
respectivament 

Revisar el circuit de comunicació dels 
expedients de contractació menor a la 
Plataforma de Contractes del Sector 
Públic i al Registre Públic de Contractes 

Contractació CON PTU 
20 02 

Absència de programació de l'activitat 
contractual (Contractes menors recurrents, 

Inventariar les necessitats contractuals 
del Servei i planificar l'activitat 
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encara que amb possible objecte propi) contractual de la Entitat 

Control 
intern 

CIN PTU 
20 01 

Manca de regulació del procediment 
d'indemnitzacions de servei 

Aprovar un procediment que determini 
la forma per la qual es podran dur a 
terme accions que meritaran 
indemnitzacions per raó del servei, 
forma i terminis de justificació, entre 
d'altres 

 

FUNDACIÓ CASA DE CULTURA DE GIRONA 
Àrea Codi Debilitat detectada Acció a realitzar 

Contractació CON FCC 
20 01 

L’entitat no tramita el corresponent expedient 
de contractació menor on s’acreditin 
documentalment els criteris indicats a l’article 
118.2 de la LCSP. 

Revisar el procediment de contractació 
menor per adaptar-lo al compliment de 
l'article 118 de la LCSP 

Contractació CON FCC 
20 02 

No es comuniquen la totalitat dels expedients 
de contractació menor a la Plataforma de 
Contractes del Sector Públic i al Registre 
Públic de Contractes, tal i com preveuen els 
articles 63.4 i 346.3 de la LCSP, 
respectivament 

Revisar el circuit de comunicació dels 
expedients de contractació menor a la 
Plataforma de Contractes del Sector 
Públic i al Registre Públic de Contractes 

Contractació CON FCC 
20 03 

Absència de programació de l'activitat 
contractual (Contractes menors recurrents, 
encara que amb possible objecte propi, 
superació de límits de la contractació menor, 
utilització errònia de convenis,...) 

Inventariar les necessitats contractuals 
del Servei i planificar l'activitat 
contractual de la Entitat 

Personal PER FCC 
20 01 

Existeixen complements retributius que no 
consten al conveni col·lectiu aplicable a 
l’Entitat, ni tampoc han estat aprovats per 
òrgan competent.  

Revisar els complements i adequar-los 
a la normativa vigent 

 

EPE SEMEGA 
Àrea Codi Debilitat detectada Acció a realitzar 

Contractació 
CON 

SEM 20 
01 

L’entitat no tramita el corresponent expedient 
de contractació menor on s’acreditin 
documentalment els criteris indicats a l’article 
118.2 de la LCSP. 

Revisar el procediment de contractació 
menor per adaptar-lo al compliment de 
l'article 118 de la LCSP 

Contractació 
CON 

SEM 20 
02 

Absència de programació de l'activitat 
contractual (Contractes menors recurrents, 
encara que amb possible objecte propi) 

Inventariar les necessitats contractuals 
del Servei i planificar l'activitat 
contractual de la Entitat 

Contractació 
CON 

SEM 20 
03 

No es comuniquen la totalitat dels expedients 
de contractació menor a la Plataforma de 
Contractes del Sector Públic i al Registre 
Públic de Contractes, tal i com preveuen els 
articles 63.4 i 346.3 de la LCSP, 
respectivament 

Revisar el circuit de comunicació dels 
expedients de contractació menor a la 
Plataforma de Contractes del Sector 
Públic i al Registre Públic de Contractes 

 

e) SEGUIMENT DEL PLA D’ACCIÓ 2019 I LES MESURES CORRECTORES 
1.1. Aprovació del Pla d’acció 2019 i avaluació del seu contingut 
Aprovació del Pla d’acció 2019 
S’ha constatat que en data 19 d’octubre de 2020 mitjançant decret 2020/2755 (expedient 
2020/8808) el President de la corporació va aprovar el Pla d’acció de 2019. En el citat decret el 
contingut del Pla d’acció consta com a Annex i aquest va ser aprovat pel President en data 20 
d’octubre de 2020. 
Contingut del Pla d’acció 2019 
S’ha constatat que el Pla d’acció 2019 conté de forma clara i identificable mesures correctores 
per a esmenar totes les debilitats, deficiències, errors i incompliments que es van posar de 
manifest en l’informe resum de 2019, el qual va ser aprovat el 21 de maig de 2020 per la 
Intervenció general de la Diputació de Girona. 
Es considera que les mesures correctores proposades en el Pla d’acció 2019 són adequades 
per a corregir les debilitats, deficiències, errors i incompliments indicades en l'informe resum de 
2019. 
El Pla d’acció 2019 identifica per cada debilitat, deficiència, error o incompliment posada de 
manifest, un responsable i un calendari raonable per adoptar les mesures correctores, excepte 
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per 3 debilitats de la Fundació Casa de Cultura de Girona, codificades amb els codis IMM FCC 
19 01, CON FCC 19 01 i ORG FCC 19 02. 
1.2. Avaluació de les mesures correctores aprovades en el Pla d’acció 
L’avaluació de les mesures correctores aprovades en el Pla d’acció 2019 es realitza en base a 
la informació i/o documentació facilitada pels centres gestors i entitats dependents. Analitzada 
aquesta informació i/o documentació, les debilitats, deficiències, errors o incompliments que 
consten al Pla d’Acció quedaran emmarcades en alguna de les categories següents: 
a) Esmenada: 

- Esmenada totalment: L’entitat acredita que ha adoptat les mesures correctores que 
permeten considerar que l’observació o recomanació ha quedat esmenada totalment, no 
quedant pendent de resolució cap qüestió d’importància significativa.  

- No vàlida en el marc actual: Observacions o recomanacions que no poden aplicar-se en 
el context actual al no donar-se les circumstàncies o la casuística existents en el moment 
que es van posar de manifest. 

b) No esmenada: 
- No esmenada: L’entitat no acredita que hagi adoptat les mesures correctores que 

permeten considerar que l’observació o recomanació hagi quedat esmenada totalment.  
- Esmenada parcialment: L’entitat acredita que ha realitzat actuacions encaminades a 

corregir les deficiències, debilitats o insuficiències que es van posar de manifest, però 
únicament en un estat inicial, en una part d’elles o només en alguns aspectes, el que no 
permet considerar que l’observació s’hagi esmenat completament. 

Analitzada la informació i/o documentació facilitada, les debilitats detallades al Pla d’acció 2019 
resten en la situació següent: 

Entitat Debilitats 
Esmenada No esmenada 

Esmenada 
totalment 

No vàlida en el 
marc actual 

No 
esmenada 

Esmenada 
parcialment  

Diputació de Girona 6 - - 6 - 

Organisme autònom de Salut Pública 
- Dipsalut 8 2 1 4 1 

Organisme autònom Xarxa Local de 
Municipis Gironins - Xaloc 4 1 - 3 - 

Organisme autònom Conservatori de 
Música Isaac Albèniz 5 2 - 3 - 

Consorci de la Costa Brava 5 1 - 4 - 

Consorci de les Vies Verdes 7 2 1 4 - 

Consorci de les Gavarres 9 4 - 4 1 

SUMAR, Empresa d'acció social SL 3 - - 3 - 

Patronat de Turisme Costa Brava - 
Girona SA 2 - - 2 - 

Fundació Casa de Cultura 4 - - 4 - 
Entitat Pública empresarial local 
Serveis de millora i expansió 
ramadera i genètica aplicada, 
SEMEGA 

4 - - 3 1 

Total 57 12 2 40 3 

 
Si bé el termini fixat en el Pla d’acció 2019 per resoldre cadascuna de les 57 debilitats que 
conformen el Pla d’acció 2019 no ha finalitzat, s’ha constatat que 14 d’aquestes debilitats ja 
han estat esmenades, suposant un grau de compliment del 24,56%. Les debilitats que no han 
estat esmenades s’integraran al Pla d’acció de l’any 2020. 
 
El detall de les debilitats detectades i la seva situació per entitat és la següent: 
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Diputació de Girona 

Àrea Codi Debilitats indicades en el Pla d’acció Situació 

Contractació 
CON 

DDG 19 
01 

Determinats contractes de serveis no s’ajusten a les previsions de la 
Resolució de 27 d’octubre de 2010 aprovada per la Comissió Mixta per 
a les relacions amb el Tribunal de comptes  

No esmenada 

Subvencions SUB DDG 
19 01 

Manca o demora de la tramitació dels corresponents procediments de 
reintegrament No esmenada 

Subvencions SUB DDG 
19 02 

Baix grau d’automatització en tot el procediment de concessió i 
justificació de subvencions  No esmenada 

Subvencions SUB DDG 
19 03 

Existència de diverses deficiències en els plans estratègics de 
subvencions aprovats No esmenada 

Personal PER DDG 
19 01 

Manca d’un annex de personal en l’expedient del pressupost que 
permeti verificar l’oportuna correlació entre la plantilla de personal i els 
crèdits per a personal inclosos en el pressupost 

No esmenada 

Procediment
s 

administratiu
s 

PAD DDG 
19 01 

Manca de requisits o documents de caràcter bàsic en els expedients 
sotmesos a funció interventora No esmenada 

 

Dipsalut 

Àrea Codi Debilitats indicades en el Pla d’acció Situació 

Contractació CON DIP 
19 01 

Determinats contractes de serveis no s’ajusten a les previsions de la 
Resolució de 27 d’octubre de 2010 aprovada per la Comissió Mixta per 
a les relacions amb el Tribunal de comptes  

Esmenada 

Immobilitzat IMM DIP 
19 01 

Les dependències utilitzades per l’entitat que són propietat de la 
Diputació de Girona no estan registrades al seu inventari. Una part dels 
971,70 m2 adscrits a l’entitat s'utilitzen per la Diputació de Girona 
sense que s'hagi modificat l’acord inicial d’adscripció 

No esmenada 
(Esmenada 
parcialment) 

Morositat MOR DIP 
19 01 Incompliment dels terminis de pagament a proveïdors Esmenada 

Subvencions SUB DIP 
19 01 

Manca o demora de la tramitació dels corresponents procediments de 
reintegrament No esmenada 

Subvencions SUB DIP 
19 02 

Baix grau d’automatització en tot el procediment de concessió i 
justificació de subvencions  

Esmenada 
(No vàlida en 

el marc actual) 

Subvencions SUB DIP 
19 03 

Existència de diverses deficiències en els plans estratègics de 
subvencions aprovats No esmenada 

Comptes COM DIP 
19 01 

Manca d’informació a la memòria de comptes anuals i deficiències en 
la periodificació de determinades despeses  No esmenada 

Personal PER DIP 
19 01 

Manca d’un annex de personal en l’expedient del pressupost que 
permeti verificar l’oportuna correlació entre la plantilla de personal i els 
crèdits per a personal inclosos en el pressupost 

No esmenada 

 

Xaloc 

Àrea Codi Debilitats indicades en el Pla d’acció Situació 

Contractació CON XAL 
19 01 

Determinats contractes de serveis no s’ajusten a les previsions de la 
Resolució de 27 d’octubre de 2010 aprovada per la Comissió Mixta per 
a les relacions amb el Tribunal de comptes  

Esmenada 

Comptes COM XAL 
19 01 

Manca d’informació a la memòria de comptes anuals i deficiències en 
la periodificació de determinades despeses  No esmenada 

Comptes COM XAL 
19 02 

Incorrecta utilització dels comptes del subgrup 45 “Deutors i creditors 
per administració de recursos per compte d’altres ens públics”  No esmenada 

Personal PER XAL 
19 01 

Manca d’un annex de personal en l’expedient del pressupost que 
permeti verificar l’oportuna correlació entre la plantilla de personal i els 
crèdits per a personal inclosos en el pressupost 

No esmenada 

 

Conservatori de Música Isaac Albéniz 

Àrea Codi Debilitats indicades en el Pla d’acció Situació 

Contractació 
CON 

CON 19 
01 

Determinats contractes de serveis no s’ajusten a les previsions de la 
Resolució de 27 d’octubre de 2010 aprovada per la Comissió Mixta per 
a les relacions amb el Tribunal de comptes 

Esmenada 
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Immobilitzat IMM CON 
19 01 

L’edifici on l’Organisme realitza la seva activitat es propietat de la 
Diputació de Girona sense que s’hagi formalitzat cap document de 
cessió d’ús 

No esmenada 

Morositat 
MOR 

CON 19 
01 

Incompliment dels terminis de pagament a proveïdors Esmenada 

Comptes 
COM 

CON 19 
01 

Manca d’informació a la memòria de comptes anuals i deficiències en 
la periodificació de determinades despeses  No esmenada 

Personal PER CON 
19 01 

Manca d’un annex de personal en l’expedient del pressupost que 
permeti verificar l’oportuna correlació entre la plantilla de personal i els 
crèdits per a personal inclosos en el pressupost 

No esmenada 

 

Consorci Costa Brava 

Àrea Codi Debilitats indicades en el Pla d’acció Situació 

Contractació CON CCB 
19 01 

Determinats contractes de serveis no s’ajusten a les previsions de la 
Resolució de 27 d’octubre de 2010 aprovada per la Comissió Mixta per 
a les relacions amb el Tribunal de comptes  

Esmenada 

Immobilitzat IMM CCB 
19 01 

No existeix l'inventari jurídic de béns i drets detallat i valorat de tots els 
béns que composen el seu immobilitzat, de conformitat amb l’establert 
en l’article 17 del RD 1372/1986 

No esmenada 

Sistemes 
d'informació 

SIN CCB 
19 01 

Incorrecta configuració dels permisos d’usuaris i control d’operacions 
del sistema d’informació i de gestió econòmica pressupostària 
(Sicalwin) 

No esmenada 

Comptes 
COM 

CCB 19 
01 

Manca d’informació a la memòria de comptes anuals i deficiències en 
la periodificació de determinades despeses  No esmenada 

Personal PER CCB 
19 01 

Manca d’un annex de personal en l’expedient del pressupost que 
permeti verificar l’oportuna correlació entre la plantilla de personal i els 
crèdits per a personal inclosos en el pressupost 

No esmenada 

 

Consorci de les Vies Verdes 

Àrea Codi Debilitats indicades en el Pla d’acció Situació 

Contractació CON CVV 
19 01 

Determinats contractes de serveis no s’ajusten a les previsions de la 
Resolució de 27 d’octubre de 2010 aprovada per la Comissió Mixta per 
a les relacions amb el Tribunal de comptes  

No esmenada 

Immobilitzat IMM CVV 
19 01 

Les oficines de l’Entitat estan ubicades en un immoble propietat de la 
Diputació de Girona sense que s'hagi formalitzat cap document de 
cessió d'ús 

Esmenada 
(No vàlida en 

el marc actual) 

Immobilitzat IMM CVV 
19 02 

No existeix l'inventari jurídic de béns i drets detallat i valorat de tots els 
béns que composen el seu immobilitzat, de conformitat amb l’establert 
en l’article 17 del RD 1372/1986 

No esmenada 

Organització ORG CVV 
19 01 Manca de provisió del lloc de treball de Gerent  Esmenada 

Comptes 
COM 

CVV 19 
01 

Manca d’informació a la memòria de comptes anuals i deficiències en 
la periodificació de determinades despeses  No esmenada 

Personal PER CVV 
19 01 

Manca d’un annex de personal en l’expedient del pressupost que 
permeti verificar l’oportuna correlació entre la plantilla de personal i els 
crèdits per a personal inclosos en el pressupost 

No esmenada 

Procediment
s 

administratiu
s 

PAD CVV 
19 01 Omissió de la funció interventora quan aquesta és preceptiva Esmenada 

 

Consorci de les Gavarres 

Àrea Codi Debilitats indicades en el Pla d’acció Situació 

Immobilitzat IMM GAV 
19 01 

L'entitat té béns rebuts en cessió d’ús gratuïta formalitzades mitjançant 
convenis i/o contractes, els quals no han estat incorporats a l’actiu de 
l’entitat 

No esmenada 

Immobilitzat IMM GAV 
19 02 

No existeix l'inventari jurídic de béns i drets detallat i valorat de tots els 
béns que composen el seu immobilitzat, de conformitat amb l’establert 
en l’article 17 del RD 1372/1986 

No esmenada 
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RCF RCF GAV 
19 01 

Manca d’activació de la funcionalitat de recepció de factures 
electròniques  Esmenada 

Morositat 
MOR 

GAV 19 
01 

Incompliment dels terminis de pagament  Esmenada 

Contractació CON GAV 
19 01 

Determinats contractes de serveis no s’ajusten a les previsions de la 
Resolució de 27 d’octubre de 2010 aprovada per la Comissió Mixta per 
a les relacions amb el Tribunal de comptes  

Esmenada 

Organització 
ORG 

GAV 19 
01 

Manca de lloc de treball de Gerent a la relació de llocs de treball i altres 
debilitats organitzatives Esmenada 

Comptes 
COM 

GAV 19 
01 

Manca d’informació a la memòria de comptes anuals i deficiències en 
la periodificació de determinades despeses  No esmenada 

Personal PER GAV 
19 01 

Manca d’un annex de personal en l’expedient del pressupost que 
permeti verificar l’oportuna correlació entre la plantilla de personal i els 
crèdits per a personal inclosos en el pressupost 

No esmenada 

Procediment
s 

administratiu
s 

PAD GAV 
19 01 Omissió de la funció interventora quan aquesta és preceptiva 

No esmenada 
(Esmenada 
parcialment) 

 

Sumar SL 

Àrea Codi Debilitats indicades en el Pla d’acció Situació 

Comptes 
COM 

SUM 19 
01 

Manca d’informació a la memòria relativa al compliment de requisits 
per ostentar la condició de mitjà propi dels ens públics que en siguin 
socis  

No esmenada 

Contractació 
CON 

SUM 19 
01 

Absència de procediment de contractació de determinades compres 
d’alimentació  No esmenada 

Ingressos ING SUM 
19 01 

L’entitat aprova unes aportacions anuals dels socis de SUMAR com a 
contraprestació dels serveis realitzats als mateixos que no encaixen 
amb el caràcter mercantil de l’entitat 

No esmenada 

 

Patronat de Turisme SA 

Àrea Codi Debilitats indicades en el Pla d’acció Situació 

Organització ORG PTU 
19 01 

No existeix fonament legal que habiliti a les entitats locals per a 
constituir societats d’economia mixta per a la gestió dels serveis de 
competència local  

No esmenada 

Subvencions SUB PTU 
19 01 

La naturalesa mercantil de l'entitat determina que no pugui concedir 
subvencions, ni cap altre lliurament dinerari sense contraprestació No esmenada 

 

Fundació Casa de Cultura 

Àrea Codi Debilitats indicades en el Pla d’acció Situació 

Immobilitzat IMM FCC 
19 01 

La Fundació està ubicada a un immoble propietat de la Diputació de 
Girona sense que s'hagi formalitzat cap acord de cessió d’ús d’aquest 
espai 

No esmenada 

Contractació CON FCC 
19 01 

La gestió del Festival Internacional de Teatre Amateur de les 
comarques gironines (FITAG) es realitza mitjançant un conveni de 
col·laboració amb diferents entitats, quan per la seva naturalesa 
jurídica s’hauria d’ajustar a la normativa contractual. Tanmateix, no 
existeix evidència adequada i suficient en relació a la integritat dels 
ingressos gestionats per aquest Festival. 

No esmenada 

Organització ORG FCC 
19 01 

No existeix fonament legal que habiliti a les entitats locals per a la 
creació de Fundacions per a la gestió dels serveis de competència 
local 

No esmenada 

Organització ORG FCC 
19 02 

Manca de provisió del lloc de treball de Director i altres debilitats 
organitzatives No esmenada 

 

Semega 

Àrea Codi Debilitats indicades en el Pla d’acció Situació 
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Immobilitzat IMM SEM 
19 01 

Les oficines on esta ubicada l’entitat estan cedides a l’Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) sense que s'hagi 
formalitzat el corresponent contracte de lloguer o document de cessió 
d'ús 

No esmenada 
(Esmenada 
parcialment) 

Organització 
ORG 

SEM 19 
01 

Incorrecte utilització d’aquesta forma instrumental de dret privat donat 
que no es finança majoritàriament amb ingressos de mercat  No esmenada 

Organització 
ORG 

SEM 19 
02 

Manca de provisió del lloc de treball de Gerent i altres debilitats 
organitzatives No esmenada 

Organització 
ORG 

SEM 19 
03 

L’Entitat intervé en operacions amb proveïdors i/o entitats les quals no 
formen part de la seva activitat i per les quals no es troba habilitada 
pels seus òrgans competents 

No esmenada 

“ 
 
El senyor President, comenta que ara passem al punt 7è, que és donar compte del 
resum dels resultats del control intern, que era el que ha començat a esmentar la 
senyora Planas. Senyora Planas. 
La diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria Àngels Planas, 
pren la paraula I manifesta: Moltes gràcies, president. Bé, en aquest cas, d’acord amb 
el Reial decret, també, 424/2017 pel qual es regula aquest règim jurídic, com hem dit, 
a control intern de les entitats del sector públic local estableix que l’òrgan interventor 
ha d’elaborar amb caràcter anual un uniforme resum dels resultats del control intern. 
L’informe resum s’ha de remetre al Ple, que és el que portem avui, en el curs del 
primer quadrimestre de l’any. Dir que les conclusions més resumides, més rellevants 
és que durant aquest exercici 2020 s’han emès 10.791 informes de fiscalització 
limitada prèvia, un 5,54 % més que l’any anterior. Del 87,5 % dels informes de 
fiscalització limitada prèvia han estat favorables. I en l’exercici 2020 l’omissió de la 
funció interventora ha disminuït un 46,75 % respecte a l’exercici anterior. I també 
esmentar que el 80,49 % dels informes d’omissió es deuen a la inexistència del 
corresponent procediment de contractació, ja sigui perquè no existeix o està en tràmit 
per a la seva regularització, però s’ha prestat els serveis abans o s’ha prestat aquests 
serveis abans de la formalització corresponent del contracte. També dir que és 
significatiu que més del 50 % d’aquests procediments corresponen a contractes de 
subministrament d’electricitat o de telefonia. Bé, aquí també dir que es fa el seguiment 
de les observacions i recomanacions més significatives i adoptar, evidentment, les 
mesures correctores corresponents. Moltíssimes gràcies. 
El senyor President, diu: Senyora Pèlach, aquí volia intervenir, vostè? 
La diputada senyora Pèlach, respon: Sí, moltes gràcies. L’hem sentit molt fluix ara, 
senyor president.  
El senyor President, diu: Ara, potser?  
La diputada senyora Laia Pèlach, manifesta: Sí, perfecte. La senyora diputada Planas 
destacava alguns aspectes i a mi m’agradaria destacar-ne alguns altres d’aquest 
resum d’intervenció, que dona una mirada més global i, per això, ens semblava 
important intervenir en aquest punt. D’entrada aquest resum, en aquest informe, parla 
d’un increment del percentatge d’expedients que ha calgut retornar per manca d’algun 
document o requisit de caràcter bàsic i això entenem que és una cosa que hauria 
d’anar a menys, diguéssim, any rere any. Però, en canvi, resulta que aquest any ha 
anat a més en comparació de l’any anterior. Llavors, voldríem saber si s’ha previst 
alguna cosa per resoldre-ho, perquè entenem que hauria d’anar decreixent, no pas 
augmentant.  Llavors, un altre aspecte és en relació a la contractació menor. I cito 
textualment, diu: «existència d’algunes debilitats relacionades amb l’autorització de la 
contractació menor per algun servei que és recurrent en el temps o bé considerat en 
conjunt pugui superar els límits de la contractació menor establerts.» Bé, precisament 
és un tema que ens portava, que ho comentava al ple no fa gaire. I precisament 
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aquest informe destaca aquesta debilitat. També parla de l’adjudicació d’alguns 
contractes menors a un mateix tercer o, fins i tot, de deficiències relacionades amb la 
publicació de la contractació menor. Bé, ens semblen temes importants que caldria 
buscar la manera d’esmenar-los. També parla del control financer de les subvencions i, 
concretament, diu que en un 15 % dels expedients s’han proposat reintegraments i 
esmenta literalment, també «la necessitat de millorar el procediment de revisió de les 
justificacions especialment en la Diputació» perquè parla de tots els ens, però a la 
Diputació concretament és del 20 % aquesta necessitat de reintegraments o 
procediments en què ha calgut fer un reintegrament. Per nosaltres és preocupant 
perquè aquí només s’han revisat 30 expedients, però el volum de la Diputació és molt 
més gran. Per tant aquell 20 % en el volum del total de la Diputació vol dir que 
segurament representa una quantitat important tots aquests reintegraments i, per tant, 
creiem que també cal buscar la manera d’esmenar-ho. En un altre àmbit també parla 
del seguiment de les observacions i recomanacions fetes en exercicis anteriors. I aquí 
nosaltres volem destacar que parla de que un 47 % de les recomanacions i 
observacions fetes en exercicis anteriors no han estat esmenades i en un dels apartats 
i en un altre dels apartats perquè [...] apartats parla del 79 %. Per tant, creiem que és 
necessari posar en pràctica aquestes observacions i recomanacions que s’han fet en 
anys anteriors perquè si no, no avancem. Per tant, entenem que el que cal o pel que 
ha de ser útil aquest document, precisament, és per anar millorant tots aquests 
processos i ens sembla que aquests percentatges de no haver fet les recomanacions i 
observacions que es feien doncs són excessivament alts. Llavors, voldríem saber, 
també, si és que no s’han pres les mesures, si és que no s’han donat les indicacions 
per fer-ho, o és que persisteixen en l’error de manera conscient i voluntària. En alguns 
casos, a nosaltres ens preocupa perquè són uns percentatges realment molt alts. 
També en el darrer apartat es fa un seguiment del Pla d’acció de 2019 i de les 
mesures correctores i els resultats. I tampoc aquí són millors: 40 de 57 de les 
actuacions no són esmenades i 3 només ho són parcialment. O sigui que no arribem ni 
al 25 % de compliment. De fet, a la Diputació concretament parla de 6, de 6 no 
esmenades. I aquí és veritat que hi ha una mica de tot perquè estem parlant de temes 
de procediment, de demores, de mancances d’informació o de deficiències en els 
plans estratègics de subvencions. Són coses molt diverses, certament, però realment 
creiem que valdria la pena mirar-ho perquè entenem que aquí hi ha una feina tècnica 
al darrere, que el que entenc d’alguna manera és que busquen millorar el 
funcionament de la Diputació i els seus ens adscrits. Per tant, crec que el mínim és 
mirar bé aquesta feina i buscar la manera d’anar resolent totes aquestes mesures 
correctores que es proposen d’aplicar. Finalment, el document acaba amb un llistat, 
també, dels resultats que requereixen l’adopció de mesures correctores mitjançant un 
pla d’acció. A partir d’aquest any parlen del que no s’ha esmenat en anys anteriors, 
però que també els proposen com fer ho aquest any. Llavors volíem saber, també, 
veient el que ha passat en relació a l’any anterior, com pensen actuar en aquesta 
ocasió i què pensen fer perquè la veritat ens preocupa que si no han sigut capaços 
d’esmenar els de l’any passat, què passarà amb els d’aquest any. Llavors, ens 
agradaria, també, que des del Govern ens expliquessin una mica com pensen rectificar 
o esmenar totes aquestes mesures. 
El senyor President, pren la paraula i respon: Bé, moltes gràcies. Li faig un resum de 
tot el que vostè ha dit i de tot el que aquí es passa. Primera, que Intervenció ens 
presenti totes aquestes xifres i que cada any controlin més expedients no és negatiu; 
tot el contrari, és positiu. Per tant, això ens ajuda a tothom. Sobretot ajuden, també, els 
serveis tècnics de la corporació. Serveis tècnics que si fan més expedients, vol dir que 
es treballa i que es treballa bé. Si n’han de retornar algun, malauradament, si l’han de 
retornar, és perquè s’ha comès algun tipus d’error o en alguna normativa i, per tant, és 
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una qüestió tècnica que retornen, o continuar o ho tornen a fer i, per tant, des d’aquest 
punt de vista, es continua en aquest sentit. Nosaltres el que fem cada any d’acord amb 
Intervenció, si s’hi fixa aquí, ho pot fer per àrees: debilitat, acció a realitzar, debilitat, 
acció a realitzar. Que algunes coses de les que vostè ha esmentat diu «això pot ser 
una debilitat», que és molt diferent una debilitat que una il·legalitatDiputació quan ara 
jo soc el president i quan no ho era abans evidentment el president que li tocava 
sempre amb Intervenció fem aquest pla d’acció que signem i passem a totes les àrees, 
que és que el que cal esmenar i no esmenar de cara a l’exercici següent. Per tant, 
aquí com veu, hi ha qüestions que estan esmenades, hi ha qüestions que no estan 
esmenades i hi ha qüestions que estan esmenades parcialment, i hi ha qüestions que 
tenen alguna qüestió més urgent i alguna qüestió menys urgent; i sobretot, també, 
mirem que el que és més urgent, parlant amb el servei tècnic corresponent, des de la 
mateixa Intervenció, el que és més urgent és el que s’esmena primer, en aquest sentit. 
Per tant, això està bé que es faci. Està bé. Cada àrea pren aquelles decisions 
tècniques, evidentment, i polítiques perquè és una instrucció de la Presidència, quines 
són les debilitats, quines són les urgències, que ho passem des d’Intervenció a cada 
àrea corresponent perquè cada àrea vagi esmenant d’acord amb el que poden i 
sobretot el que és més urgent a fi i efecte de que puguem fer-ho millor cada any. El 
més important d’aquí és el que explicava la senyora Maria Àngels Planas quan li deia: 
«Miri, escoltin, resulta que aquest any s’han controlat més expedients que l’any passat. 
Concretament més de 10.000, 10.791 amb objeccions, que n’hi havia un de XALOC, 
que el mateix XALOC ho va reconsiderar. Per tant, ha quedat en 0. Zero objeccions; 
amb observacions, 278 i amb omissió de fiscalització, 41. Això vol dir que totes les 
àrees, totes les àrees de la casa, totes les àrees i organismes autònoms ho han fet 
molt millor, han anat millorant aquests aspectes. Sobretot quan estem parlant que hi ha 
molta gent que s’ha de recuperar és perquè algú no ha pogut justificar prou bé. En tot 
cas, aquestes són les que han controlat, però és que les recuperacions en aquest 
sentit se n’han fet moltes. A cada junta de govern, si vostè repassa les actes, que estic 
segur que ho fa, doncs hi ha una sèrie de recuperacions que, a més a més, no són les 
que... l’informe és una mostra. És la quantitat de gent, de la quantitat de, això vol dir 
que és la quantitat de feina que s’està fent en aquesta casa d’acord amb això. És 
evident que el que diu vostè que això s’ha d’anar perfeccionant i millorant cada vegada 
més estic absolutament d’acord. Per això cada any hi ha aquest decret que prepara la 
Intervenció i que jo mateix signo que a cada àrea se li esmenta tot allò que s’ha de 
millorar. Que no vol dir que no estigui bé, hi ha coses que s’han de millorar i coses que 
s’han d’esmenar. Hi ha coses que estan esmenades, coses que encara no han estat 
esmenades, però sobretot el que és més important és el que s’ha d’esmenar primer. I 
això és aquest ordre que també es prioritza des de la mateixa intervenció. Per tant, li 
agraeixo el seu comentari, en el to positiu que espero que ho digui, però que en tot cas, 
això cada àrea doncs... no és que sigui un examen sinó que és de dir: «Escolta, hem 
repassat tots aquests expedients i de cada àrea i de cada organisme autònom, hi ha 
aquestes qüestions. I això és el que tenim més dèbil, això és el que tenim més fort i el 
que tenim més dèbil és allò que s’ha d’anar corregint, i dintre el més dèbil, el que tenim 
més urgent en aquest sentit». Gràcies, senyora Pèlach. Alguna consideració més? 
El diputat senyor Juli Fernàndez, intervé i diu: Sí, president. Només, res, trenta segons. 
Una mica el que havia dit al punt número 5, el nostre grup pensa que aquest tipus de 
controls són positius. Crec que ens ajuden, també, òbviament a la pròpia institució a 
millorar en el dia a dia la gestió de tot el que són els expedients. Crec que també és un 
pas, diguéssim, que va cap a la transparència en la gestió de lo públic. Sí que sempre 
a cada ple hem dit el mateix cada any, així que ens va bé que en aquest control de 
fiscalització es ressaltin aquells elements a millorar. Ja dic: a millorar. No es estic 
parlant de cap mena d’excepció ni d’il·legalitat, però sí que ens agradaria que aquelles 
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esmenes i aquelles recomanacions que es fan, donem per alt que s’incorporin. Aquí sí 
que veiem que hi ha algunes recomanacions fetes d’anys anteriors que no 
s’incorporen. Per tant, jo demanaria que fessin tots un esforç d’aprofitar aquesta bona 
feina d’aquell control intern perquè en el futur aquests elements que ens diuen que 
s’han d’esmenar o s’han de millorar, fem el possible per poder los incorporar. Per tant, 
només en aquest aspecte volem intervenir. 
El senyor President, respon: Molt bé, gràcies, senyor Fernàndez. Això està clar que 
tothom té aquesta voluntat i agraeixo l’esforç que han fet. No només d’Intervenció, que 
també, sinó des de totes les àrees. Perquè aquest informe a les àrees els arriba el 
mes d’octubre. Estem donant compte al mes de març i un tant per cent ja s’han 
esmenat. Per tant, estic convençut que això que surt aquí, les àrees en quan en tornar 
a donar compte a l’exercici que ve, quan torni a sortir l’octubre que ve l’informe 
d’Intervenció, estic segur que hi haurà moltes més qüestions que s’hauran esmenat. 
Pensin que això les àrees ho han tingut el mes d’octubre. Novembre, desembre, gener, 
febrer: quatre mesos. Per tant, queden vuit mesos per acabar l’any per tornar a fer 
l’altre informe i estic segur que moltes d’aquestes coses corregiran. Moltes gràcies.  
 
El Ple de la Corporació queda assabentat  
 
8. Donar compte al Ple de la liquidació del pressupost general de la 

Diputació de Girona, dels seus organismes autònoms i dels consorcis 
adscrits de l'exercici 2020 – Intervenció-comptabilitat i pressupostos 
2021/F010700/657 

 
“La base 64 d’execució del pressupost de la Diputació per a l’exercici 2021 estableix 
que l’aprovació de la liquidació del pressupost general i dels consorcis adscrits 
correspon al president de la Diputació, amb l’informe previ de la intervenció general, i 
se n’ha de donar compte en la primera sessió al Ple de la corporació. 
 
D’acord amb aquesta base, així com l’article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, i els articles 90 i 93 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i amb l’informe 
previ de la Intervenció, el president de la Diputació, mitjançant decret de 26 de febrer 
de 2021, ha aprovat la liquidació del pressupost general de la Diputació de Girona, 
dels seus organismes autònoms i dels consorcis adscrits de l’exercici 2020. 
 
Per això, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i 
Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la Corporació la 
informaciói següent: 
 
Donar-se per assabentat de la resolució de la Presidència, de data 26 de febrer de 
2021, sobre l’aprovació de la liquidació del pressupost general de la Diputació de 
Girona, dels seus organismes autònoms i dels consorcis adscrits de l’exercici 2020, 
que es transcriu tot seguit: 
 
« Mitjançant resolució de la Presidència de 16 de febrer de 2021 es va aprovar la 
liquidació del pressupost general de la Diputació de Girona i dels pressupostos dels 
consorcis adscrits de l’exercici 2020. 
 
Havent-se detectat un error material en la part dispositiva de l’acord que fa referència 
al càlcul del romanent de tresoreria de l'organisme autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona- Dipsalut, es procedeix a la seva rectificació, en el sentit següent: 
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Allà on diu: 
 
"PRIMER. Aprovar la liquidació del pressupost general de la Diputació de Girona de 
l’exercici 2020, de conformitat amb el detall que a continuació s’indica: 
[...] 
 

2. ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA - DIPSALUT 
[...] 

6.1.1. Romanent de tresoreria 
1. FONS LÍQUIDS 8.270.450,79 
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c) 14.260.215,78 
a. Del pressupost corrent 11.098.188,50 
b. De pressupostos tancats 3.160.472,00 
c. D'operacions no pressupostàries 1.555,28 
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f) 3.727.620,56 
d. Del pressupost corrent 3.413.574,32 
e. De pressupostos tancats 56.623,77 
f. D'operacions no pressupostàries 257.422,47 
4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ 705,96 
g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 
h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 705,96 
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 18.803.75 
II. Saldos de dubtós cobrament 0,00 
III. Excés de finançament afectat 0,00 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 
(RTDG) (I-II-III) 8.803.751,97 

 
Ha de dir: 
 
PRIMER. Aprovar la liquidació del pressupost general de la Diputació de Girona de 
l’exercici 2020, de conformitat amb el detall que a continuació s’indica: 
[...] 
 

2. ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA - DIPSALUT 

[...] 
 Romanent de tresoreria 

1. FONS LÍQUIDS 8.270.450,79 

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c) 14.260.215,78 

a. Del pressupost corrent 11.098.188,50 

b. De pressupostos tancats 3.160.472,00 

c. D'operacions no pressupostàries 1.555,28 

3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f) 3.727.620,56 

d. Del pressupost corrent 3.413.574,32 

e. De pressupostos tancats 56.623,77 

f. D'operacions no pressupostàries 257.422,47 

4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ 705,96 

g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 

h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 705,96 

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 18.803.751,97 

II. Saldos de dubtós cobrament 0,00 

III. Excés de finançament afectat 0,00 



 

 

 

 

 

55 

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

 

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (RTDG) (I-II-III) 18.803.751,97 

 
D’acord amb el que estableix l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions publiques, es permet a les 
administracions públiques rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de 
l’interessat, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
Atesa la documentació de l’expedient de referència, d’acord amb el que estableixen 
l’article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, que aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i l’article 90 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, 
pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988 reguladora de 
les hisendes locals, en matèria pressupostària, 
 
RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar la liquidació del pressupost general de la Diputació de Girona de 
l’exercici 2020, de conformitat amb el detall que a continuació s’indica: 
 
1. PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ 

 

a. Liquidació del pressupost de despeses 
 

i. Resum 
 

Crèdits inicials 141.858.000,00 
Modificacions de crèdit 27.213.944,31 
Crèdits definitius 169.071.944,31 
Despeses autoritzades 152.380.012,04 
Despeses compromeses 148.971.240,38 
Obligacions reconegudes 124.052.364,82 
Pagaments realitzats 102.790.971,86 
Reinteg. de pagament 233.970,41 
Pagaments líquids 102.557.001,45 

 

ii. Detall per capítols 
 

 Capítol  Crèdits 
inicials 

 
Modificacio
ns de crèdit 

 Crèdits 
definitius 

 Despeses 
autoritzades 

 Despeses 
compromes

es 

 
Obligacions 
reconegude

s 
 Pagaments 

realitzats 

 
Reinteg. 

de 
pagame

nt 

 Pagaments 
líquids 

 Pendent 
pagament 

Cap.1 19.385.049,5
6 -53.444,95 19.331.604,6

1 
18.196.575,6

5 
18.196.575,6

5 
18.194.665,2

6 
18.421.630,9

2 
227.040,

66 
18.194.590,2

6 75,00 
Cap.2 14.913.966,8

6 
4.621.703,9

6 
19.535.670,8

2 
15.855.089,2

5 
15.459.807,2

6 
11.859.821,3

7 
11.817.426,2

9 4.429,75 11.812.996,5
4 46.824,83 

Cap.3 155.483,43 6.000,00 161.483,43 54.192,93 54.192,93 51.213,47 46.030,28 0,00 46.030,28 5.183,19 
Cap.4 63.496.806,8

5 
7.666.530,2

8 
71.163.337,1

3 
68.935.508,1

1 
68.706.375,1

7 
62.396.959,0

1 
47.461.389,4

9 0,00 47.461.389,4
9 

14.935.569,
52 

Cap.5 6.380.000,00 -4.717.146,4
6 1.662.853,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cap.6 19.773.782,9
4 

6.225.730,4
0 

25.999.513,3
4 

20.135.720,0
2 

18.603.698,2
6 

10.210.778,6
2 9.315.483,20 0,00 9.315.483,20 895.295,42 

Cap.7 17.577.910,3
6 

13.464.571,
08 

31.042.481,4
4 

29.054.000,1
2 

27.801.665,1
5 

21.190.001,1
3 

15.580.085,7
2 2.500,00 15.577.585,7

2 
5.612.415,4

1 
Cap.8 120.000,00 0,00 120.000,00 94.570,04 94.570,04 94.570,04 94.570,04 0,00 94.570,04 0,00 
Cap.9 55.000,00 0,00 55.000,00 54.355,92 54.355,92 54.355,92 54.355,92 0,00 54.355,92 0,00 
 Total 141.858.000,

00 
27.213.944,

31 
169.071.944,

31 
152.380.012,

04 
148.971.240,

38 
124.052.364,

82 
102.790.971,

86 
233.970,

41 
102.557.001,

45 
21.495.363,

37 
 

b. Liquidació del pressupost d’ingressos 
 
1.2.1. Resum 
 

Previsions inicials 141.858.000,00 
Modificacions de crèdit 27.213.944,31 
Previsions definitives 169.071.944,31 
Drets reconeguts 131.953.799,11 
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Drets anul·lats 1.638.211,01 
Drets cancel·lats 0,00 
Drets reconeguts nets 130.315.588,10 
Drets recaptats 131.287.239,55 
Devolucions d'ingressos indeguts 1.638.146,06 
Recaptació neta 129.649.093,49 

 
1.2.2. Detall per capitols 

 

 Capítol  Previsions 
inicials 

 
Modificacio
ns de crèdit 

 Previsions 
definitives  Drets 

reconeguts  Drets 
anul·lats 

 Drets 
Cancel·la

ts 
 Drets 

reconeguts 
nets 

 Drets 
recaptats 

 Dev. 
ingressos 
indeguts 

 Recaptació 
neta 

 
Pendent 
cobrame

nt 
Cap.1 12.870.766,3

2 0,00 12.870.766,3
2 14.715.305,2

9 56.836,50 0,00 14.658.468,7
9 14.487.124,2

0 56.836,50 14.430.287,7
0 228.181,

09 
Cap.2 15.509.588,9

2 0,00 15.509.588,9
2 16.145.167,6

1 185.077,30 0,00 15.960.090,3
1 16.108.152,1

5 185.077,30 15.923.074,8
5 37.015,4

6 
Cap.3 1.934.370,10 0,00 1.934.370,10 1.226.907,84 981,71 0,00 1.225.926,13 1.146.938,44 916,76 1.146.021,68 79.904,4

5 
Cap.4 95.607.901,2

9 332.339,43 95.940.240,7
2 97.583.646,4

1 1.395.315,
50 0,00 96.188.330,9

1 97.262.252,8
0 1.395.315,

50 95.866.937,3
0 321.393,

61 
Cap.5 47.890,95 0,00 47.890,95 48.062,59 0,00 0,00 48.062,59 48.062,59 0,00 48.062,59 0,00 
Cap.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cap.7 5.629.482,42 628.277,30 6.257.759,72 2.149.006,94 0,00 0,00 2.149.006,94 2.149.006,94 0,00 2.149.006,94 0,00 
Cap.8 100.000,00 36.411.327,5

8 36.511.327,5
8 85.702,43 0,00 0,00 85.702,43 85.702,43 0,00 85.702,43 0,00 

Cap.9 10.158.000,0
0 -10.158.000,

00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Total 141.858.000,

00 27.213.944,3
1 169.071.944,

31 131.953.799,
11 1.638.211,

01 0,00 130.315.588,
10 131.287.239,

55 1.638.146,
06 129.649.093,

49 666.494,
61 

 

c. Magnituds pressupostàries 
 
1.3.1.  Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de desembre 
 

a. Drets pendents de cobrament exercici corrent 666.494,61 
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancat 479.788,11 
Total (a+b) 1.146.282,72 

 

c. Obligacions pendents de pagament exercici corrent 21.495.363,37 
d. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats 3.161.620,43 
Total (c+d) 24.656.983,80 

 

 Resultat pressupostari de l’exercici 
 

a. Drets reconeguts nets capítols I a V 128.080.878,73 
b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV 92.502.659,11 
(A) Operacions corrents (a-b) 35.578.219,62 
c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII 2.149.006,94 
d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII 31.400.779,75 
(B) Operacions de capital (c-d) -29.251.772,81 
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) 6.326.446,81 
e. Drets reconeguts nets capítol VIII 85.702,43 
f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII 94.570,04 
2. ACTIUS FINANCERS (e-f) -8.867,61 
g. Drets reconeguts nets capítol IX 0,00 
h. Obligacions reconegudes netes capítol IX 54.355,92 
3. PASSIUS FINANCERS (g-h) -54.355,92 
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3) 6.263.223,28 
5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals 22.978.434,17 
6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 3.421.536,19 
7. Desviacions de finançament positives de l'exercici 1.126.159,26 
8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7) 31.537.034,38 

 

 Romanents de crèdit 
 

1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ 13.584.632,23 
   a. Disponibles 6.015.695,52 
   b. Retinguts 4.133.642,15 
   c. Autoritzats 664.054,77 
   d. Compromesos 2.771.239,79 
2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA 8.737.045,63 
   a. Disponibles 0,00 
   b. Retinguts 3.828.799,52 
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   c. Autoritzats 1.040.806,48 
   d. Compromesos 3.867.439,63 
3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ 22.697.901,63 
   a. Disponibles 2.506.421,06 
   b. Retinguts 207.374,02 
   c. Autoritzats 1.703.910,41 
   d. Compromesos 18.280.196,14 
TOTAL (1+2+3) 45.019.579,49 

 
1.3.4.  Romanent de tresoreria 
 

1. FONS LÍQUIDS 68.117.763,52 
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c) 4.630.694,35 
a. Del pressupost corrent 666.494,61 
b. De pressupostos tancats 479.788,11 
c. D'operacions no pressupostàries 3.484.411,63 
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f) 26.106.422,59 
d. Del pressupost corrent 21.495.363,37 
e. De pressupostos tancats 3.161.620,43 
f. D'operacions no pressupostàries 1.449.438,79 
4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ 8.008,65 
g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 96,55 
h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 8.105,20 
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 46.650.043,93 
II. Saldos de dubtós cobrament 478.731,89 
III. Excés de finançament afectat 1.791.522,11 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (RTDG) (I-II-III) 44.379.789,93 

 

2. ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA - DIPSALUT 
 

1.3. Liquidació del pressupost de despeses 
 

1.3.1. Resum 
 

Crèdits inicials 14.857.206,00 
Modificacions de crèdit 5.204.404,51 
Crèdits definitius 20.061.610,51 
Despeses autoritzades 18.586.021,40 
Despeses compromeses 18.558.552,25 
Obligacions reconegudes 14.400.097,11 
Pagaments realitzats 10.987.056,28 
Reinteg. de pagament 533,49 
Pagaments líquids 10.986.522,79 

 

1.3.2. Detall per capítols 
 

 Capítol  Crèdits 
inicials 

 
Modificacio
ns de crèdit 

 Crèdits 
definitius 

 Despeses 
autoritzade

s 
 Despeses 
compromes

es 

 
Obligacions 
reconegude

s 
 Pagaments 

realitzats 

 
Reinteg. 

de 
pagame

nt 

 Pagaments 
líquids 

 Pendent 
pagament 

Cap.1 2.894.836,44 0,00 2.894.836,44 2.497.511,06 2.497.511,06 2.497.511,06 2.458.705,52 533,49 2.458.172,03 39.339,03 
Cap.2 5.240.179,37 1.327.858,51 6.568.037,88 5.833.944,06 5.828.646,46 3.141.138,64 3.122.019,11 0,00 3.122.019,11 19.119,53 
Cap.3 10.000,00 0,00 10.000,00 89,48 89,48 89,48 89,48 0,00 89,48 0,00 
Cap.4 6.051.190,19 3.355.516,01 9.406.706,20 9.276.699,75 9.269.837,92 7.928.266,54 4.734.193,55 0,00 4.734.193,55 3.194.072,9

9 
Cap.6 166.000,00 163.966,28 329.966,28 148.980,83 148.980,83 124.540,03 124.540,03 0,00 124.540,03 0,00 
Cap.7 480.000,00 357.063,71 837.063,71 824.796,22 809.486,50 704.551,36 543.508,59 0,00 543.508,59 161.042,77 
Cap.8 15.000,00 0,00 15.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 
 Total 14.857.206,0

0 5.204.404,51 20.061.610,5
1 

18.586.021,4
0 

18.558.552,2
5 

14.400.097,1
1 

10.987.056,2
8 533,49 10.986.522,7

9 
3.413.574,3

2 
 

1.4. Liquidació del pressupost d’ingressos 
 
2.2.1. Resum 
 

Previsions inicials 14.857.206,00 
Modificacions de crèdit 5.204.404,51 
Previsions definitives 20.061.610,51 
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Drets reconeguts 11.345.955,00 
Drets anul·lats 1.499,73 
Drets cancel·lats 0,00 
Drets reconeguts nets 11.344.455,27 
Drets recaptats 247.766,50 
Devolucions d'ingressos indeguts 1.499,73 
Recaptació neta 246.266,77 

 
2.2.2. Detall per capítols 
 

 Capítol  Previsions 
inicials 

 
Modificacio
ns de crèdit 

 Previsions 
definitives 

 Drets 
reconeguts 

 Drets 
anul·la

ts 
 Drets 

Cancel·la
ts 

 Drets 
reconeguts 

nets 
 Drets 

recaptat
s 

 Dev. 
ingress

os 
indegut

s 

 
Recaptac

ió neta 
 Pendent 

cobrament 

Cap.3 193.830,00 0,00 193.830,00 223.736,90 1.499,7
3 0,00 222.237,17 223.736,

90 1.499,73 222.237,1
7 0,00 

Cap.4 14.647.876,
00 0,00 14.647.876,

00 
11.113.524,

77 0,00 0,00 11.113.524,
77 

15.336,2
7 0,00 15.336,27 11.098.188,

50 
Cap.5 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cap.8 15.000,00 5.204.404,51 5.219.404,5

1 8.693,33 0,00 0,00 8.693,33 8.693,33 0,00 8.693,33 0,00 
 Total 14.857.206,

00 5.204.404,51 20.061.610,
51 

11.345.955,
00 

1.499,7
3 0,00 11.344.455,

27 
247.766,

50 1.499,73 246.266,7
7 

11.098.188,
50 

 

1.5. Magnituds pressupostàries 
 

1.5.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de desembre 
 

a. Drets pendents de cobrament exercici corrent 11.098.188,50 
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancat 3.160.472,00 
Total (a+b) 14.258.660,50 

 

c. Obligacions pendents de pagament exercici corrent 3.413.574,32 
d. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats 56.623,77 
Total (c+d) 3.470.198,09 

 

1.5.2. Resultat pressupostari de l’exercici 
 

a. Drets reconeguts nets capítols I a V 11.335.761,94 
b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV 13.567.005,72 
(A) Operacions corrents (a-b) -2.231.243,78 
c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII 0,00 
d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII 829.091,39 
(B) Operacions de capital (c-d) -829.091,39 
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) -3.060.335,17 
e. Drets reconeguts nets capítol VIII 8.693,33 
f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII 4.000,00 
2. ACTIUS FINANCERS (e-f) 4.693,33 
g. Drets reconeguts nets capítol IX 0,00 
h. Obligacions reconegudes netes capítol IX 0,00 
3. PASSIUS FINANCERS (g-h) 0,00 
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3) -3.055.641,84 
5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals 4.389.827,89 
6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 174.837,50 
7. Desviacions de finançament positives de l'exercici 0,00 
8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7) 1.509.023,55 

 

1.5.3. Romanents de crèdit 
 

1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ 1.571.474,34 
   a. Disponibles 1.085.685,27 
   b. Retinguts 196.650,90 
   c. Autoritzats 12.159,43 
   d. Compromesos 276.978,74 
2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA 384.641,51 
   a. Disponibles 0,00 
   b. Retinguts 0,00 
   c. Autoritzats 0,00 
   d. Compromesos 384.641,51 
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3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ 3.705.397,55 
   a. Disponibles 193.252,93 
   b. Retinguts 0,01 
   c. Autoritzats 15.309,72 
   d. Compromesos 3.496.834,89 
TOTAL (1+2+3) 5.661.513,40 

 

1.5.4. Romanent de tresoreria 
 

1. FONS LÍQUIDS 8.270.450,79 
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c) 14.260.215,78 
a. Del pressupost corrent 11.098.188,50 
b. De pressupostos tancats 3.160.472,00 
c. D'operacions no pressupostàries 1.555,28 
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f) 3.727.620,56 
d. Del pressupost corrent 3.413.574,32 
e. De pressupostos tancats 56.623,77 
f. D'operacions no pressupostàries 257.422,47 
4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ 705,96 
g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 
h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 705,96 
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 18.803.751,97 
II. Saldos de dubtós cobrament 0,00 
III. Excés de finançament afectat 0,00 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (RTDG) (I-II-III) 18.803.751,97 

 

3. ORGANISME AUTÒNOM XARXA LOCAL DE MUNICIPIS - XALOC 
 

○ Liquidació del pressupost de despeses 
 

■ Resum 
 

Crèdits inicials 12.798.000,00 
Modificacions de crèdit 2.554.440,85 
Crèdits definitius 15.352.440,85 
Despeses autoritzades 11.507.767,08 
Despeses compromeses 11.446.529,82 
Obligacions reconegudes 9.776.276,43 
Pagaments realitzats 9.725.531,52 
Reinteg. de pagament 68,31 
Pagaments líquids 9.725.463,21 

 

■ Detall per capítols 
 

 Capítol  Crèdits 
inicials 

 
Modificacion
s de crèdit 

 Crèdits 
definitius 

 Despeses 
autoritzades 

 Despeses 
compromese

s 

 
Obligacions 
reconegude

s 

 
Pagaments 
realitzats 

 Reinteg. 
de 

pagamen
t 

 
Pagaments 

líquids 
 Pendent 
pagamen

t 
Cap.1 8.186.044,00 -7.816,06 8.178.227,94 6.850.437,33 6.850.437,33 6.714.777,33 6.714.777,3

3 0,00 6.714.777,3
3 0,00 

Cap.2 4.267.656,00 2.447.688,89 6.715.344,89 4.419.443,68 4.361.486,57 2.905.847,38 2.855.309,1
3 68,31 2.855.240,8

2 
50.606,5

6 
Cap.3 8.500,00 12.448,56 20.948,56 17.273,87 17.273,87 17.273,87 17.067,21 0,00 17.067,21 206,66 
Cap.4 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cap.5 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cap.6 228.800,00 102.119,46 330.919,46 194.112,21 190.832,06 111.877,86 111.877,86 0,00 111.877,86 0,00 
Cap.8 36.000,00 0,00 36.000,00 26.499,99 26.499,99 26.499,99 26.499,99 0,00 26.499,99 0,00 
 Total 12.798.000,0

0 2.554.440,85 15.352.440,8
5 

11.507.767,0
8 11.446.529,82 9.776.276,43 9.725.531,5

2 68,31 9.725.463,2
1 

50.813,2
2 

 

○ Liquidació del pressupost d’ingressos 
 

■ Resum 
 

Previsions inicials 12.798.000,00 
Modificacions de crèdit 2.554.440,85 
Previsions definitives 15.352.440,85 
Drets reconeguts 9.518.061,66 
Drets anul·lats 165.140,42 
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Drets cancel·lats 0,00 
Drets reconeguts nets 9.352.921,24 
Drets recaptats 9.501.714,31 
Devolucions d'ingressos indeguts 165.140,42 
Recaptació neta 9.336.573,89 

 

■ Detall per capítols 
 

 Capítol  Previsions 
inicials 

 
Modificacio
ns de crèdit 

 Previsions 
definitives 

 Drets 
reconegut

s 
 Drets 

anul·lats 
 Drets 

Cancel·la
ts 

 Drets 
reconegut

s nets 
 Drets 

recaptats 
 Dev. 

ingresso
s 

indeguts 

 
Recaptaci

ó neta 

 
Pendent 
cobrame

nt 
Cap.3 6.080.720,0

0 0,00 6.080.720,0
0 

6.402.171,
13 

165.140,
42 0,00 6.237.030,

71 
6.385.823,

78 
165.140,

42 
6.220.683,

36 
16.347,3

5 
Cap.4 6.703.280,0

0 0,00 6.703.280,0
0 

3.094.518,
94 0,00 0,00 3.094.518,

94 
3.094.518,

94 0,00 3.094.518,
94 0,00 

Cap.6 0,00 0,00 0,00 3.865,57 0,00 0,00 3.865,57 3.865,57 0,00 3.865,57 0,00 
Cap.8 14.000,00 2.554.440,8

5 
2.568.440,8

5 17.506,02 0,00 0,00 17.506,02 17.506,02 0,00 17.506,02 0,00 
 Total 12.798.000,

00 
2.554.440,8

5 
15.352.440,

85 
9.518.061,

66 
165.140,

42 0,00 9.352.921,
24 

9.501.714,
31 

165.140,
42 

9.336.573,
89 

16.347,3
5 

 

○ Magnituds pressupostàries 
 

■ Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de desembre 
 

a. Drets pendents de cobrament exercici corrent 16.347,35 
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancat 12.890,53 
Total (a+b) 29.237,88 

 

c. Obligacions pendents de pagament exercici corrent 50.813,22 
d. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats 4.367,22 
Total (c+d) 55.180,44 

 

■ Resultat pressupostari de l’exercici 
 

a. Drets reconeguts nets capítols I a V 9.331.549,65 
b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV 9.637.898,58 
(A) Operacions corrents (a-b) -306.348,93 
c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII 3.865,57 
d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII 111.877,86 
(B) Operacions de capital (c-d) -108.012,29 
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) -414.361,22 
e. Drets reconeguts nets capítol VIII 17.506,02 
f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII 26.499,99 
2. ACTIUS FINANCERS (e-f) -8.993,97 
g. Drets reconeguts nets capítol IX 0,00 
h. Obligacions reconegudes netes capítol IX 0,00 
3. PASSIUS FINANCERS (g-h) 0,00 
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3) -423.355,19 
5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals 1.663.660,46 
6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 0,00 
7. Desviacions de finançament positives de l'exercici 0,00 
8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7) 1.240.305,27 

 

■ Romanents de crèdit 
 

1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ 3.768.386,40 
   a. Disponibles 3.580.056,81 
   b. Retinguts 127.809,71 
   c. Autoritzats 57.957,11 
   d. Compromesos 2.562,77 
2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA 0,00 
   a. Disponibles 0,00 
   b. Retinguts 0,00 
   c. Autoritzats 0,00 
   d. Compromesos 0,00 
3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ 1.807.778,02 
   a. Disponibles 136.807,25 
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   b. Retinguts 0,00 
   c. Autoritzats 3.280,15 
   d. Compromesos 1.667.690,62 
TOTAL (1+2+3) 5.576.164,42 

 

■ Romanent de tresoreria 
 

1. FONS LÍQUIDS 13.010.084,85 
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c) 119.577,05 
a. Del pressupost corrent 16.347,35 
b. De pressupostos tancats 12.890,53 
c. D'operacions no pressupostàries 90.339,17 
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f) 3.833.079,33 
d. Del pressupost corrent 50.813,22 
e. De pressupostos tancats 4.367,22 
f. D'operacions no pressupostàries 3.777.898,89 
4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ 1.119,80 
g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 
h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 1.119,80 
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 9.297.702,37 
II. Saldos de dubtós cobrament 8.681,65 
III. Excés de finançament afectat 0,00 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (RTDG) (I-II-III) 9.289.020,72 

 

4. ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ 
 

a. Liquidació del pressupost de despeses 
 

i. Resum 
 

Crèdits inicials 3.198.777,00 
Modificacions de crèdit 379.318,46 
Crèdits definitius 3.578.095,46 
Despeses autoritzades 3.276.914,93 
Despeses compromeses 3.241.941,45 
Obligacions reconegudes 3.042.262,21 
Pagaments realitzats 3.073.779,70 
Reinteg. de pagament 37.554,14 
Pagaments líquids 3.036.225,56 

 

ii. Detall per capítols 
 

 Capítol  Crèdits 
inicials 

 
Modificacion

s de crèdit 
 Crèdits 
definitius 

 Despeses 
autoritzade

s 
 Despeses 

compromese
s 

 
Obligacions 
reconegude

s 

 
Pagaments 
realitzats 

 Reinteg. 
de 

pagamen
t 

 
Pagaments 

líquids 
 Pendent 
pagamen

t 
Cap.1 2.854.217,0

0 6.755,00 2.860.972,0
0 

2.727.302,2
5 2.727.302,25 2.727.302,25 2.764.816,3

9 37.514,14 2.727.302,2
5 0,00 

Cap.2 302.750,00 119.093,73 421.843,73 347.084,51 340.466,91 243.755,08 237.758,43 40,00 237.718,43 6.036,65 
Cap.3 10,00 0,00 10,00 1,24 1,24 1,24 1,24 0,00 1,24 0,00 
Cap.4 5.700,00 0,00 5.700,00 2.806,23 2.505,41 2.505,41 2.505,41 0,00 2.505,41 0,00 
Cap.6 33.100,00 253.469,73 286.569,73 199.520,70 171.465,64 68.498,23 68.498,23 0,00 68.498,23 0,00 
Cap.8 3.000,00 0,00 3.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 
 Total 3.198.777,0

0 379.318,46 3.578.095,4
6 

3.276.914,9
3 3.241.941,45 3.042.262,21 3.073.779,7

0 37.554,14 3.036.225,5
6 6.036,65 

 

b. Liquidació del pressupost d’ingressos 
 

i. Resum 
 

Previsions inicials 3.198.777,00 
Modificacions de crèdit 379.318,46 
Previsions definitives 3.578.095,46 
Drets reconeguts 3.062.945,57 
Drets anul·lats 258,00 
Drets cancel·lats 0,00 
Drets reconeguts nets 3.062.687,57 
Drets recaptats 3.019.655,24 



 

 

 

 

 

62 

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

 

Devolucions d'ingressos indeguts 258,00 
Recaptació neta 3.019.397,24 

 

ii. Detall per capítols 
 

 Capítol 
 

Previsions 
inicials 

 
Modificacio
ns de crèdit 

 
Previsions 
definitives 

 Drets 
reconegut

s 
 Drets 
anul·lat

s 
 Drets 

Cancel·lat
s 

 Drets 
reconegut

s nets 
 Drets 

recaptats 
 Dev. 

ingresso
s 

indeguts 

 
Recaptaci

ó neta 
 Pendent 
cobrame

nt 
Cap.3 431.650,00 0,00 431.650,00 299.193,93 258,00 0,00 298.935,93 255.903,60 258,00 255.645,60 43.290,33 
Cap.4 2.764.077,

00 0,00 2.764.077,
00 

2.761.751,
60 0,00 0,00 2.761.751,

60 
2.761.751,

60 0,00 2.761.751,
60 0,00 

Cap.5 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cap.8 3.000,00 379.318,46 382.318,46 2.000,04 0,00 0,00 2.000,04 2.000,04 0,00 2.000,04 0,00 
 Total 3.198.777,

00 379.318,46 3.578.095,
46 

3.062.945,
57 258,00 0,00 3.062.687,

57 
3.019.655,

24 258,00 3.019.397,
24 43.290,33 

 

c. Magnituds pressupostàries 
 

i. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de desembre 
 

a. Drets pendents de cobrament exercici corrent 43.290,33 
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancat 1.371,55 
Total (a+b) 44.661,88 

 

c. Obligacions pendents de pagament exercici corrent 6.036,65 
d. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats 0,00 
Total (c+d) 6.036,65 

 

ii. Resultat pressupostari de l’exercici 
 

a. Drets reconeguts nets capítols I a V 3.060.687,53 
b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV 2.973.563,98 
(A) Operacions corrents (a-b) 87.123,55 
c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII 0,00 
d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII 68.498,23 
(B) Operacions de capital (c-d) -68.498,23 
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) 18.625,32 
e. Drets reconeguts nets capítol VIII 2.000,04 
f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII 200,00 
2. ACTIUS FINANCERS (e-f) 1.800,04 
g. Drets reconeguts nets capítol IX 0,00 
h. Obligacions reconegudes netes capítol IX 0,00 
3. PASSIUS FINANCERS (g-h) 0,00 
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3) 20.425,36 
5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals 103.554,65 
6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 0,00 
7. Desviacions de finançament positives de l'exercici 0,00 
8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7) 123.980,01 

 

iii. Romanents de crèdit 
 

1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ 232.597,14 
   a. Disponibles 179.144,53 
   b. Retinguts 34.986,97 
   c. Autoritzats 6.918,42 
   d. Compromesos 11.547,22 
2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA 0,00 
   a. Disponibles 0,00 
   b. Retinguts 0,00 
   c. Autoritzats 0,00 
   d. Compromesos 0,00 
3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ 303.236,11 
   a. Disponibles 87.049,03 
   b. Retinguts 0,00 
   c. Autoritzats 28.055,06 
   d. Compromesos 188.132,02 
TOTAL (1+2+3) 535.833,25 
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iv. Romanent de tresoreria 
 

1. FONS LÍQUIDS 607.348,82 
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c) 44.739,89 
a. Del pressupost corrent 43.290,33 
b. De pressupostos tancats 1.371,55 
c. D'operacions no pressupostàries 78,01 
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f) 121.575,06 
d. Del pressupost corrent 6.036,65 
e. De pressupostos tancats 0,00 
f. D'operacions no pressupostàries 115.538,41 
4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ 0,00 
g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 
h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 530.513,65 
II. Saldos de dubtós cobrament 1.075,96 
III. Excés de finançament afectat 0,00 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (RTDG) (I-II-III) 529.437,69 

 

5. CONSORCI DE LA COSTA BRAVA – ENTITAT LOCAL DE L’AIGUA 
 

a) Liquidació del pressupost de despeses 
 

i. Resum 
 

Crèdits inicials 21.382.000,00 
Modificacions de crèdit 11.609.634,57 
Crèdits definitius 32.991.634,57 
Despeses autoritzades 23.341.736,68 
Despeses compromeses 22.713.188,42 
Obligacions reconegudes 17.341.251,64 
Pagaments realitzats 17.317.906,10 
Reinteg. de pagament 414,83 
Pagaments líquids 17.317.491,27 

 

ii. Detall per capítols 
 

 Capítol  Crèdits 
inicials 

 
Modificacion

s de crèdit 
 Crèdits 
definitius 

 Despeses 
autoritzades 

 Despeses 
compromese

s 

 
Obligacions 
reconegude

s 
 Pagaments 

realitzats 

 
Reinteg. 

de 
pagame

nt 

 Pagaments 
líquids 

 
Pendent 
pagame

nt 
Cap.1 1.608.767,08 0,00 1.608.767,08 1.427.618,72 1.427.618,72 1.421.498,72 1.398.153,18 414,83 1.397.738,35 23.760,3

7 
Cap.2 18.602.381,1

2 6.957.633,40 25.560.014,5
2 

20.656.043,6
6 

20.459.814,6
1 

15.301.614,3
2 

15.301.614,3
2 0,00 15.301.614,3

2 0,00 
Cap.3 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cap.4 91.991,00 -20.000,00 71.991,00 264,00 264,00 264,00 264,00 0,00 264,00 0,00 
Cap.5 10.970,80 0,00 10.970,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cap.6 1.062.090,00 4.672.001,17 5.734.091,17 1.252.810,30 820.491,09 612.874,60 612.874,60 0,00 612.874,60 0,00 
Cap.7 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 Total 21.382.000,0

0 
11.609.634,5

7 
32.991.634,5

7 
23.341.736,6

8 
22.713.188,4

2 
17.341.251,6

4 
17.317.906,1

0 414,83 17.317.491,2
7 

23.760,3
7 

 

b) Liquidació del pressupost d’ingressos 
 

i. Resum 
 

Previsions inicials 21.382.000,00 
Modificacions de crèdit 11.609.634,57 
Previsions definitives 32.991.634,57 
Drets reconeguts 20.494.812,09 
Drets anul·lats 0,00 
Drets cancel·lats 0,00 
Drets reconeguts nets 20.494.812,09 
Drets recaptats 18.674.572,00 
Devolucions d'ingressos indeguts 0,00 
Recaptació neta 18.674.572,00 
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ii. Detall per capítols 
 

 Capítol 
 

Previsions 
inicials 

 
Modificacio
ns de crèdit 

 
Previsions 
definitives 

 Drets 
reconeguts 

 Drets 
anul·la

ts 
 Drets 

Cancel·la
ts 

 Drets 
reconeguts 

nets 
 Drets 

recaptats 

 Dev. 
ingress

os 
indegut

s 

 
Recaptació 

neta 
 Pendent 
cobramen

t 

Cap.3 20.702.041,
57 

8.092.836,0
6 

28.794.877,
63 

19.663.113,
15 0,00 0,00 19.663.113,

15 
18.233.852,

41 0,00 18.233.852,
41 

1.429.260,
74 

Cap.4 153.230,00 0,00 153.230,00 144.454,02 0,00 0,00 144.454,02 122.361,28 0,00 122.361,28 22.092,74 
Cap.5 227.076,36 0,00 227.076,36 225.725,69 0,00 0,00 225.725,69 210.446,87 0,00 210.446,87 15.278,82 
Cap.7 0,00 383.945,28 383.945,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cap.8 299.652,07 3.132.853,2

3 
3.432.505,3

0 461.519,23 0,00 0,00 461.519,23 107.911,44 0,00 107.911,44 353.607,7
9 

 Total 21.382.000,
00 

11.609.634,
57 

32.991.634,
57 

20.494.812,
09 0,00 0,00 20.494.812,

09 
18.674.572,

00 0,00 18.674.572,
00 

1.820.240,
09 

 

c) Magnituds pressupostàries 
 

i. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de desembre 
 

a. Drets pendents de cobrament exercici corrent 1.820.240,09 
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancat 12.108,46 
Total (a+b) 1.832.348,55 

 

c. Obligacions pendents de pagament exercici corrent 23.760,37 
d. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats 0,00 
Total (c+d) 23.760,37 

 

ii. Resultat pressupostari de l’exercici 
 

a. Drets reconeguts nets capítols I a V 20.033.292,86 
b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV 16.723.377,04 
(A) Operacions corrents (a-b) 3.309.915,82 
c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII 0,00 
d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII 617.874,60 
(B) Operacions de capital (c-d) -617.874,60 
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) 2.692.041,22 
e. Drets reconeguts nets capítol VIII 461.519,23 
f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII 0,00 
2. ACTIUS FINANCERS (e-f) 461.519,23 
g. Drets reconeguts nets capítol IX 0,00 
h. Obligacions reconegudes netes capítol IX 0,00 
3. PASSIUS FINANCERS (g-h) 0,00 
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3) 3.153.560,45 
5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals 1.703.325,37 
6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 486.536,37 
7. Desviacions de finançament positives de l'exercici 3.591.868,87 
8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7) 1.751.553,32 

 

iii. Romanents de crèdit 
 

1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ 2.839.492,36 
   a. Disponibles 1.046.510,86 
   b. Retinguts 1.240.483,77 
   c. Autoritzats 100.487,01 
   d. Compromesos 452.010,72 
2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA 10.368.693,35 
   a. Disponibles 0,00 
   b. Retinguts 6.630.944,67 
   c. Autoritzats 106.403,91 
   d. Compromesos 3.631.344,77 
3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ 2.442.197,22 
   a. Disponibles 571.981,60 
   b. Retinguts 159.976,99 
   c. Autoritzats 421.657,34 
   d. Compromesos 1.288.581,29 
TOTAL (1+2+3) 15.650.382,93 
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iv. Romanent de tresoreria 
 

1. FONS LÍQUIDS 33.147.928,36 
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c) 2.916.963,60 
a. Del pressupost corrent 1.820.240,09 
b. De pressupostos tancats 12.108,46 
c. D'operacions no pressupostàries 1.084.615,05 
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f) 247.343.49 
d. Del pressupost corrent 23.760,37 
e. De pressupostos tancats 0,00 
f. D'operacions no pressupostàries 223.583,12 
4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ 2.139,29 
g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 1.770,94 
h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 3.910,23 
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 35.819.687,76 
II. Saldos de dubtós cobrament 3.027,12 
III. Excés de finançament afectat 27.745.427,70 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (RTDG) (I-II-III) 8.071.232,94 

 

6. CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA 
 

a. Liquidació del pressupost de despeses 
 

i. Resum 
 

Crèdits inicials 1.894.000,00 
Modificacions de crèdit 2.584.704,81 
Crèdits definitius 4.478.704,81 
Despeses autoritzades 3.970.952,70 
Despeses compromeses 3.176.771,07 
Obligacions reconegudes 2.948.984,07 
Pagaments realitzats 2.949.063,41 
Reinteg. de pagament 79,34 
Pagaments líquids 2.948.984,07 

 

ii. Detall per capítols 
 

 Capítol  Crèdits 
inicials 

 
Modificacion

s de crèdit 
 Crèdits 
definitius 

 Despeses 
autoritzade

s 
 Despeses 

compromese
s 

 
Obligacions 
reconegude

s 

 
Pagaments 
realitzats 

 Reinteg. 
de 

pagamen
t 

 
Pagaments 

líquids 
 Pendent 
pagamen

t 
Cap.1 576.778,58 1.471,23 578.249,81 524.815,10 524.815,10 524.815,10 524.815,10 0,00 524.815,10 0,00 
Cap.2 657.341,97 493.186,84 1.150.528,8

1 909.811,62 538.721,40 488.255,20 488.334,54 79,34 488.255,20 0,00 
Cap.3 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cap.4 3.000,00 -2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 
Cap.6 437.742,00 2.092.046,74 2.529.788,7

4 
2.325.838,5

3 1.902.747,12 1.725.426,32 1.725.426,3
2 0,00 1.725.426,3

2 0,00 
Cap.7 202.987,45 0,00 202.987,45 202.987,45 202.987,45 202.987,45 202.987,45 0,00 202.987,45 0,00 
Cap.8 16.050,00 0,00 16.050,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 
 Total 1.894.000,0

0 2.584.704,81 4.478.704,8
1 

3.970.952,7
0 3.176.771,07 2.948.984,07 2.949.063,4

1 79,34 2.948.984,0
7 0,00 

 

b. Liquidació del pressupost d’ingressos 
 

i. Resum 
 

Previsions inicials 1.894.000,00 
Modificacions de crèdit 2.584.704,81 
Previsions definitives 4.478.704,81 
Drets reconeguts 2.956.647,39 
Drets anul·lats 2.932,46 
Drets cancel·lats 0,00 
Drets reconeguts nets 2.953.714,93 
Drets recaptats 2.107.193,57 
Devolucions d'ingressos indeguts 641,60 
Recaptació neta 2.106.551,97 
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ii. Detall per capítols 
 

 Capítol 
 

Previsions 
inicials 

 
Modificacio
ns de crèdit 

 
Previsions 
definitives 

 Drets 
reconegut

s 
 Drets 
anul·lat

s 
 Drets 

Cancel·lat
s 

 Drets 
reconegut

s nets 
 Drets 

recaptats 
 Dev. 

ingresso
s 

indeguts 

 
Recaptaci

ó neta 
 Pendent 
cobrame

nt 
Cap.3 33.285,48 0,00 33.285,48 17.058,92 341,60 0,00 16.717,32 16.659,77 341,60 16.318,17 399,15 
Cap.4 1.242.987,

68 371.897,18 1.614.884,
86 

1.263.707,
82 

2.290,8
6 0,00 1.261.416,

96 864.330,57 0,00 864.330,57 397.086,3
9 

Cap.5 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cap.7 609.396,84 1.502.940,52 2.112.337,

36 
1.671.280,

64 0,00 0,00 1.671.280,
64 

1.221.603,
22 0,00 1.221.603,

22 
449.677,4

2 
Cap.8 8.250,00 709.867,11 718.117,11 4.600,01 300,00 0,00 4.300,01 4.600,01 300,00 4.300,01 0,00 
 Total 1.894.000,

00 2.584.704,81 4.478.704,
81 

2.956.647,
39 

2.932,4
6 0,00 2.953.714,

93 
2.107.193,

57 641,60 2.106.551,
97 

847.162,9
6 

 

c. Magnituds pressupostàries 
 

i. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de desembre 
 

a. Drets pendents de cobrament exercici corrent 847.162,96 
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancat 99.478,46 
Total (a+b) 946.641,42 

 

c. Obligacions pendents de pagament exercici corrent 0,00 
d. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats 0,00 
Total (c+d) 0,00 

 

ii. Resultat pressupostari de l’exercici 
 

a. Drets reconeguts nets capítols I a V 1.278.134,28 
b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV 1.014.070,30 
(A) Operacions corrents (a-b) 264.063,98 
c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII 1.671.280,64 
d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII 1.928.413,77 
(B) Operacions de capital (c-d) -257.133,13 
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) 6.930,85 
e. Drets reconeguts nets capítol VIII 4.300,01 
f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII 6.500,00 
2. ACTIUS FINANCERS (e-f) -2.199,99 
g. Drets reconeguts nets capítol IX 0,00 
h. Obligacions reconegudes netes capítol IX 0,00 
3. PASSIUS FINANCERS (g-h) 0,00 
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3) 4.730,86 
5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals 381.914,31 
6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 377.983,96 
7. Desviacions de finançament positives de l'exercici 256.930,22 
8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7) 507.698,91 

 

iii. Romanents de crèdit 
 

1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ 118.376,84 
   a. Disponibles 91.838,10 
   b. Retinguts 23.688,42 
   c. Autoritzats 2.709,12 
   d. Compromesos 141,20 
2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA 1.364.491,08 
   a. Disponibles 0,00 
   b. Retinguts 391.708,76 
   c. Autoritzats 791.472,51 
   d. Compromesos 181.309,81 
3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ 46.852,82 
   a. Disponibles 516,82 
   b. Retinguts 0,01 
   c. Autoritzats 0,00 
   d. Compromesos 46.335,99 
TOTAL (1+2+3) 1.529.720,74 

 

iv. Romanent de tresoreria 
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1. FONS LÍQUIDS 50.474,59 
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c) 947.119,51 
a. Del pressupost corrent 847.162,96 
b. De pressupostos tancats 99.478,46 
c. D'operacions no pressupostàries 478,09 
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f) 43.046,60 
d. Del pressupost corrent 0,00 
e. De pressupostos tancats 0,00 
f. D'operacions no pressupostàries 43.046,60 
4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ -200.461,55 
g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 200.461,55 
h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 754.085,95 
II. Saldos de dubtós cobrament 98.556,46 
III. Excés de finançament afectat 272.247,52 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (RTDG) (I-II-III) 383.281,97 

 

7. CONSORCI DE LES GAVARRES 
 

o Liquidació del pressupost de despeses 
 

 Resum 
 

Crèdits inicials 603.700,00 
Modificacions de crèdit 226.487,02 
Crèdits definitius 830.187,02 
Despeses autoritzades 679.795,99 
Despeses compromeses 671.856,94 
Obligacions reconegudes 510.871,16 
Pagaments realitzats 502.712,07 
Reinteg. de pagament 102,59 
Pagaments líquids 502.609,48 

 

 Detall per capítols 
 

 Capítol  Crèdits 
inicials 

 
Modificacion

s de crèdit 
 Crèdits 
definitius 

 Despeses 
autoritzade

s 
 Despeses 

compromese
s 

 
Obligacions 
reconegude

s 

 
Pagament
s realitzats 

 Reinteg. 
de 

pagament 
 

Pagament
s líquids 

 Pendent 
pagament 

Cap.1 265.650,40 0,00 265.650,40 205.306,48 204.943,93 204.943,93 204.943,93 0,00 204.943,93 0,00 
Cap.2 261.555,60 118.638,97 380.194,57 353.916,88 352.370,28 227.705,08 219.936,09 42,69 219.893,40 7.811,68 
Cap.3 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cap.4 14.650,00 2.196,79 16.846,79 14.345,59 11.845,59 9.545,13 9.095,13 0,00 9.095,13 450,00 
Cap.6 61.444,00 105.651,26 167.095,26 106.227,04 102.697,14 68.677,02 68.736,92 59,90 68.677,02 0,00 
 Total 603.700,00 226.487,02 830.187,02 679.795,99 671.856,94 510.871,16 502.712,07 102,59 502.609,48 8.261,68 
 

o Liquidació del pressupost d’ingressos 
 

 Resum 
 

Previsions inicials 603.700,00 
Modificacions de crèdit 226.487,02 
Previsions definitives 830.187,02 
Drets reconeguts 764.024,01 
Drets anul·lats 0,00 
Drets cancel·lats 0,00 
Drets reconeguts nets 764.024,01 
Drets recaptats 524.017,76 
Devolucions d'ingressos indeguts 0,00 
Recaptació neta 524.017,76 

 

 Detall per capítols 
 

 Capítol 
 

Prevision
s inicials 

 
Modificacion
s de crèdit 

 
Prevision

s 
definitive

s 

 Drets 
reconegut

s 
 Drets 
anul·lat

s 
 Drets 

Cancel·lat
s 

 Drets 
reconegut

s nets 
 Drets 

recaptats 
 Dev. 

ingresso
s 

indeguts 

 
Recaptaci

ó neta 
 Pendent 
cobramen

t 
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Cap.3 30.853,96 0,00 30.853,96 12.600,19 0,00 0,00 12.600,19 12.600,19 0,00 12.600,19 0,00 
Cap.4 561.402,0

4 106.196,93 667.598,9
7 733.201,82 0,00 0,00 733.201,82 505.695,5

7 0,00 505.695,57 227.506,2
5 

Cap.7 11.444,00 12.326,32 23.770,32 18.222,00 0,00 0,00 18.222,00 5.722,00 0,00 5.722,00 12.500,00 
Cap.8 0,00 107.963,77 107.963,7

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Total 603.700,0

0 226.487,02 830.187,0
2 764.024,01 0,00 0,00 764.024,01 524.017,7

6 0,00 524.017,76 240.006,2
5 

 

o Magnituds pressupostàries 
 

 Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de desembre 
 

a. Drets pendents de cobrament exercici corrent 240.006,25 
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancat 238,00 
Total (a+b) 240.244,25 

 

c. Obligacions pendents de pagament exercici corrent 8.261,68 
d. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats 25,34 
Total (c+d) 8.287,02 

 

 Resultat pressupostari de l’exercici 
 

a. Drets reconeguts nets capítols I a V 745.802,01 
b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV 442.194,14 
(A) Operacions corrents (a-b) 303.607,87 
c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII 18.222,00 
d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII 68.677,02 
(B) Operacions de capital (c-d) -50.455,02 
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) 253.152,85 
e. Drets reconeguts nets capítol VIII 0,00 
f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII 0,00 
2. ACTIUS FINANCERS (e-f) 0,00 
g. Drets reconeguts nets capítol IX 0,00 
h. Obligacions reconegudes netes capítol IX 0,00 
3. PASSIUS FINANCERS (g-h) 0,00 
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3) 253.152,85 
5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals 37.646,32 
6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 10.826,32 
7. Desviacions de finançament positives de l'exercici 31.436,61 
8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7) 270.188,88 

 

 Romanents de crèdit 
 

1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ 87.832,03 
   a. Disponibles 77.070,80 
   b. Retinguts 6.351,32 
   c. Autoritzats 4.409,15 
   d. Compromesos 0,76 
2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA 72.537,42 
   a. Disponibles 0,00 
   b. Retinguts 55.404,59 
   c. Autoritzats 3.529,90 
   d. Compromesos 13.602,93 
3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ 158.946,41 
   a. Disponibles 11.564,32 
   b. Retinguts 0,00 
   c. Autoritzats 0,00 
   d. Compromesos 147.382,09 
TOTAL (1+2+3) 319.315,86 

 

 Romanent de tresoreria 
 

1. FONS LÍQUIDS 218.010,85 
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c) 240.263,15 
a. Del pressupost corrent 240.006,25 
b. De pressupostos tancats 238,00 
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c. D'operacions no pressupostàries 18,90 
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f) 22.236.42 
d. Del pressupost corrent 8.261,68 
e. De pressupostos tancats 25,34 
f. D'operacions no pressupostàries 13.949,40 
4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ 3.973,42 
g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 
h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 3.973,42 
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 440.011,00 
II. Saldos de dubtós cobrament 238,00 
III. Excés de finançament afectat 36.521,10 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (RTDG) (I-II-III) 403.251,90 

 
SEGON. Donar-ne compte al Ple corporatiu en la primera sessió ordinària que se 
celebri. 
 
TERCER. Trametre l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la Generalitat de 
Catalunya.»” 
 
El senyor President, comenta que passaríem el punt 8è, que és donar compte al Ple 
de la liquidació del pressupost general de la Diputació dels seus organismes autònoms 
i dels consorcis adscrits a l’exercici del 2020. Senyora Planas. 
La diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Planas, intervé i 
manifesta: Moltes gràcies, president. Bé, la base 64 de l’execució del pressupost de la 
Diputació per a aquest exercici 2021 estableix que l’aprovació de liquidació del 
pressupost general i també dels consorcis adscrits correspon en aquest cas al 
president de la Diputació amb un informe previ de la Intervenció General que s’ha de 
donar compte en el ple, que és el que avui portem mitjançant el decret, en aquest cas, 
del 26 de febrer de 2021. S’ha aprovat aquesta liquidació del pressupost i avui el que 
portem és donar compte per assabentat la resolució de presidència d’aquesta data per 
aprovar la liquidació de manera molt resumida perquè tenen tota la informació en 
l’expedient. Dir que els crèdits inicials han estat de 141.850.000 euros, que els crèdits 
finals definitius són 169.071.944,31 euros. Per tant, la modificació de crèdits que ha 
tingut lloc ha sigut 27.213.944,31. I pel que fa al romanent de tresoreria és de 
44.379.789,93. I bé, és un petit resum. Com he dit, vostès disposen de tota aquesta 
informació. I el que portem avui, precisament, és aprovar, donar a compte en el ple 
aquesta liquidació del pressupost general. Moltes gràcies, president. 
El senyor President, diu: Gràcies, senyora Planas. Alguna consideració per part de 
vostès? Senyor Fernàndez. 
El diputat senyor Juli Fernàndez, pren la paraula i manifesta: Deixar de manifest que 
estem davant d’un acte que és un punt que és merament formal de com s’ha executat 
el pressupost del 2020. Un any que tots sabem que ha sigut atípic, que si mirem 
l’aprovació inicial en relació a la modificacions que han hagut, algunes d’aquestes 
modificacions han tingut totes una designació que ha sigut per la COVID-19. 
Segurament, l’any passat quan tot just el gener del 2020 ningú hagués pensat que a 
partir del 14 de maig estaríem com estàvem. I, per tant, el nostre grup el que diu és 
que òbviament ha sigut una gestió diferent, no només per la complexitat pròpiament 
dita de les condicions que s’han hagut de treballar, sinó també perquè ha hagut de 
donar resposta a una sèrie de prioritats que abans no hi eren. Per tant, no només eren 
estructurals, no es tracta de donar compte. No cal que aprovem res, però sí deixar de 
manifest que aquests 27 milions d’euros, que bàsicament s’han modificat a l’aprovació 
inicial, molts han anat destinats a la COVID-19, fruit de la taula de treball que tenim 
muntada a la pròpia institució. 
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El senyor President, respon: Moltes gràcies, senyor Fernández. En tot cas, això que 
diu vostè és així. I fixi’s bé que hem de passar gairebé 33 milions d’euros a romanents, 
que també vol dir la dificultat que hi ha hagut a l’execució en algun dels casos. D’acord? 
Gràcies. 
 
El Ple de la Corporació queda assabentat  
 

9. Donar compte al Ple de l'informe relatiu a les inversions financerament 
sostenibles en l'exercici 2020. – Intervenció-comptabilitat i pressupostos - 
2021/F010700/2579 

 
“L’apartat 6 de la disposició addicional 16a. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
(TRLRHL), estableix que anualment, juntament amb la liquidació del pressupost, es 
donarà compte al Ple de la Corporació del grau de compliment dels criteris previstos 
en inversions financerament sostenibles i es farà públic en el portal web. 
 
Per això, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i 
Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció de l’acord següent: 
 
Donar-se per assabentat de l’informe relatiu a les inversions financerament sostenibles 
en l’exercici 2020, el qual es transcriu tot seguit: 
 
«ANTECEDENTS 
L’apartat 6 de la disposició addicional 16a. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
(TRLRHL), estableix que anualment, juntament amb la liquidació del pressupost, es 
donarà compte al Ple de la Corporació del grau de compliment dels criteris previstos 
en inversions financerament sostenibles i es farà públic en el portal web. 
 
FONAMENTS DE DRET 

a) Disposició addicional 16a. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
(TRLRHL). 

b) Article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. 

c) Acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020, pel qual se suspenen 
els objectius d’estabilitat aprovats l’11 de febrer de 2020, així com l’aplicació de 
les regles fiscals en els exercicis 2020 i 2021. 

 
Atesos els antecedents i la legislació aplicable, s’INFORMA el següent: 
 
PRIMER. Informació sobre l’execució d’inversions financerament sostenibles 
aprovades en l’exercici 2019, amb càrrec al superàvit de l’exercici 2018. 
Mitjançant resolució de la Presidència de la Diputació de Girona de 30 de setembre de 
2019, es va aprovar el destí del saldo resultant del superàvit o romanent de tresoreria 
per a despeses generals disponible de l’exercici 2018 del grup consolidat d’entitats que 
formen el sector administracions públiques de la Diputació de Girona a finançar 
inversions financerament sostenibles, en els termes de la disposició addicional 16a. 
del TRLRHL, i de conformitat amb el que disposen l’article 32 i la disposició addicional 
6a. de la LOEPSF, per un import total de 1.891.842,92 euros. 
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D’acord amb això, durant l’exercici 2019, es van aprovar les inversions financerament 
sostenibles següents: 

Expedient 
Data de la 

resolució de 
Presidència 

Projecte d’inversió Aplicació pressupostària Import 

2019/7702 07/11/2019 
Adquisició de llicències d’un programari 
per a realitzar les auditories dels 
registres comptables de factures 

510/4910/64102 “Inversió en 
aplicacions informàtiques Servei 
Assistència” 

100.000,00 

2019/8114 27/11/2019 
Calderes, xarxes de calor i 
instal·lacions per a la producció 
d’estella – Fases 2 i 3 

320/1720/62301 “Inversió en calderes 
i xarxes de calor – Fase 2” 445.558,70 
320/1720/62302 “ 
Inversió en calderes i xarxes de calor 
– Fase 3” 

785.642,56 

2019/8120 27/11/2019 
Eficiència energètica de l’enllumenat 
públic exterior i d’edificis d’entitats 
locals – Fase 1 

320/1650/62300 “Inversió en 
enllumenat públic exterior proj. Feder 
– Fase 1” 

560.641,66 

TOTAL    1.891.842,92 
Mitjançant informe de la cap de comptabilitat de data 12 de febrer de 2020, es va 
informar del grau de compliment dels criteris previstos en inversions financerament 
sostenibles en l’exercici 2019. De dit informe se’n va donar compte al Ple de la 
Corporació en sessió de 24 de març de 2020 i es va publicar al portal web de la 
Corporació  
(https://seu.ddgi.cat/web/document/8088;jsessionid=C4A498F5D251E61F08FB4E1A9
7123F89). 
L’execució d’aquests expedients en l’exercici 2019 va ser la següent: 

Projecte d’inversió Aplicació 
pressupostària 

Despesa 
autoritzada 

Despesa 
comprome

sa 

Despesa 
reconegud

a 

Saldo de 
despesa 
autoritza

da 

Saldo de 
despesa 

comprome
sa 

Saldo 
disponibl

e 
Adquisició de 
llicències d’un 
programari per a 
realitzar les 
auditories dels 
registres 
comptables de 
factures 

510/4910/64102 
“Inversió en 
aplicacions 
informàtiques 
Servei 
Assistència” 

99.825,00 0,00 0,00 99.825,00 0,00 175,00 

Calderes, xarxes de 
calor i instal·lacions 
per a la producció 
d’estella – Fases 2 i 
3 

320/1720/62301 
“Inversió en 
calderes i 
xarxes de calor 
– Fase 2” 

445.558,70 445.558,70 445.558,70 0,00 0,00 0,00 

320/1720/62302 
“Inversió en 
calderes i 
xarxes de calor 
– Fase 3” 

785.642,56 785.642,56 683.913,17 0,00 101.729,39 0,0, 

Eficiència 
energètica de 
l’enllumenat públic 
exterior i d’edificis 
d’entitats locals – 
Fase 1 

320/1650/62300 
“Inversió en 
enllumenat 
públic exterior 
proj. Feder – 
Fase 1” 

560.641,66 560.641,66 0,00 0,00 560.641,66 0,00 

TOTAL  
1.891.667,9

2 
1.791.842,9

2 
1.129.471,8

7 99.825,00 662.371,05 175,00 

De conformitat amb l’article 2 del Reial Decret 10/2019, de 29 de març, pel qual es 
prorroga per a 2019 el destí del superàvit de comunitats autònomes i de les entitats 
locals per a inversions financerament sostenibles i s’adopten altres mesures en relació 
amb les funcions del personal de les entitats locals amb habilitació de caràcter 
nacional, la part de la despesa autoritzada en el 2019 només es podrà comprometre i 
reconèixer en l’exercici 2020, finançant-la amb càrrec al romanent de tresoreria de 
2019 que quedarà afectat a aquesta finalitat i la corporació no podrà incórrer en dèficit 
al final de l’exercici 2020. 
L’execució d’aquests expedients en l’exercici 2020 ha estat la següent: 

Projecte d’inversió Aplicació pressupostària Despesa 
autoritzada 

Despesa 
compromes

a 
Despesa 

reconeguda 
Saldo de 
despesa 

autoritzada 

Saldo de 
despesa 

compromes
a 

https://seu.ddgi.cat/web/document/8088;jsessionid=C4A498F5D251E61F08FB4E1A97123F89
https://seu.ddgi.cat/web/document/8088;jsessionid=C4A498F5D251E61F08FB4E1A97123F89
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Adquisició de llicències 
d’un programari per a 
realitzar les auditories 
dels registres 
comptables de factures 

510/4910/64102 “Inversió 
en aplicacions 
informàtiques Servei 
Assistència” 

99.825,00 72.872,25 0,00 26.952,75 0,00 

Calderes, xarxes de 
calor i instal·lacions per 
a la producció d’estella – 
Fases 2 i 3 

320/1720/62301 “Inversió 
en calderes i xarxes de 
calor – Fase 2” 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

320/1720/62302 “Inversió 
en calderes i xarxes de 
calor – Fase 3” 

0,00 101.729,39 101.729,39 0,00 0,00 

Eficiència energètica de 
l’enllumenat públic 
exterior i d’edificis 
d’entitats locals – Fase 1 

320/1650/62300 “Inversió 
en enllumenat públic 
exterior proj. Feder – Fase 
1” 

0,00 560.641,66 560.641,66 0,00 0,00 

TOTAL   99.825,00 735.243,30 662.371,05 26.952,75 0,00 
Per tant, del total previst de despesa en inversions financerament sostenibles 
d’1.891.842,92 euros, se n’ha reconegut per import d’1.791.842,92 euros i ha restat 
sense execució per import de 100.000,00 euros: 

Projecte 
d’inversió 

Aplicació 
pressupostària 

Despesa 
prevista 

Despesa executada Despesa 
no 

executada 
ORN exercici 

2019 
ORN exercici 

2020 Total 

Adquisició de 
llicències d’un 
programari per 
a realitzar les 
auditories dels 
registres 
comptables de 
factures 

510/4910/64102 
“Inversió en 
aplicacions 
informàtiques 
Servei 
Assistència” 

100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 

Calderes, 
xarxes de calor i 
instal·lacions 
per a la 
producció 
d’estella – 
Fases 2 i 3 

320/1720/62301 
“Inversió en 
calderes i xarxes 
de calor – Fase 2” 

445.558,70 445.558,70 0,00 445.558,70 0,00 

320/1720/62302 
“Inversió en 
calderes i xarxes 
de calor – Fase 3” 

785.642,56 683.913,17 101.729,39 785.642,56 0,00 

Eficiència 
energètica de 
l’enllumenat 
públic exterior i 
d’edificis 
d’entitats locals 
– Fase 1 

320/1650/62300 
“Inversió en 
enllumenat públic 
exterior proj. 
Feder – Fase 1” 

560.641,66 0,00 560.641,66 560.641,66 0,00 

TOTAL   1.891.842,92 1.129.471,87 662.371,05 1.791.842,92 100.000,00 
El saldo de despesa no executada d’aquestes inversions financerament sostenibles, 
per import de 100.000,00 euros, no és incorporable com a romanents en l’exercici 
2021 (art. 2 del Reial Decret 10/2019, de 29 de març) . En aplicació de l’article 32 de la 
LOEPSF, aquest import s’hauria de destinar a reduir l’endeutament de la Diputació de 
Girona. No obstant això, la suspensió de les regles fiscals per acord del Consell de 
Ministres de 6 d’octubre de 2020 ha suposat que pugui no aplicar-se l’article 32 de la 
LOEPSF i que, per tant, el superàvit no s’hagi de destinar a amortitzar deute (així ho 
interpreta la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local del Ministeri 
d’Hisenda en el document emès de resposta a preguntes freqüents sobre les 
conseqüències de la suspensió de les regles fiscals en el 2020 i 2021 en relació amb 
les comunitats autònomes i les entitats locals). 
SEGON. Informe de grau de compliment dels criteris previstos en inversions 
financerament sostenibles aprovades en l’exercici 2020, amb càrrec al superàvit de 
l’exercici 2019. 
En l’exercici 2020, no s’ha aprovat la realització d’inversions financerament sostenibles 
amb càrrec al superàvit de l’exercici 2019 
TERCER. Donació de compte al Ple i publicació al portal web. 
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Del present informe se n’ha de donar compte al Ple de la Corporació, juntament amb la 
liquidació, i fer-lo públic al portal web de la Corporació.»” 
 
El senyor Pesident, manifesta que passaríem al punt següent, que és el 9è, que és 
donar compte al Ple de l’informe relatiu a les inversions financerament sostenibles de 
l’exercici del 2020. Vostès saben que se’n compta malgrat que el 2020 hi va haver, 
l’Estat va prendre la decisió al final, que no contaria la regla de despesa estabilitat per 
al final del 2020 i per al 2021, però sí que donem compte del que hi havia d’inversions 
financeres sostenibles fins a aquesta data. I que, per tant, és preceptiu. Senyora 
Planas. 
La diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria Àngels Planas, 
intervé i diu: Bé, moltes gràcies, president. En aquest cas, el Reial decret legislatiu 
2/2004 estableix que anualment, juntament amb la liquidació del pressupost, es donarà 
compte en el ple de la corporació el grau de compliment dels criteris previstos en les 
inversions financerament sostenibles. A més a més, es farà públic en el portal del 
portal de la web. La informació sobre aquestes inversions, dir que durant aquest 
exercici 2019 es van aprovar inversions per valor d’1.891.842,92 euros. Una part era 
per a l’adquisició de llicències d’un programari per realitzar les auditories dels registres 
comptables de factures. També una altra part, per calderes de xarxes de calor i 
instal·lacions per a la producció d’estella i una altra part era per l’eficiència energètica 
de l’enllumenat públic exterior i edificis i entitats locals a la fase 1. Pel que fa al total 
previst de despesa, era en aquest 1.891.842,92 euros en el qual se n’ha reconegut un 
1.791.842,92 i queda sense executar 100.000 euros, que aquests 100.000 euros no 
s’han executat l’adquisició de llicències d’un programari per realitzar les auditories dels 
registres comptables de factures. Cal aclarir que aquest import s’hauria de destinar a 
reduir l’endeutament de la Diputació. No obstant això, la suspensió de la regla de les 
despeses fiscals ha suposat que puguin aplicar-se a l’article 32. Per tant, el superàvit 
no s’hagi de destinar a amortitzar el deute. Moltíssimes gràcies. 
El senyor president, manifesta: Gràcies. En tot cas, aquests 100.000 euros no es 
perden. Com que no hi ha endeutament, queden a romanents.  
 
El Ple de la Corporació queda assabentat  
 
10. Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 2/2021 del 

pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 2021. – 
Intervenció-comptabilitat i pressupostos - 2021/F010401/2327 

 
“Diversos centres gestors han presentat les sol·licituds següents de modificació del 
pressupost mitjançant crèdit extraordinari per atendre despeses que no poden 
demorar-se fins a l’exercici següent i per a les quals no existeix crèdit per atendre-les 
(article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals - TRLRHL): 
 

Centre gestor Descripció de la despesa Import 

Cooperació 
Cultural 

En el pressupost de la Diputació de Girona de l’any 2021 hi consta una 
subvenció nominativa a favor del Patronat Comarcal de Turisme de la Cerdanya 
pel finançament del Festival de senderisme de la Cerdanya. 
Amb data 08/02/ 2021, des del Consell comarcal de la Cerdanya es comunica la 
dissolució del Patronat i la intenció del Consell comarcal de coordinar la 
iniciativa del Festival de senderisme de la Cerdanya. Per aquest motiu, es 
sol·licita  modificar el beneficiari de la subvenció a favor del Consell Comarcal 
de la Cerdanya. 

1.000,00 

Gabinet de 
Presidència 

Des del Gabinet de Presidència i per aquest exercici 2021 es volen concedir, de 
forma nominativa, les subvencions que es detallen tot seguit:  
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A l’ Ajuntament de Campllong per a l’ampliació pavelló 
100.000,00 

A l’ Ajuntament de  Fontanals de Cerdanya, per a la construcció d'un pont 
80.000,00 

A l’Ajuntament de Fortià, per actuacions casa Reina Sibil·la 
100.000,00 

A l’ajuntament de Riells i Viabrea, per a la renovació xarxa aigua potable 
200.000,00 

A l’Ajuntament de Blanes, per a l’arranjament antigues escoles 
150.000,00 

A l’Ajuntament de Vilabertran, per a la portada de serveis al terreny nova escola 
100.000,00 

A l’Ajuntament de Vilanant, per a l’arranjament de la rectoria on es volen 
incloure tots equipaments municipals 100.000,00 

A l’Ajuntament de Bolvir, per al projecte de recerca i divulgació 
5.000,00 

A Ja Som Dos Produccions, AIE per al rodatge de la sèrie a les comarques 
gironines "Torna, Sara!" 90.000,00 

Fundació Privada Astres (NIF G17695768) per a obres de nova construcció 
180.000,00 

Universitat de Girona (NIF: Q6750002E) per al finançament de despeses 
relacionades amb la Covid-19, atenció a la discapacitat, cooperació universal al 
desenvolupament, voluntariat, programa d’aprenentatge i servei, i igualtat de 
gènere, entre d’altres (despeses corrents) 

370.000,00 

Universitat de Girona (NIF: Q6750002E) per al finançament de despeses 
relacionades amb la Covid-19, atenció a la discapacitat, cooperació universal al 
desenvolupament, voluntariat, programa d’aprenentatge i servei, i igualtat de 
gènere, entre d’altres (inversió) 

80.000,00 

Servei d’Esports 

Subvenció nominativa al Club Tennis Girona per a l’organització del Torneig ITF 
15000$ de Tennis. 7.500,00 

Subvenció nominativa a Volta Ciclista Catalunya AE per a l’organització dels 
actes de commemoració del centenari. 20.000,00 

Subvenció nominativa a la Universitat de Girona per als Campionats de 
Catalunya d’Universitaris 15.000,00 

Subvenció nominativa a Bike Show Sport Events SL per a l’organització de la 
Copa del Món E-Bike. 15.000,00 

Subvenció nominativa a l’Ajuntament de Salt per al Parc d’aigües braves de la 
Pilastra 70.000,00 

Subvenció nominativa a Uni Girona Club de Bàsquet per a l’activitat esportiva 
europea temporada 2020-2021 30.000,00 

Subvenció nominativa a Uni Girona Club de Bàsquet per a despeses 
extraordinàries derivades de la COVID-19 30.000,00 

Programes 
Europeus 

No es va preveure el 10% necessari per fer front a la despesa no prevista en els 
contractes d’obra i en els de subministrament dels projectes d’Arbúcies, Ripoll i 
Sant Feliu de Guíxols dins el projecte “Renovació museogràfica de la xarxa 
territorial de museus de les comarques de Girona” inclòs dins el PO Feder 
Catalunya 2014-2020, cofinançat pel Feder i per diversos ajuntaments. 

44.136,88 

Programes 
Europeus 

En la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 
2017, publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual 
se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, 
s’inclou l’operació GO03-000064 “Ampliació de la xarxa de vies verdes a les 
comarques de Girona”, amb cofinançament FEDER, la qual es porta a terme, 
conjuntament, amb el projecte d’extensió de la xarxa de fibra òptica. Aquest 
projecte d’extensió de la xarxa de fibra òptica aprofitant l’obertura de nova via 
verda ja ha estat adjudicat i es va signar el contracte, amb data 12 de desembre 
de 2019, per un import de 831.186,49 € (IVA inclòs) però, en el moment de 
l’adjudicació no es va preveure la reserva de crèdit del 10% per a possibles 
majors amidaments. A més a més, a causa de la pandèmia del Covid-19 les 
obres varen romandre paralitzades des del 23 de març del 2020 fins a l’11 de 
maig de 2020 i per motius de desajustos en el projecte també s’han produït 
paralitzacions temporals de les obres 

126.158,53 
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Programes 
Europeus 

En la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 
2017, publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual 
se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, 
s’inclou l’operació GO03-000064 “Ampliació de la xarxa de vies verdes a les 
comarques de Girona”, amb cofinançament FEDER. Per portar a terme aquesta 
operació es va crear el PFA 2017/3/UE/2. Durant la setmana del 20 de gener de 
2020, a causa del temporal Glòria, es varen produir danys en els diferents 
traçats per on es treballa per a l’ampliació de la xarxa de les Vies Verdes a les 
comarques de Girona 
La reparació dels danys en aquells punts que calia reparar per a tornar a 
garantir la seguretat dels usuaris de les vies verdes i que era necessària per a 
la execució de les obres es va ordenar de forma urgent per mitjà del Decret del 
Servei d'Enginyeria-Protecció Civil, de data 6 de maig de 2020 (Exp. 2017 / 
8114). 

55.109,92 

Medi Ambient 

Una vegada conegut el resultat de l’informe de l’estat de la natura a Catalunya, 
es fa palès que la crisi de biodiversitat que patim es fa més evident per la 
pèrdua d’espais oberts i de l’estructura en mosaic del territori, per la qual cosa 
es planteja fer una iniciativa pilot per potenciar els serveis ecosistèmics 
vinculats al món agrari en l’EIN Gavarres i el seu entorn immediat; per aquest 
motiu es planteja definir un programa que es preveu que es materialitzi 
mitjançant contractes agraris amb els titulars d’explotacions agràries i entitats 
sense ànim de lucre els quals es canalitzaran mitjançant subvencions en 
concurrència competitiva. 

85.000,00 

  2.053.905,33 

 
Per atendre aquestes sol·licituds, s’ha iniciat l’expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 2/2021 en el pressupost de despeses de la Diputació de Girona d’enguany. 
 
D’acord amb l’article 36.1 del Reial decret 500/1990, el crèdit extraordinari es pot 
finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos efectivament 
recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost corrent i 
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost vigent no 
compromeses i les dotacions de les quals s’estimin reduïbles. 
 
Una vegada emès l’informe de control permanent de conformitat per part de la 
Intervenció General, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció 
Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 2/2021 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2021, segons el detall 
següent: 
 

CRÈDIT EXTRAORDINARI 

APLICACIÓ 
DESCRIPCIÓ IMPORT Org

. 
Prog

. 
Eco. 

100 3110 78101 
A la Fund. Privada Astres, per a obres de nova 
construcció 180.000,00 

100 3260 45300 A la UdG, per a activitats diverses 370.000,00 
100 3260 75300 A la UdG, per a inversions diverses 80.000,00 

100 4390 47001 
A Ja Som Dos Produccions AIE, per a sèrie a 
comarques giron. 90.000,00 

100 9420 46202 
A l'Aj. de Bolvir, per a un projecte de recerca i 
divulgació 5.000,00 

100 9420 76203 A l'Aj. de Campllong, per a l'ampliació del pavelló 100.000,00 

100 9420 76204 
A l'Aj. de Fontanals de Cerdanya, per construcció 
d'un pont 80.000,00 
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100 9420 76205 A l'Aj. de Fortià, per actuacions casa Reina Sibil·la 100.000,00 
100 9420 76206 A l'Aj. de Riells i Viabrea, per renovació aigua potable 200.000,00 

100 9420 76207 
A l'Aj. de Blanes, per a l'arranjament d'antigues 
escoles 150.000,00 

100 9420 76208 
A l'Aj. de Vilabertran, portada serveis terreny nova 
escola 100.000,00 

100 9420 76210 A l'Aj. de Vilanant, per arranjament de la Rectoria 100.000,00 

300 3340 46509 
Al Consell Comarcal de la Cerdanya 
-Fest.Senderisme Cerdanya 1.000,00 

320 3410 45391 A UdG, per Campionats de Catalunya Universitaris 15.000,00 
320 3410 46211 A l'Aj. de Salt, per Parc d'aigües braves de la Pilastra 70.000,00 
320 3410 47009 A Bike Show Events, SL, per a Copa del Món E-Bike 15.000,00 

320 3410 48139 
A Club Tennis Girona, per Torneig ITF 15000$ de 
Tennis 7.500,00 

320 3410 48140 
A Volta Ciclista Catalunya, AE, per actes del 
centenari 20.000,00 

320 3410 48141 
A Uni Girona Club Bàsquet, per activitat europea 
2020-2021 30.000,00 

320 3410 48142 
A Uni Girona Club Basquet, per despeses extraord. 
Covid-19 30.000,00 

500 1700 47003 
Convocatòria emp.privades contractes agraris servies 
ecosist 25.000,00 

500 1700 48135 
Convocatòria ent. no luc. contractes agraris serveis 
ecosist 60.000,00 

520 3330 62900 
Inversions en renovació museus projectes Feder - 
Fase 1 44.136,88 

520 4591 61900 
Inversions complem. emergència i resposició xarxa 
vies verde 55.109,92 

520 4910 60900 Inversió en telecomunicacions xarxa vies verdes 126.158,53 
 TOTAL 2.053.905,33 

 

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT D’APLICACIONS 
APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT 
Org Prog Eco. 

300 3340 46580 
A Pat. Com. Turisme Cerdanya - Fest. Senderisme 
Cerdanya 

1.000,00 

100 3110 41000 A l’organisme autònom Dipsalut 630.000,00 
 TOTAL 631.000,00 
 

FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA 

CONCEPTE 
DESCRIPCIÓ IMPORT 

Org Eco. 

200 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 1.422.905,33 

 TOTAL 1.422.905,33 

 
SEGON. Exposar al públic l’expedient de modificació del pressupost aprovat 
inicialment en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona, tal com preveu l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, i als efectes que es puguin presentar les reclamacions previstes a 
l’article 170 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
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TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial de 
l’expedient de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament aprovat, 
d’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 169.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març. 
 
CINQUÈ. La modificació de crèdit entrarà en vigor una vegada publicat l’edicte del 
pressupost modificat, resumit per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, segons l’article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Contra 
l’aprovació definitiva del pressupost modificat es podrà presentar directament recurs 
contenciós administratiu, tal com preveu l’article 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març.” 
 
El senyor President, manifesta que ara ja passaríem al punt 10è, el primer punt que 
seria d’aprovació. Aprovació de l’expedient de crèdit extraordinari de la Diputació de 
Girona del pressupost de la Diputació de l’exercici 2021. Senyora Planas. 
La diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Planas, manifesta: 
Moltes gràcies, president. En aquest cas, diversos centres gestors ens han presentat 
sol·licituds per modificar el pressupost mitjançant crèdit extraordinari. L’import total és 
de 2.053.905,33. No nomenaré un per un, simplement dir que hi ha el centre gestor de 
cooperació cultural perquè el que hi ha és una modificació del beneficiari de la 
subvenció pel que fa al Gabinet de Presidència, que hi ha diferents subvencions 
nominatives a diferents ajuntaments. També, a la Universitat de Girona per despeses 
relacionades amb la COVID-19. I també hi ha el centre gestor de serveis d’esports, 
que ens han demanat diferents subvencions: per al Club de Tennis Girona, per a la 
Volta Ciclista a Catalunya, Universitat de Girona, per a l’Ajuntament de Salt... Hi ha 
diferents nominatives. I també per a programes europeus. I pel que fa a medi ambient, 
es planteja fer una iniciativa pilot per potenciar els serveis ecosistèmics vinculats al 
món agrari de [...] de les Gavarres i en el seu entorn immediat i es planteja definir un 
programa. Es preveu que es materialitzi mitjançant contractes agraris, i amb els titulars 
de les explotacions agràries i entitats sense ànim de lucre. Per això portem aquesta 
subvenció. El total de baixa a finançament, aquests 2.053.000 es finançaran amb 
baixa de crèdit. El Patronat de Turisme de la Cerdanya Senderisme de la Cerdanya, 
1.000 euros; de l’organisme autònom Dipsalut, 630.000 euros i del romanent de 
tresoreria per a les despeses generals, d’1.422.905,53. Són aquests 2.053.000 de 
modificació que portem. Moltíssimes gràcies. 
El senyor President, intervé i afegeix: Moltes gràcies. Val a dir una cosa que potser no 
hem dit abans i aprofito per dir-ho ara. En el pressupost hi havia 4.520.889,80 que 
s’havia d’anar amb l’operació de crèdit. Evidentment amb els romanents que surt, ja ho 
varen dir amb l’aprovació del pressupost, aquest crèdit no el farem, i el farem com a 
incorporació de romanents. Per tant, l’endeutament d’aquesta casa continuarà sent 
zero. Dit això, si hi ha algun comentari respecte al que ha dit la senyora Planas per 
part d’algú. 
La diputada senyora Pèlach, respon: Sí, moltes gràcies. 
El senyor President, diu: Sí, sí. Endavant, endavant. 
La diputada senyora Laia Pèlach, manifesta: D’acord. Moltes gràcies. Nosaltres per 
anunciar el posicionament en contra d’aquest punt. La veritat és que una vegada més 
ens porten un llistat llarguíssim. Em penso que estem parlant d’uns 25 punts de 
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subvencions nominatives i, a més a més, sense acompanyar-lo amb cap justificació de 
perquè aquestes despeses no es podien preveure en el pressupost inicialment o 
també de perquè no es poden vehicular a través de les diverses línies de subvenció 
previstes que ja disposa la Diputació. I en algunes nosaltres entenem clarament que 
podrien fer-ho, com algunes de les dels ajuntaments.També és veritat que ens 
agradaria comentar el tema d’esports. És cert que ja n’hem parlat amb el diputat 
d’aquest tema arran de les nostres intervencions dels darrers plens. Però quan van 
passar les subvencions d’esports precisament per ple, jo ja vaig comentar que 
m’estranyava que no haguessin passat les d’esdeveniments extraordinaris, que 
sembla que ho faran. Però mentrestant avui ja ens passen una colla de subvencions 
directes vinculades a temes d’esports i que crec que haurien d’entrar a aquesta línia 
perfectament, però que en canvi les quantitats són molt superiors en alguns casos a 
les que podrien optar els que es presentin a la línia de subvenció. Per tant, una vegada 
més estan plantejant una doble via desigual per a qui segueix, d’alguna manera, els 
procediments previstos a les línies de subvenció de concurrència. I, en canvi, qui té 
l’oportunitat de trucar a les portes que toca i que li responguin. Així mateix, mentre les 
línies de subvenció cada vegada incorporem més requisits i exigències, com és el cas 
dels ODS, que ens sembla perfecte, però en canvi en totes aquestes no. En aquestes 
línies, com que són nominatives, ni els exigim ODS ni els exigim res. Llavors, fins i tot 
en algunes ocasions veiem que en algunes d’aquestes línies hi ha una gran indefinició 
sobre per què han de servir aquests recursos, com en el cas de la UdG, que parlen 
d’activitats diverses. Clar, això és tan ampli... però, realment, què estem subvencionant 
aquí? Llavors, a nosaltres ens preocupa la veritat que segueixin amb aquesta lògica. I 
també ens preocupa... Ens ha sorprès que Dipsalut (això surt d’uns romanents de 
Dipsalut) renunciï, d’alguna manera, a aquests recursos amb el que costa a vegades 
aconseguir recursos destinats a polítiques socials. I després, en canvi, resulta que hi 
renunciem d’aquesta manera. Bé, ens preocupa i nosaltres votem en contra. No estem 
d’acord amb aquestes apostes. 
El senyor President, respon: Gràcies. Jo discrepo amb el tema d’ODS perquè no té res 
a veure una cosa amb l’altra. És a dir, la gent ha de donar el compliment dels ODS tant 
si és d’una manera com d’una altra. Moltes vegades, aquí, pel que fa als ajuntaments, 
bàsicament, serien ajuts extraordinaris d’alguna cosa important sobrevinguda que 
precisament cap línia de pública concurrència ho podria absorbir perquè aniria en 
contra dels altres ajuntaments i que, en tot cas, a casos o qüestions o problemàtiques 
municipals excepcionals, un criteri excepcional, però que es passa al plenari perquè 
tothom en tingui el degut compte en aquest sentit. Municipis a vegades petits amb molt 
de territori que han tingut alguna problemàtica que no han pogut solucionar o alguna 
qüestió nova sobrevinguda que en el seu pressupost era desconeguda. En el tema 
d’esports, que ja vostè l’ha mencionat molt específicament, no sé si el diputat Masquef 
pot afegir alguna qüestió en aquest sentit. 
El diputat delegat d’Esports, senyor Jordi Masquef, pren la paraula i manifesta; Sí, 
gràcies, senyor president. Amb la diputada Pèlach vam tenir una reunió en relació al 
que són les línies de subvenció. Una reunió que crec que va ser profitosa i arran 
d’aquesta reunió vam comentar la voluntat d’ampliar les línies de subvenció. De fet 
avui passa una modificació de crèdit. En el següent punt de l’ordre del dia en què 
s’inclouen dues convocatòries que es consideraven que per les especials 
circumstàncies d’aquest any anterior potser no tindrien cabuda en aquest 2021 tampoc, 
però sí que és evident que l’activitat s’ha reprès i nosaltres en aquest plenari portem 
una modificació de crèdit per restaurar el que és el programa A2, de suport a 
esdeveniments esportius singulars a través dels ajuntaments, i el que era l’antic 
programa B3/B5 per a esdeveniments esportius singulars, també d’entitats, celebració 
d'efemèrides, fites. Aquesta és una cosa, i va al següent punt de l’ordre del dia. Però 
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com deia el president, en aquest punt de l’ordre del dia del qual ara estem parlant, sí 
que hi ha coses molt excepcionals que no es podien recollir, al nostre entendre, al que 
són les convocatòries de pública concurrència i que, per tant, s’han recollit a una 
subvenció nominativa, que nosaltres passem pel ple. Poso com a exemple: tenim una 
subvenció nominativa a l’Uni Girona per a l’activitat esportiva europea de la temporada 
2020-2021. És a dir, per anar a la lliga europea, que malauradament l’Uni no entrarà a 
la Final Four, però ha fet una trajectòria exquisida. També tenim una subvenció 
nominativa també a l’Uni Girona perquè degut a les despeses causades pel temporal 
Glòria creiem que el seu club singularíssim de la demarcació, nosaltres hi havíem de 
fer aquest acompanyament. Tenim, per exemple, una altra fita que nosaltres 
considerem que és molt significativa, com són el centenari de la Volta Ciclista a 
Catalunya. Com deia, la celebració de les cent edicions. Tenim l’oportunitat d’acollir la 
Copa del Món i d’e-Bike, i que, per tant, nosaltres hi apostem amb aquests 15.000 
euros. O, per exemple, un altre ajuntament que es va posar en contacte amb nosaltres, 
que era l’Ajuntament de Salt i al qual hem considerat oportú atorgar-li una nominativa 
de 70.000 euros és perquè tenen una infraestructura que no només a nivell esportiu 
sinó també a nivell de promoció turística de la demarcació, considerem que és 
essencial, com és la Pilastra de Salt. A més, també recordin que tenim un esportista de 
primer nivell, campió del món de l’especialitat, i que per tant l’Ajuntament de Salt, com 
a conseqüència del desastre del Glòria, i com que consideren que volen també 
organitzar en el futur esdeveniments esportius singulars a nivell internacional, creuen 
que és una infraestructura del tot necessària i nosaltres compartim aquesta visió i, per 
tant, hem fet aquesta aposta. Per tant, com deia el president, totes i cada una 
d’aquestes modificacions de crèdit són per esdeveniments singularíssims que creiem 
que no poden tenir cobertura per a les subvencions de pública concurrència i tots 
tenen la seva explicació, i podria acabar de donar-los les explicacions de les altres, 
però a tall exemplificatiu, els he dit aquestes quatre o cinc. Però també podríem anar, 
per exemple, per la subvenció nominativa a la Universitat de Girona per als 
campionats de Catalunya universitaris, que tindran lloc a la ciutat de Girona. Creiem 
que és una bona oportunitat per normalitzar també la situació que estem vivint arran 
de la crisi de la covid o, per exemple, un torneig de tennis de 15.000 punts. Creiem 
que la Diputació de Girona també ha d’estar al seu cantó com, per exemple, fem 
també en el torneig de tennis femení de la Bisbal. Per tant, el que deia, són 
esdeveniments singulars als quals feia referència el president. 
El senyor President, intervé i diu: Gràcies, senyor Masquef. I a més, tingui en compte 
que molts d’aquests esdeveniments precisament l’any que ve no es tornaran a repetir. 
Primera, que esperem que no hi hagi cap més Glòria perquè l’Uni Girona no hagi de 
tornar-se a trobar amb aquesta situació. Si van a Europa, evidentment, és l’única cosa 
que hi pot haver en aquest cas, però, per exemple, el centenari de la Volta Ciclista 
d’aquí a un altre centenari ja no el veurem perquè, en tot cas, aquest any és el cent. O 
el tema de la Pilastra de Salt, que aquest equipament es va quedar en una precària 
situació degut al tema del Glòria. Per tant, és una mica tot plegat el que són qüestions 
excepcionals, que l’any que ve ja no hi seran. Per tant, per això es consideren així. 
Gràcies, senyora Pèlach. Senyor Fernàndez, alguna qüestió? 
El diputat senyor Juli Fernández, pren la paraula i manifesta: Sí, senyor president. 
Gràcies. Bé, nosaltres com ja hem fet en alguna altra ocasió en aquest plenari, en 
aquest punt farem una excepció. Entenem que hi poden haver actuacions 
extraordinàries que puguin justificar una modificació del nivell de pressupost, però aquí 
estem parlant d’una modificació molt important d’un import molt important, que ja dic, 
segurament que hi ha una actuació extraordinària que requereix d’aquesta actuació. 
Nosaltres pensem que avui hi ha algunes altres que podrien tranquil·lament encaixar 
dintre de les diferents línies que tenim de subvencions. Això també facilita la lliure 
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concurrència. La nostra abstenció va en la línia del que hem anat fent en aquests 
últims pressupostos. També d’intentar prioritzar el que són la convocatòria de 
subvenció i deixar com a fet excepcional les qüestions que puguin ser extraordinàries. 
Aquí estem veient que és un volum molt important i que malgrat que segurament totes 
les obres han fet les seves peticions en qüestions justificades pensem que és una 
magnitud significativa i per això el nostre grup fa una abstenció. Per tant, no és un vot, 
ni molt menys, negatiu, però sí que ens volem abstenir en aquest punt. 
El senyor President, manifesta: D’acord, moltes gràcies. Per tant, entenc que hi ha un 
vot en contra, 4 abstencions i 22 vots a favor. Sí? Doncs quedaria aprovada de manera 
inicial aquesta modificació de crèdit. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria 
absoluta amb el següent resultat: 22 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per 
Catalunya, Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Independents de la 
Selva i Grup Tots per l'Empordà, 4 abstencions del Grup Polític Grup Socialista de la 
Diputació de Girona, 1 vot en contra de del Grup Polític Grup Candidatura Unitat 
Popular.  
 

11. Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG 3SC 1/2021 del 
pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 2021 – 
Intervenció-comptabilitat i pressupostos - 2021/F010402/2328 
 

“Diversos centres gestors han presentat les sol·licituds següents de modificació del 
pressupost mitjançant suplement de crèdit per atendre despeses que no poden 
demorar-se fins a l’exercici següent i per a les quals el crèdit previst és insuficient i no 
pot ser objecte d’ampliació (article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals - TRLRHL): 
 

Centre 
gestor 

Descripció de la despesa Import 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 
Local 

En l’aplicació pressupostària 250 4300 48101, en el moment de 
fer les O de la justificació del 2020, es van aplicar sobre el 
compromís de 2020, en lloc del compromís incorporat de 2019. I 
ara, els compromisos de 2019 no són incorporables com a 
romanents en el 2021, per la qual cosa es fa necessari sol·licitar 
un suplement de crèdit 

50.728,88 

Servei 
d’Enginyeria 

El Servei d’Enginyeria necessita contractar l’assistència tècnica 
per direcció d’obra de diferents projectes redactats. Aquests 
projectes, afectats majoritàriament per les conseqüències del 
temporal Glòria del gener de 2020 i inclemències del temps 
posteriors, va fer necessari que el Servei d’Enginyeria hagués 
de sol·licitar un suplement de crèdit per tal de poder redactar els 
projectes amb celeritat i d’acord amb la necessitat urgent del 
moment. 
Aquest exercici 2021 i una vegada redactats els projectes que 
es detallen a la sol·licitud, cal procedir a la direcció de les obres 
de cadascuna d’elles, essent del tot necessari encarregar 
l’assistència tècnica fora del Servei d’Enginyeria. La 
insuficiència de mitjans tècnics actuals per les feines 
sobrevingudes pels efectes del temporal Gloria entre altres, i la 
insuficiència d’especialitat degut a la complexitat d’aquestes 
redaccions de projecte, i baixes del personal adscrit, fa 
necessari la contractació externa. 

166.100,00 
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Medi Ambient 

La necessitat de reforçar les accions de prevenció d’incendis per 
part de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) fa necessari 
un suplement de crèdit de la partida destinada a  donar 
subvencions en convocatòria pública amb concurrència per 
import de 75.000 euros, per tal de donar la màxima cobertura 
possible a les sol·licituds presentades en la convocatòria 
ordinària de 2021 o, si és possible, obrir una convocatòria 
extraordinària per al 2021. 

75.000,00 

Medi Ambient 

La diputació de Girona treballa per a la prevenció d’incendis 
forestals i ofereix assistència tècnica i econòmica als 
ajuntaments per tal que puguin complir les mesures de 
prevenció obligatòries d’acord amb la legislació vigent, 
especialment pel que fa a les franges de protecció d’incendis de 
les zones periurbanes i la disponibilitat de plans municipals de 
prevenció d’incendis. L’any 2020 i principi de 2021 s’ha posat a 
punt una metodologia de redacció de plans de prevenció que ha 
de permetre obtenir aquests documents de forma eficient i 
harmonitzada. Per tal de garantir al màxim la cobertura legal 
dels ajuntaments respecte a les seves obligacions en prevenció 
d’incendis es preveu suplementar la partida d’assistència tècnica 
per al pla de serveis per a ajuntaments.  

250.000,00 

Medi Ambient 

Una vegada conegut el resultat de l’informe de l’estat de la 
natura a Catalunya, es fa palès que la crisi de biodiversitat que 
patim es fa més evident per la pèrdua d’espais oberts i de 
l’estructura en mosaic del territori, per la qual cosa es planteja 
fer una iniciativa pilot per potenciar els serveis ecosistèmics 
vinculats al món agrari en l’EIN Gavarres i el seu entorn 
immediat; per aquest motiu es planteja suplementar la partida de 
subvenció directa nominativa per reforçar la col·laboració amb el 
Consorci de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya per 
definir uns índex de biodiversitat en espais agraris d’alt valor 
natural basat en els elements estructurals del territori. 

15.000,00 

Servei 
d’Esports 

Per fer front a dos programes de subvencions que es 
convocaran aquest any 2021: 
1. Ajuts en règim de concurrència competitiva a entitats no 
lucratives per esdeveniments esportius extraordinaris. 

15.000,00 

2- Ajuts a ajuntaments per esdeveniments esportius singulars, 
destinat a donar suport als municipis per a l’organització 
d’esdeveniments únics a la província i amb un important impacte 
social, econòmic o de promoció. 

40.000,00 

Per poder tramitar el pagament de la subvenció de les despeses 
de 2020 objecte del conveni amb IRTA per al funcionament i 
millores de la granja de Camps i Armet de Monells, ha estat 
necessari fer un canvi d’imputació i aprovar l’autorització, 
disposició i el reconeixement de l’obligació de la despesa amb 
càrrec al pressupost de 2021, atès que no es disposava de 
crèdit incorporable com a romanents de 2020, per la qual cosa 
és necessari poder suplementar aquesta partida per tal de poder 
aprovar i signar el conveni per al període 2021- 2023 i no afectar 
la resta de despeses previstes de partides que hi estan 
vinculades. 

50.000,00 
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Unitat de 
Gestió de la 
Informació 

Per tal de concedir dues subvencions, de concessió directa, 
inicialment previstes en el pressupost per a les dues entitats 
següents: 
- Associació de Càmpings de Girona (NIF G17116153) 
- Turisme Rural de Girona (NIF G17342841). 
L’import inicial previst per als ajuts per a la dinamització del 
territori era de 31.000,00 i 10.000,00 euros respectivament, però 
finalment s’ha previst concedir-los un augment de la subvenció 
de 4.000,00 euros a l’Associació de Càmpings de Girona i de 
25.000,00 euros per a l’Associació de Turisme Rural de Girona. 

29.000,00 

TOTAL  690.828,88 

 

Per atendre aquestes sol·licituds, s’ha iniciat l’expedient de crèdit extraordinari DG 
3SC 1/2021 en el pressupost de despeses de la Diputació de Girona d’enguany. 
 
D’acord amb l’article 36.1 del Reial decret 500/1990, el suplement de crèdit es pot 
finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos efectivament 
recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost corrent i 
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost vigent no 
compromeses i les dotacions de les quals s’estimin reduïbles. 
 
Una vegada emès l’informe de control permanent de conformitat per part de la 
Intervenció General, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció 
Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 1/2021 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2021, segons el detall 
següent: 
 

SUPLEMENT DE CRÈDIT 

APLICACIÓ 
DESCRIPCIÓ IMPORT 

Org. Prog Eco. 

104 4311 48101 
Ajuts a ent.no lucratives prom. i dinam.  territori - 
Diplab 

29.000,00 

222 9200 22706 Estudis i treballs tècnics Enginyeria – Protecció Civil 166.100,00 

250 4300 48101 
Foment entitats no lucratives Prom. i Desenv. 
Econòmic 

50.728,88 

320 3410 46201 
Ajuts a ajuntaments esdeveniments esportius 
extraord. 

40.000,00 

320 3410 48106 
Ajuts a ent. no lucratives esdeveniments esportius 
extraord. 

15.000,00 

500 1700 46768 
Al Consorci Centre Tecnològic Forestal de 
Catalunya 

15.000,00 

500 1700 48102 
Ajuts a ADF desp.corrent prev. i extinció incendis 
forestals 

75.000,00 

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

250.000,00 

500 4630 75390 Conveni amb IRTA per inversió en la Granja Monells 50.000,00 
   TOTAL 690.828,88 
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FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA 

CONCEPTE 
DESCRIPCIÓ IMPORT 

Org Eco. 

200 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 690.828,88 

 TOTAL 690.828,88 
 

SEGON. Exposar al públic l’expedient de modificació del pressupost aprovat 
inicialment en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona, tal com preveu l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, i als efectes que es puguin presentar les reclamacions previstes a 
l’article 170 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial de 
l’expedient de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament aprovat, 
d’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 169.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març. 
 
CINQUÈ. La modificació de crèdit entrarà en vigor una vegada publicat l’edicte del 
pressupost modificat, resumit per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, segons l’article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Contra 
l’aprovació definitiva del pressupost modificat es podrà presentar directament recurs 
contenciós administratiu, tal com preveu l’article 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març.” 
 
Amb posterioritat al Dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local es proposa la incorporació 
d’una modificació, d’acord amb el text de la proposta següent, i a proposta de la 
Presidència es sotmet a votació: 
 
“Diversos centres gestors han presentat les sol·licituds següents de modificació del 
pressupost mitjançant suplement de crèdit per atendre despeses que no poden demorar-se 
fins a l’exercici següent i per a les quals el crèdit previst és insuficient i no pot ser objecte 
d’ampliació (article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals - TRLRHL): 
 

Centre 
gestor 

Descripció de la despesa Import 

Promoció i 
Desenvolupa
ment 
Econòmic 
Local 

En l’aplicació pressupostària 250 4300 48101, en el moment de fer les O 
de la justificació del 2020, es van aplicar sobre el compromís de 2020, en 
lloc del compromís incorporat de 2019. I ara, els compromisos de 2019 
no són incorporables com a romanents en el 2021, per la qual cosa es fa 
necessari sol·licitar un suplement de crèdit 

50.728,88 
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Centre 
gestor 

Descripció de la despesa Import 

Servei 
d’Enginyeria 

El Servei d’Enginyeria necessita contractar l’assistència tècnica per 
direcció d’obra de diferents projectes redactats. Aquests projectes, 
afectats majoritàriament per les conseqüències del temporal Glòria del 
gener de 2020 i inclemències del temps posteriors, va fer necessari que 
el Servei d’Enginyeria hagués de sol·licitar un suplement de crèdit per tal 
de poder redactar els projectes amb celeritat i d’acord amb la necessitat 
urgent del moment. 
Aquest exercici 2021 i una vegada redactats els projectes que es detallen 
a la sol·licitud, cal procedir a la direcció de les obres de cadascuna 
d’elles, essent del tot necessari encarregar l’assistència tècnica fora del 
Servei d’Enginyeria. La insuficiència de mitjans tècnics actuals per les 
feines sobrevingudes pels efectes del temporal Gloria entre altres, i la 
insuficiència d’especialitat degut a la complexitat d’aquestes redaccions 
de projecte, i baixes del personal adscrit, fa necessari la contractació 
externa. 

166.100,00 

Medi Ambient 

La necessitat de reforçar les accions de prevenció d’incendis per part de 
les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) fa necessari un suplement 
de crèdit de la partida destinada a  donar subvencions en convocatòria 
pública amb concurrència per import de 75.000 euros, per tal de donar la 
màxima cobertura possible a les sol·licituds presentades en la 
convocatòria ordinària de 2021 o, si és possible, obrir una convocatòria 
extraordinària per al 2021. 

75.000,00 

Medi Ambient 

La diputació de Girona treballa per a la prevenció d’incendis forestals i 
ofereix assistència tècnica i econòmica als ajuntaments per tal que 
puguin complir les mesures de prevenció obligatòries d’acord amb la 
legislació vigent, especialment pel que fa a les franges de protecció 
d’incendis de les zones periurbanes i la disponibilitat de plans municipals 
de prevenció d’incendis. L’any 2020 i principi de 2021 s’ha posat a punt 
una metodologia de redacció de plans de prevenció que ha de permetre 
obtenir aquests documents de forma eficient i harmonitzada. Per tal de 
garantir al màxim la cobertura legal dels ajuntaments respecte a les 
seves obligacions en prevenció d’incendis es preveu suplementar la 
partida d’assistència tècnica per al pla de serveis per a ajuntaments.  

250.000,00 

Medi Ambient 

Una vegada conegut el resultat de l’informe de l’estat de la natura a 
Catalunya, es fa palès que la crisi de biodiversitat que patim es fa més 
evident per la pèrdua d’espais oberts i de l’estructura en mosaic del 
territori, per la qual cosa es planteja fer una iniciativa pilot per potenciar 
els serveis ecosistèmics vinculats al món agrari en l’EIN Gavarres i el seu 
entorn immediat; per aquest motiu es planteja suplementar la partida de 
subvenció directa nominativa per reforçar la col·laboració amb el 
Consorci de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya per definir uns 
índex de biodiversitat en espais agraris d’alt valor natural basat en els 
elements estructurals del territori. 

15.000,00 

Servei 
d’Esports 

Per fer front a dos programes de subvencions que es convocaran aquest 
any 2021: 
1. Ajuts en règim de concurrència competitiva a entitats no lucratives per 
esdeveniments esportius extraordinaris. 

15.000,00 

2- Ajuts a ajuntaments per esdeveniments esportius singulars, destinat a 
donar suport als municipis per a l’organització d’esdeveniments únics a la 
província i amb un important impacte social, econòmic o de promoció. 

40.000,00 
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Centre 
gestor 

Descripció de la despesa Import 

Per poder tramitar el pagament de la subvenció de les despeses de 2020 
objecte del conveni amb IRTA per al funcionament i millores de la granja 
de Camps i Armet de Monells, ha estat necessari fer un canvi d’imputació 
i aprovar l’autorització, disposició i el reconeixement de l’obligació de la 
despesa amb càrrec al pressupost de 2021, atès que no es disposava de 
crèdit incorporable com a romanents de 2020, per la qual cosa és 
necessari poder suplementar aquesta partida per tal de poder aprovar i 
signar el conveni per al període 2021- 2023 i no afectar la resta de 
despeses previstes de partides que hi estan vinculades. 

50.000,00 

Unitat de 
Gestió de la 
Informació 

Per tal de concedir dues subvencions, de concessió directa, inicialment 
previstes en el pressupost per a les dues entitats següents: 
- Associació de Càmpings de Girona (NIF G17116153) 
- Turisme Rural de Girona (NIF G17342841). 
L’import inicial previst per als ajuts per a la dinamització del territori era 
de 31.000,00 i 10.000,00 euros respectivament, però finalment s’ha 
previst concedir-los un augment de la subvenció de 4.000,00 euros a 
l’Associació de Càmpings de Girona i de 25.000,00 euros per a 
l’Associació de Turisme Rural de Girona. 

29.000,00 

TOTAL  690.828,88 

 
Per atendre aquestes sol·licituds, s’ha iniciat l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 
1/2021 en el pressupost de despeses de la Diputació de Girona d’enguany, el qual ha estat 
informat favorablement per la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció 
Econòmica i Cooperació Local, en sessió de 16 de març de 2021, a proposta de la 
diputada d’Hisenda i Serveis Econòmics de data 9 de març de 2021. 
 
Amb posterioritat a l’informe favorable de la Comissió Informativa, s’ha proposat modificar 
la proposta de suplement de crèdit en l’aplicació 500/1700/48102 “Ajuts a ADF 
desp.corrent prev. i extinció incendis forestals”, per import de 75.000,00 € i, enlloc de 
destinar-lo a subvencions a les ADF en convocatòria pública amb concurrència, reforçar 
els operatius d’estiu de les associacions i federacions d’ADF, suplementant les 
subvencions nominatives corresponents. 
 
Per tant, s’ha procedit a modificar la proposta al Ple de la Corporació d’aprovació inicial de 
l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 1/2021 del pressupost de la Diputació de 
Girona de l’exercici 2021 en el sentit següent: 
 
Allà on diu: 

SUPLEMENT DE CRÈDIT 

APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT 
Org. Prog Eco. 

500 1700 48102 
Ajuts a ADF desp.corrent prev. i extinció incendis 
forestals 

75.000,00 

 
Ha de dir: 
 

SUPLEMENT DE CRÈDIT 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT 
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Org. Prog Eco. 

500 1700 48107 A Associació ADF Alt Empordà - Prevenció incendis 31.500,00 

500 1700 48108 
A Federació ADF de les Gavarres - Prevenció 
incendis 

36.500,00 

500 1700 48116 
A la Fed. ADF La Selva - Central coord. prevenció 
incendis 

7.000,00 

 
Per tot això, el president de la Diputació de Girona proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 1/2021 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2021, segons el detall 
següent: 
 

SUPLEMENT DE CRÈDIT  

APLICACIÓ 
DESCRIPCIÓ IMPORT 

Org. Prog Eco. 

104 4311 48101 
Ajuts a ent.no lucratives prom. i dinam.  territori - 
Diplab 

29.000,00 

222 9200 22706 Estudis i treballs tècnics Enginyeria – Protecció Civil 166.100,00 

250 4300 48101 
Foment entitats no lucratives Prom. i Desenv. 
Econòmic 

50.728,88 

320 3410 46201 Ajuts a ajuntaments esdeveniments esportius extraord. 40.000,00 

320 3410 48106 
Ajuts a ent. no lucratives esdeveniments esportius 
extraord. 

15.000,00 

500 1700 46768 Al Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 15.000,00 

500 1700 48107 A Associació ADF Alt Empordà - Prevenció incendis 31.500,00 

500 1700 48108 A Federació ADF de les Gavarres - Prevenció incendis 36.500,00 

500 1700 48116 
A la Fed. ADF La Selva - Central coord. prevenció 
incendis 

7.000,00 

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

250.000,00 

500 4630 75390 Conveni amb IRTA per inversió en la Granja Monells 50.000,00 

   TOTAL 690.828,88 

 

FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA 

CONCEPTE 
DESCRIPCIÓ IMPORT 

Org Eco. 

200 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 690.828,88 

 TOTAL 690.828,88 

 
SEGON. Exposar al públic l’expedient de modificació del pressupost aprovat inicialment en 
l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, tal com preveu l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i als 
efectes que es puguin presentar les reclamacions previstes a l’article 170 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial de 
l’expedient de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament aprovat, d’acord 



 

 

 

 

 

87 

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

 

amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. En cas contrari, el Ple 
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició 
pública, per resoldre-les. 
 
QUART. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 169.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març. 
 
CINQUÈ. La modificació de crèdit entrarà en vigor una vegada publicat l’edicte del 
pressupost modificat, resumit per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
segons l’article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Contra l’aprovació 
definitiva del pressupost modificat es podrà presentar directament recurs contenciós 
administratiu, tal com preveu l’article 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 

 
El senyor President, comenta que el punt 11è, saben que a la Junta de Portaveus, el 
vicepresident primer senyor Presas els va informar que hi havia un canvi, que era un 
ajut de 75.000 euros a les ADF per despesa corrent de prevenció i extinció d’incendis. I 
s’havia quedat que en comptes de fer-ho propi, les ADF ens havien demanat que 
féssim la justa distribució igual del que fèiem a les federacions igual que havíem fet 
amb les altres subvencions. Per tant, l’ADF de l’Empordà és 31.500; les Gavarres, 
36.500; la Selva central, 7.000 euros. Per tant, des d’aquí, allà on diu «ha de dir», això 
es va comentar a la Junta de Portaveus i, per tant, s’ha modificat aquest punt en 
aquest acord. Per desenvolupar el punt 11, té la paraula la senyora Maria Àngels 
Planas. 
La diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria Àngels Planas, 
pren la paraula i manifesta: Bé, moltes gràcies, president. Aquí també portem peticions 
fetes pels diferents centres gestors, en aquest cas, de promoció desenvolupament 
econòmic local. Simplement el que hi ha és un compromís del 2019. Aquest 
compromís no ha estat no s’ha pogut fer i aquests romanents no han estat possibles 
d’incorporar-se al 2021, per la qual cosa és necessari sol·licitar un nou suplement de 
crèdit, en aquest cas, per valor de 50.728 euros. Pel que fa al centre gestor del Servei 
d’Enginyeria, aquí el que necessiten és contractar l’assistència tècnica per a la direcció 
d’obres de diferents projectes deguts al temporal Glòria i portem, evidentment, aquest 
import. Pel que fa al medi ambient, els ADF ja els ha comentat el president. I també, 
respecte a un altre punt, la Diputació ofereix assistència tècnica i econòmica als 
ajuntaments per tal que puguin complir les mesures de prevenció obligatòries d’acord 
amb la legislació. Per tant, també portem per suplementar la redacció de plans de 
prevenció per tal de garantir el màxim de cobertura legal, en aquest cas, en els 
ajuntaments respecte a les seves obligacions de prevenció d’incendis. El que pretén 
és suplementar la partida que ja teníem existent. A medi ambient, també tenim 
suplementar una altra partida de subvenció directa nominativa, en aquest cas, per 
reforçar la col·laboració amb el Consorci de la Ciència i la Tecnologia Forestal de 
Catalunya per definir un índex de biodiversitat en els espais agraris d’alt valor natural 
basat en els elements estructurals del territori. I pel que fa a esports, hi ha dos 
programes de subvencions. Un és per a esdeveniments esportius extraordinaris i l’altre, 
ajuts als ajuntaments per a esdeveniments esportius singulars. I per últim, la unitat de 
gestió de la informació per tal de concedir dues subvencions de concessió directa, en 
aquest cas, previstes en el pressupost: és l’Associació de Càmpings Girona i la de 
Turisme Rural de Girona de 4.000 i 25.000 euros cadascuna. El total de l’import és de 
690.828,88, en el qual es finança mitjançant el romanent de tresoreria. Moltíssimes 
gràcies. 
El senyor President, diu: Gràcies. Alguna consideració? 
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La diputada senyora Pèlach, respon: Sí, moltes gràcies. Sí? 
El senyor President, diu: Sí, senyora Pèlach. Endavant. 
La diputada senyora Laia Pèlach, pren la paraula i manifesta: D’acord, moltes gràcies. 
Nosaltres per justificar la nostra abstenció en aquest cas. En aquesta ocasió entenem 
que malgrat que és evident que això no deixa de ser un annex, diguéssim, del 
pressupost i, per tant, respon al seu programa de Govern i, per tant, allò que vostès 
prioritzen sí que entenem que està més justificat en el sentit que estem parlant de 
línies de subvenció que simplement no es van preveure inicialment per a aquest any i 
altres ampliacions que entenem, diguéssim, que responen una mica a un augment de 
la demanda en funció del que s’havia previst, tant en el cas de plans de serveis o 
subvencions. Per tant, en aquest cas el que farem és una abstenció. Moltes gràcies. 
El senyor President, respon: Gràcies, senyora Pèlach. Alguna consideració més? No? 
Entenc que només hi ha una abstenció i la resta són a favor? Sí? Doncs, per tant, amb 
una abstenció i 26 vots a favor quedaria aprovat inicialment també aquest expedient. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria 
absoluta amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per 
Catalunya, Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Socialista de la Diputació 
de Girona, Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 1 abstenció del 
Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra.  
 
12. Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 3/2021 del 

pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 2021 – 
Intervenció-comptabilitat i pressupostos - 2021/F010401/3093 

 
“Diversos centres gestors han presentat les sol·licituds següents de modificació del 
pressupost mitjançant crèdit extraordinari per atendre despeses que no poden 
demorar-se fins a l’exercici següent i per a les quals no existeix crèdit per atendre-les 
(article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals - TRLRHL): 
 
Centre gestor Descripció de la despesa Import 
Assistència i 
Cooperació als 
Municipis 

Es pretén donar suport econòmic al Consell Comarcal d’Osona per a la prestació de 
diversos serveis als municipis de la comarca situats a l’àmbit territorial de la Diputació 
de Girona, mitjançant una subvenció nominativa 

21.000,00 

Cooperació 
Cultural 

Com a resultat del treball de la Comissió de les Arts en Viu de la Mancomunitat de 
Catalunya, s’han elaborat unes bases reguladores de subvencions pels programes 
d’arts escèniques, música i arts visuals en l’àmbit escolar. Aquests programes, que 
poden portar programacions professionals i/o projectes participatius, es coordinaran 
de forma centralitzada des de la Generalitat de Catalunya (concretament des de 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultura) amb la participació de les quatre diputacions. 

25.000,00 

El Consell Comarcal de la Selva ha impulsat el programa Selva Cultura. Es tracta d’un 
portal de promoció de l’activitat cultural de la comarca, amb una especial focalització 
entorn de les arts escèniques i visuals i la música. Selva Cultura difon activitats de 
caràcter professional, organitzades per Ajuntaments, entitats o empreses del sector 
cultural-creatiu capaces d’atraure el públic interessat en la cultura i que tenen una 
projecció més enllà dels propis municipis. Té la finalitat d’impulsar l’activitat artística, 
fomentar el consum cultural i generar nous públics per la cultura dels municipis 
selvatans. 

20.000,00 

Una de les línies principals del servei és la de garantir l’accés a la cultura. En aquest 
context, des de Neandertal Records es vol apropar la música a aquelles persones que 
més la necessiten, tot transmetent els seus valors, la seva força, companyia i bellesa 
als sectors més desafavorits de la nostra societat. Amb el cicle de concerts i activitats 
musicals que proposen, plantegen acompanyar als pacients hospitalaris i treballadors 
del sector mèdic amb propostes musicals d’altíssima qualitat tot construint un diàleg 
esperançador i humà. Un cicle de concerts concretat en petites intervencions musicals 
a prop de les persones hospitalitzades i també dels treballadors hospitalaris que aporti 
esperança, companyia i moments de gaudi. 

15.000,00 
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Des de fa 22 anys, els premis Enderrock guardonen els millors discos, cançons, 
artistes, sales i treballs musicals catalans de l’any. Recullen les votacions de la crítica i 
de les votacions populars per reconèixer el criteri del públic en general respecte la 
producció musical catalana. Aquesta iniciativa promou la creació d’un estat d’opinió i 
busca prestigiar la producció musical catalana, a la vegada que es vol consolidar el 
projecte com un actiu de vertebració nacional i cultural del país. A més, és una aposta 
per la descentralització d’aquest tipus d’actes, que són més habituals a l’àrea 
metropolitana de Barcelona. 

14.000,00 

L’Ajuntament de Llançà, junt a diverses personalitats del món cultural, ha impulsat el 
Premi Calders d’Assaig Periodístic. Es tracta de l’únic premi en català especialitzat en 
el gènere periodístic. L’objectiu del premi és generar unes bones condicions per als 
creadors i donar a les seves obres una bona difusió. El primer premi es publicarà en el 
marc de la Setmana del Llibre en Català, 2021. 

5.000,00 

El documental ”Patriarcado, el Organismo nocivo”, de Patriarcadoorganismonocivo SL, 
està orientat a la transformació social i la pedagogia per reflexionar des del debat i la 
crítica constructiva. Es tracten temes com els estereotips patriarcals, la pornografia, la 
violència de gènere, etc. Des de l’educació i el pensament crític, es vol promoure el 
desenvolupament d’una societat diversa, igualitària i rica. 

11.000,00 

La Fundació Universitat i Futur, amb data 9 de març de 2021, ha comunitat el seu 
canvi de nom, per tant és necessari modificar el beneficiari de la nominativa a favor de 
Fundació Girona Regió del Coneixement. 

76.000,00 

L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni impulsa un cicle de concerts per les nits 
d’estiu. Es tracta d’una proposta que presenta diferents estils musicals amb l’objectiu 
d’arribar a un públic variat. En aquest sentit, les Nits d’estiu de Calonge i Sant Antoni 
neix amb la voluntat d’oferir al públic música de qualitat en espais emblemàtics del 
municipi. 

10.000,00 

L’Ajuntament de Girona produeix el documental sobre la programació simultània de 4 
exposicions sobre l’obra d’Enric Ansesa, a la ciutat de Girona. Una obra fortament 
vinculada a la ciutat que vol arribar a qui no pugui assistir a les exposicions a causa de 
la Covid-19 i esdevenir un arxiu visual per al futur. Un altre objectiu és transmetre 
l’essència, origen i significació de les creacions de l’Enric Ansesa, tot intentant retratar 
a l’autor a través de la seva obra. 

2.000,00 

El projecte Banc de Memòria, del Consell Comarcal de la Cerdanya, és un projecte 
transversal que suposa la posada en valor de les dones i de la seva vida viscuda 
gràcies a la creació d’un banc de memòria. El projecte es fonamenta en entrevistar, 
registrar i difondre el testimoni de dones de la comarca. És un projecte transversal 
perquè es dona rellevància a l'experiència de vida de les dones; recuperar un 
patrimoni immaterial que està desapareixent preservant-lo per a generacions futures a 
l'Arxiu Històric Comarcal de Cerdanya; es vol que la seva experiència esdevingui 
exemple per a les nenes i joves cerdanes; que la seva veu sigui la que expliqui, als 
locals i visitants, l'essència de viure a Cerdanya. 

4.000,00 

La Capella Polifònica de Girona ha concebut un projecte musical participatiu que 
combina la recuperació patrimonial de la cantata “El gran dia de Girona”, de Francesc 
Civil (una obra escrita per commemorar l’esperit de resistència i resiliència de la ciutat 
de Girona envers l’invasor) i el “Requiem”, de Gabriel Fauré (una obra per acomiadar 
els difunts estimats amb serenor i llum). És un projecte que convocarà cantaires 
provinents de totes comarques gironines i de més enllà en la modalitat de participatiu, 
malgrat celebrar el concert a Girona capital. Aquest és un projecte de participació, de 
construcció col·lectiva liderat per la Capella Polifònica de Girona però que compta 
amb la complicitat de moltes altres entitats (Orquestra de Girona, Agrupació Coral de 
les Comarques Gironines, Associació Mestre Francesc Civil, Associació Messies 
Participatiu, etc.). 

10.000,00 

L’Associació FAST va dur a terme el Festival durant els primers anys al Mas Gironí 
(Garrigàs). A partir del 2019 s’opta per replantejar el seu format. S’incorpora un nou 
equip de producció per donar una nova perspectiva al festival i ampliar les possibilitats 
de creixement i consolidació com a referent cultural de l’Alt Empordà. L’any 2020, el 
FAST es transforma en FASTT, una revisió amb els mateixos valors, però amb una 
nova perspectiva de territori i de continuïtat i coordinat des de sis ajuntaments del 
territori (Garrigàs, Siurana, Palau de Sta. Eulàlia, Sant Mori, Vilamacolum i Vilaür). 
Desenvolupat en xarxa, busca diluir el concepte de municipi en el marc del festival i 
concebre els diferents espais com a part d’un territori conjunt. 

15.000,00 

La Xarxa de municipis Indians organitza l’exposició “El llegat Indià”. Entre finals del 
segle XVIII i començaments del XX, milers de catalans deixaren enrere casa, família i 
amics, per partir cap a les colònies d'ultramar, unes terres estranyes i hostils, un 
viatge sovint al desconegut. Les circumstàncies d'aquells homes són diverses, tot i 
que una bona part d'ells tenien una cosa en comú: marxar a la recerca d'una cosa tan 
legítima com és una vida millor. L'aventura indiana és considerada avui, més enllà de 
mites, tòpics i misteris, com el que realment va ser: un dels fenòmens migratoris més 
importants d'Europa en les tres últimes centúries. 

3.000,00 
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L’Associació Amics de la Unesco de Girona compta amb el projecte de dignificació 
d’escultures i recuperació de la memòria dels seus escultors i escultores, Apadrinem 
Escultures. L’objectiu del projecte és fomentar l’apropament al parc escultòric de les 
poblacions per tal de poder-lo conèixer, aprendre a estimar-lo, valorar-lo i ajudar a 
tenir-ne cura. 

10.000,00 

La Fira Liberisliber, de l’Ajuntament de Besalú, és la fira anual dels llibres 
desconeguts, on es poden descobrir, a un indret tan màgic com Besalú i enmig d’una 
gran festa plena d’activitats vinculades a la literatura- un munt d’autors, històries i 
llibres artístics singulars. S’hi presenten les editorials independents d’arreu que 
ofereixen les novetats del seu catàleg, les quals no són sempre fàcils de trobar. 
Darrera la fira hi ha la seva filosofia de promoció de llibres excepcionals d’autors 
novells, reedicions de clàssics, d’artista, traduccions de llibres estrangers alternatius, 
estudis històrics singulars, poesia contemporània, llibres que qüestionen el mateix 
format del llibre, etc. 

15.000,00 

  256.000,00 
 
Per atendre aquestes sol·licituds, s’ha iniciat l’expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 3/2021 en el pressupost de despeses de la Diputació de Girona d’enguany. 
 
D’acord amb l’article 36.1 del Reial decret 500/1990, el crèdit extraordinari es pot 
finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos efectivament 
recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost corrent i 
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost vigent no 
compromeses i les dotacions de les quals s’estimin reduïbles. 
 
Una vegada emès l’informe de control permanent de conformitat per part de la 
Intervenció General, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció 
Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 3/2021 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2021, segons el detall 
següent: 
 

CRÈDIT EXTRAORDINARI 
APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT 
Org. Prog. Eco. 
220 9430 46509 Al Consell Comarcal d'Osona, serveis als municipis 21.000,00 

300 3260 45391 
A l'Of. Suport Inic. Cultural - Prog. Arts Escèn. a 
escoles 

25.000,00 

300 3260 48110 
A Fund. Girona Regió del Coneixement - Act. i 
func.càtedres 

76.000,00 

300 3340 46240 A l'Ajuntament de Llançà - Premi Pere Calders 5.000,00 
300 3340 46241 A l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni - Nits d'estiu 10.000,00 
300 3340 46242 A l'Ajuntament de Girona - Vídeo Enric Ensesa 2.000,00 
300 3340 46243 A l'Ajuntament de Garrigàs - Festival FASTT 2.500,00 
300 3340 46244 A l'Ajuntament de Siurana - Festival FASTT 2.500,00 

300 3340 46245 
A l'Ajuntament de Palau de Sta. Eulàlia - Festival 
FASTT 

2.500,00 

300 3340 46246 A l'Ajuntament de Sant Mori - Festival FASTT 2.500,00 
300 3340 46247 A l'Ajuntament de Vilamacolum - Festival FASTT 2.500,00 
300 3340 46248 A l'Ajuntament de Vilaür - Festival FASTT 2.500,00 
300 3340 46249 A l'Ajuntament de Besalú - Fira Liberisliber 15.000,00 

300 3340 46510 
Al Consell Comarcal de la Selva - Programa Selva 
Cultura 

20.000,00 

300 3340 46511 
Al Consell Comarcal Cerdanya - Banc memòria, ruta 
de memòria 

4.000,00 
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300 3340 47030 A Grup Enderrock Edicions, SL - Premis Enderrock 14.000,00 
300 3340 47031 A Patriarcadoorganismonocivo, SL - Documental 11.000,00 

300 3340 48167 
A Neandertal Records - Cicle concerts centres sanit.i 
social 

15.000,00 

300 3340 48168 
A la Capella Polifònica de Girona - El gran dia de 
Girona 

10.000,00 

300 3340 48170 
A la Xarxa de Municipis Indians - Exposició El Llegat 
Indià 

3.000,00 

300 3340 48171 
A l'Assoc.Amics Unesco de Girona - Proj.Apadrinem 
Escultures 

10.000,00 

 TOTAL 256.000,00 

 
FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT D’APLICACIONS 

APLICACIÓ 
DESCRIPCIÓ IMPORT 

Org Prog Eco. 

300 3260 48102 
A la Fund. Universitat i Futur – Act. i funcionament de 
les càtedres 

76.000,00 

 TOTAL 76.000,00 

 
FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA 

CONCEPTE 
DESCRIPCIÓ IMPORT 

Org Eco. 

200 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 180.000,00 

 TOTAL 180.000,00 

 
SEGON. Exposar al públic l’expedient de modificació del pressupost aprovat 
inicialment en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona, tal com preveu l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, i als efectes que es puguin presentar les reclamacions previstes a 
l’article 170 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial de 
l’expedient de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament aprovat, 
d’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 169.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març. 
 
CINQUÈ. La modificació de crèdit entrarà en vigor una vegada publicat l’edicte del 
pressupost modificat, resumit per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, segons l’article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Contra 
l’aprovació definitiva del pressupost modificat es podrà presentar directament recurs 
contenciós administratiu, tal com preveu l’article 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març.” 
 
El senyor President, comenta que passaríem al punt 12è, que és una aprovació de 
crèdit extraordinari de la Diputació de Girona. Senyora Planas. 
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La diputada delegada senyora Maria Àngels Planas, intervé i manifesta: Sí, moltes 
gràcies, president. Aquí, en aquest cas, el centre gestor de cooperació municipis de 
Cooperació Cultural ens ha fet una petició. El total de la petició és de 256.000 euros. 
Jo no faré una explicació extensa perquè el vicepresident Piñeira ho va explicar, jo 
crec que, molt detalladament en la comissió informativa i simplement explicar que tots 
aquests punts es finançaran mitjançant la baixa de crèdit de la Fundació Universitat i 
Futur el funcionament de les càtedres, 76.000 euros i el romanent de tresoreria per a 
les despeses generals, 180.000 euros, que són aquests 256.000 euros el total 
d’aquest expedient de crèdit extraordinari. Moltíssimes gràcies. 
El senyor President, diu: Gràcies, senyora Planas. Alguna consideració?  
La diputada senyora Pèlach, respon: Sí, si us plau, president. 
El senyor President, diu: Sí, senyora Pèlach. Endavant. 
La diputada senyora Laia Pèlach, manifesta: Moltes gràcies. En aquest cas, 
recuperem una mica el nostre vot contrari. Sí que volíem agrair l’esforç del diputat 
perquè certament explicar-nos cadascuna d’aquestes modificacions... I també he de 
dir que fins i tot alguna d’aquestes que volen ajudar a sufragar, alguna de les 
actuacions, ens poden semblar molt interessants, però al mateix temps, com deia... 
Ens mantenim d’alguna manera amb el que dèiem. Des de la CUP creiem que cal fer 
un esforç més gran per garantir el que nosaltres entenem que és una igualtat 
d’oportunitats en l’accés als recursos de la Diputació. I això al nostre entendre vol dir 
vehicular totes aquestes subvencions a través de línies en què tothom té les mateixes 
condicions d’accés. Per tant, persistim, diguéssim, en el nostre vot contrari a aquesta 
llista de subvencions nominatives. Moltes gràcies. 
El senyor President, diu: Gràcies, senyora Pèlach. Alguna intervenció més? 
El diputat senyor Juli Fernández, respon: El nostre vot serà favorable. 
El senyor President, manifesta; Senyor Fernàndez, el vot favorable? Per tant, un vot 
en contra, 26 vots a favor, quedaria aprovat inicialment. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria 
absoluta amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per 
Catalunya, Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Socialista de la Diputació 
de Girona, Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 1 vot en contra 
de del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No s'han produït abstencions.  
 

13. Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG 3SC 2/2021 del 
pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 2021 – 
Intervenció-comptabilitat i pressupostos - 2021/F010402/3094 

 
“El centre gestor Cooperació Cultural ha presentat una sol·licitud de modificació del 
pressupost mitjançant suplement de crèdit per atendre despeses que no poden 
demorar-se fins a l’exercici següent i per a les quals el crèdit previst és insuficient i no 
pot ser objecte d’ampliació (article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals - TRLRHL): 
 

Centre 
gestor Descripció de la despesa Import 

Cooperació 
Cultural 

L’any 2009 es va aprovar el Decret 48/2009, de 24 de març, que crea i regula el Sistema 
Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM). Aquesta normativa 
estableix diferents  tipologies d’equipaments municipals i estipula diferents tipus de 
suport econòmic enfunció de la tipologia. Actualment, els equipaments escènics i 
musicals bàsics (E2) i altres espais escènics i musicals (E1) reben suport econòmic per 
part del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través del 
Programa.cat. Es tracta d’un ajut en espècie als ajuntaments i destinada a la contractació 
d’espectacles. 
El Departament de Cultura està impulsant la unificació i coordinació d’esforços de les 

160.000,00 
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diputacions de Catalunya amb les del propi Departament per crear una Mancomunitat 
cultural, amb la finalitat d’unificar i coordinar criteris i polítiques d’actuació, coordinar-se a 
nivell tècnic i sumar els diferents recursos econòmics de les administracions per ser més 
eficaços i aconseguir millors resultats a nivell cultural. 
La Diputació de Girona se suma a aquesta iniciativa per tal de: 
-Garantir l’accés de tots els ciutadans a una oferta artística professional basada en 
criteris de qualitat. 
-Optimitzar l’ús d’equipaments escènics i musicals dels municipis del país. 
-Facilitar la major circulació de les produccions artístiques en millors condicions pels 
municipis. 
Es vol incrementar l’aportació del 2021 amb 10.000 euros per poder atendre més 
contractacions i ajudar el sector de les arts escèniques. 
El Ple del mes de febrer va aprovar la moció a favor de crear una línia de subvencions 
extraordinàries per a les despeses de funcionament i personal de les petites i mitjanes 
empreses i dels autònoms del sector cultural de les comarques gironines durant la  crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19. Se sol·licita un suplement de crèdit per poder 
aprovar la convocatòria. 

TOTAL  160.000,00 
 
Per atendre aquesta sol·licitud, s’ha iniciat l’expedient de crèdit extraordinari DG 3SC 
2/2021 en el pressupost de despeses de la Diputació de Girona d’enguany. 
 
D’acord amb l’article 36.1 del Reial decret 500/1990, el suplement de crèdit es pot 
finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos efectivament 
recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost corrent i 
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost vigent no 
compromeses i les dotacions de les quals s’estimin reduïbles. 
 
Una vegada emès l’informe de control permanent de conformitat per part de la 
Intervenció General, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció 
Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 2/2021 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2021, segons el detall 
següent: 
 

SUPLEMENT DE CRÈDIT  
APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT 
Org. Prog. Eco. 
300 3330 45390 A l'Oficina Suport Iniciativa Cultural - Programa .Cat 10.000,00 
300 3340 47029 Ajuts a indústries culturals Cooperació Cultural 150.000,00 
   TOTAL 160.000,00 

 
FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA 

CONCEPTE 
DESCRIPCIÓ IMPORT 

Org Eco. 
200 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 160.000,00 

 TOTAL 160.000,00 
 

SEGON. Exposar al públic l’expedient de modificació del pressupost aprovat 
inicialment en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona, tal com preveu l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, i als efectes que es puguin presentar les reclamacions previstes a 
l’article 170 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
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TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial de 
l’expedient de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament aprovat, 
d’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 169.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març. 
 
CINQUÈ. La modificació de crèdit entrarà en vigor una vegada publicat l’edicte del 
pressupost modificat, resumit per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, segons l’article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Contra 
l’aprovació definitiva del pressupost modificat es podrà presentar directament recurs 
contenciós administratiu, tal com preveu l’article 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març.” 
 
El senyor President manifesta que seguim amb el punt 13è i l’últim d’aquesta àrea 
econòmica, que és l’aprovació inicial d’expedient de suplement, en aquest cas, de 
crèdit de la Diputació de Girona. Senyora Planas. 
La diputada delegada senyora Planas, manifesta: Sí, moltes gràcies, president. Jo 
aquí dic el mateix que al punt anterior. Portem una modificació de crèdit per valor de 
160.000 euros perquè el Departament de Cultura està impulsant una unificació i 
coordinació d’esforços de les diputacions a Catalunya amb el mateix departament per 
crear una mancomunitat cultural amb la finalitat d’unificar i coordinar els criteris i 
polítiques d’actuació i coordinar-se a nivell tècnic. Per tant, és necessari aquest 
suplement de crèdit. Jo crec que també a la comissió informativa es va explicar de 
manera molt aclaridora, aquest punt, i molt detalladament. Per tant, simplement dir que 
aquest suplement de crèdit es finançarà amb el romanent de tresoreria per valor de 
160.000 euros i que 10.000 euros aniran a l’Oficina de Suport d’Iniciativa Cultural del 
Programa.cat i els ajuts d’Indústries Culturals de cooperació cultural per valor de 
150.000 euros. Moltíssimes gràcies. 
El senyor President, diu: Gràcies, senyora Planas. Alguna consideració? No? Entenc 
que aquí tots els vots són a favor? Doncs quedaria aprovat per unanimitat aquest 13è 
punt, senyor secretari. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
14. Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de treball de la 

DIputació de Girona pel 2021. – Organització i Recursos Humans 
Corporatius - 2021/G010105/2306 

 
“Mitjançant acord de Ple de 24 de novembre de 2020 es va aprovar la Relació de Llocs 
de Treball del personal de la Diputació de Girona per a l’any 2021 i d'acord amb 
l'Annex 2, hi consta un  lloc de treball de Cap de negociat a promoció econòmica. 
 
D'acord amb l'informe emès per la Cap de Servei el passat 10 de febrer, l'especial 
responsabilitat que ha d'assumir el lloc de treball es justifica per la complexitat que 
comporta i el coneixement específic de la plataforma digital comerç promoció i 
desenvolupament econòmic i social fa necessari diferenciar aquest lloc de treball d’un 
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cap de negociat administratiu, mantenint la plaça en la mateixa escala d’administració 
general. 

 
Analitzades les funcions pròpies de cap de negociat i les funcions desenvolupades per 
la figura d’un administratiu tècnic expert en la plataforma digital, es fa necessari una 
requalificació aquest lloc de treball per adequar-lo a la realitat de les funcions a 
desenvolupar, amb el canvi de lloc de treball de “cap de negociat” a “Administratiu 
tècnic expert en la plataforma de comerç”, amb el mateix nivell de complement de 
destí i específic que el cap de negociat Grup C1, CD 20 però amb una especificitat 
pròpia en les funcions del lloc de treball i amb la mateixa forma de provisió mitjançant 
concurs de mèrits. 
 
El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, durant el 2020, va crear un 
servei nou, una plataforma digital de comerç local i cal crear unes funcions de control i 
gestió de la mateixa.  
 
Les funcions assignades a aquest lloc de treball són les següents:  
 
1. Organitzar i supervisar l’activitat del seu àmbit, establint prioritats, els circuits 
corresponents i la correcta distribució de les càrregues de treball  
a) Planificar i distribuir les tasques de la gestió administrativa del servei, per assolir els 
objectius establerts, tot supervisant-ne el treball realitzat. 
 b) Dissenyar i implementar els processos (procediments, indicadors i documents) 
corresponents al seu àmbit de responsabilitat, d’acord amb les directrius rebudes.  
c) Proposar, analitzar i implementar millores en els circuits administratius de treball.  
d) Responsabilitzar i gestionar l’execució de plans d’acció propis de l’àmbit de gestió  
e) Fer el seguiment i donar suport en la tramitació dels expedients  
f) Donar suport tècnic al/la cap del servei i col·laborar en el desplegament operatiu dels 
objectius que impacten en el se àmbit de responsabilitat.  
2. Classificar i gestionar la informació i els documents administratius del seu àmbit, així 
com elaborar les bases de dades i documents que es requereixin.  
a) Dissenyar i impulsar l’execució de la plataforma i supervisar les bases de dades  
b) Confeccionar i actualitzar llistats, informes de dades i indicadors de gestió de l’àmbit 
de la seva responsabilitat.  
c) Recollir i proporcionar informació sobre l’estat d’execució del pressupost i 
estadístiques de al cap del servei  
d) Coordinar i participar en la confecció de la memòria periòdica del servei i en la 
redacció de la documentació sol·licitada per l’anunci estadístic.  
e) Organitzar i coordinar la gestió de l’arxiu administratiu del servei.  
f) Supervisar i donar suport en la redacció de documentació diversa, com ara: informes, 
notificacions, etc.  
3. Potenciar i coordinar la informació externa i interna relacionada amb les activitats 
gestionades  
a) Atendre i resoldre les consultes externes (per part de ciutadans, establiments o 
entitats) i internes (per part d’altres àrees o departaments de la Diputació), ja sigui 
personalment, per via telefònica o de forma telemàtica.  
b) Impulsar i vetllar per la correcta tramitació de les comunicacions i respostes que 
s’han de donar als ciutadans, establiments entitats o altres departaments.  
c) Promoure i controlar l’actualització periòdica dels continguts de la intranet i del web 
de l´àmbit  
d) Assistir i participar en les reunions sempre que sigui requerit/da.  
e) Gestió de convenis de col·laboració amb entitats i empreses  
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f) Suport formatiu a les entitats adherides a la plataforma del servei de Promoció i 
Desenvolupament Econòmic Local  
g) Seguiment del procediment d’adhesió de les entitats  
h) Desenvolupament de la formació per als establiments comercials i per als 
responsables d’entrar les dades  
i) Obtenció de dades per a realitzar la memòria. 
4. Gestió del contingut i funcionament de la plataforma de comerç local “Comerç a 
casa” 
 
També és necessari realitzar una rectificació d’errors de fet numèrics per errors de 
transcripció en l’Annex 2 relació de llocs de treball de la Diputació de Girona, en el 
sentit següent: 
 
En els llocs de tècnics jurídics ajuntament del Servei de Secretaria hi consta un 
complement específic de 13.327,65 i ha de dir: 

 

Tècnics jurídics Ajuntament 2 22 13.732,65 A1 

 
En els llocs de Tresorera i Cap de Servei de Promoció Econòmica consta un 
complement de major dedicació de 6.190,60 euros i ha de dir 6.160,90 euros. 
 
De conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre; 
 
“109.2. Les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol 
moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics 
existents en els seus actes.” 
 
També s’actualitzen en un 0,9% les retribucions complementàries previstes en l’Annex 
2 de l’acord plenari de 24 de novembre de 2020, atès allò que disposa la Llei 11/2020 
de 30 de desembre, de llei general de pressupostos de l’estat pel 2021. 
 
Per tot l'anterior, s'ha detectat la necessitat de modificar l'acord de Ple de 24 de 
novembre de 2020 d'aprovació de la Relació de Llocs de Treball de la Diputació de 
Girona per a l'any 2021, en el sentit de modificar la denominació i funcions del lloc de 
treball per la singularitat del mateix. rectificar els errors numèrics identificats i 
actualitzar els imports de les retribucions complementàries augmentant el 0,9% previst 
a la Llei General de Pressupostos pel 2021. 
 
De conformitat amb l’article 37 de l’EBEP, cal negociació amb els òrgans de 
representació del personal, els criteris generals sobre classificació dels llocs de treball i 
els plans i instruments de planificació dels recursos humans, excepte les decisions que 
afectin a les potestats d’autoorganització de l’Administració. 
 
Vist que l’òrgan competent per a la modificació de la plantilla i la relació de llocs de 
treball és el Ple de la Diputació de Girona. 
 
En base a aquests antecedents i consideracions, la Comissió Informativa d’Hisenda 
Administració, Promoció Econòmica i cooperació local hi dictamina favorablement i 
eleva al Ple la proposta d’acord següent:  
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PRIMER. Modificar l’annex 2 de l'acord de Ple de 24 de novembre de 2020 pel qual 
s'aprova la Relació de Llocs de Treball del personal de la Diputació de Girona, en el 
sentit de modificar la denominació i funcions del lloc de treball de Cap de negociat de 
Promoció Econòmica per Administratiu tècnic expert en la plataforma de comerç, per la 
singularitat del mateix, rectificar els errors numèrics identificats i actualitzar els imports 
de les retribucions complementàries augmentant el 0,9% previst a la Llei General de 
Pressupostos pel 2021. 
 
SEGON. Ordenar la publicació d’aquestes modificacions, al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i trametre’n una 
còpia al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al subdelegat del 
govern de Girona, en compliment de l’article 28 del Reglament del personal al servei 
de les entitats locals.”  
 
El senyor President, comenta que passaríem al 14è punt, que és l’aprovació de la 
modificació de la relació de llocs de treball de la Diputació de Girona pel 2021. Té la 
paraula la diputada senyora Roser Estañol. 
La diputada delegada de Recursos Humans, senyora Roser Estañol, pren la paraula I 
manifesta; Gràcies, president. A l’acord de ple del 24 de novembre del 2020 hi consta 
un lloc de treball de cap de negociat de promoció econòmica. I segons petició i informe 
de la cap de servei, es fa necessària una requalificació d’aquell lloc de treball per 
adequar-lo a la realitat, i es passa de cap de negociat a administratiu tècnic expert en 
la plataforma de comerç. També passem una rectificació d’errors numèrics en la 
transcripció a l’annex II. En els llocs de tècnics jurídics de l’Ajuntament de servei de 
secretaria, hi consta un complement específic de 13.327,65; hi ha de dir, 13.732,65 i 
en els llocs de tresoreria i cap de servei de promoció econòmica hi consta un 
complement de major dedicació de 6.190,60 i ja de 6.160,90. I també actualitzem en 
un 0,9 les retribucions complementàries previstes a l’annex II aprovades, també, al ple 
del 24 de novembre del 2020. Moltes gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna consideració? No? Per tant, entenem 
que s’aprova. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 

15. Aprovar modificació del Pla de serveis d'assistència en matèria 
d'habitatge – Habitatge - 2019/X020200/7932 

 
“El Ple de la Diputació de Girona en sessió de 17 de desembre de 2019, va aprovar el 
Pla de Serveis d’assistència en matèria d’habitatge, que es va publicar al BOPG 
número 246, de 27 de desembre de 2019. 
 
Després d’un any de vigència d’aquest servei, ha sorgit la necessitat de modificar-lo en 
el sentit d’incorporar una clàusula de protecció de dades personals i d’un annex que 
reculli els termes i l’abast del tractament de dades personals, així com els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030. També s’augmenta el nombre 
de recursos d’assessorament tècnic específic amb les cooperatives d’habitatge, 
s’afegeixen les subvencions del servei i el Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa 
Energètica, i es proposa canviar el nom i/o descripció d’alguns recursos per tal de 
definir amb més precisió el tipus de treballs. 
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Així doncs, es dona compliment als ODS 7, 10 11 i 12 i es dona compliment al Pla de 
Mandat en l’àmbit de la cooperació local amb les accions de la 2 a la 7, 12, 19, 21 i 24.  
 
L’article 153 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis del ens locals, estableix que els ens locals tenen plena 
potestat per crear, modificar i suprimir els serveis de la seva competència, d’acord amb 
la legislació vigent. 
 
L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL) atribueix a les Diputacions la competència d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i de 
gestió. 
 
El Servei d’Habitatge de l’Àrea d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i 
Cooperació Local de la Diputació de Girona, en l’exercici de les seves funcions 
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, ofereix als 
ajuntaments de la demarcació de Girona una sèrie de serveis en el marc de les 
polítiques d’habitatge, en coordinació i col·laboració amb altres administracions. 
 
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 la modificació del Pla de Serveis d’Assistència en matèria 
d’Habitatge de la Diputació de Girona, el text refós del qual es transcriu a continuació: 
 
“PLA DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA D’HABITATGE DE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA  
 

1. INTRODUCCIÓ 
L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL), atribueix a les diputacions la competència d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i de 
gestió. Addicionalment, les lletres b, c i d de l’article 36.2 de la LRBRL determinen que 
la Diputació ha d’assegurar l’accés de la població al conjunt dels serveis mínims de 
competència municipal i la major eficàcia i economia en la prestació d’aquests, 
mitjançant qualsevol fórmula d’assistència i cooperació municipal; ha de garantir 
l’exercici de les funcions públiques necessàries als ajuntaments i ha de prestar suport 
en la selecció i formació del seu personal, sens perjudici de l’activitat desenvolupada 
en aquestes matèries per l’Administració de l’Estat i les comunitats autònomes. Així 
mateix, ha de donar suport als ajuntaments per a la tramitació de procediments 
administratius i la realització d’activitats materials i de gestió, assumint-les quan 
aquells els hi encomanin. 
 
Alhora, l’article 25.2 a de la LRBRL atribueix als municipis les competències 
relacionades amb l’urbanisme i l’habitatge, i el 26.1 c estableix que els municipis han 
de prestar, entre d’altres i en tot cas, l’atenció immediata a persones en situació o risc 
d’exclusió social.  
 
La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, estableix en l’article 8 que 
«els ens locals, sota el principi d’autonomia per a la gestió de llurs interessos, 
exerceixen les competències d’habitatge d’acord amb el que estableixen la legislació 
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de règim local, la legislació urbanística i aquesta llei, sens perjudici de la capacitat de 
subscriure convenis i concertar actuacions amb altres administracions i agents 
d’iniciativa social i privada que actuen sobre el mercat d’habitatge protegit i lliure». 
 
El Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme, estableix en l’article 14 que «les administracions públiques d’àmbit 
territorial superior al municipal han de prestar assistència tècnica i jurídica suficient als 
municipis que, per llur dimensió o per manca de recursos, no puguin exercir plenament 
les competències urbanístiques que els corresponen». 
 
L’article 158.1 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, disposa que poden exercir la iniciativa per a 
l’establiment dels serveis els òrgans competents dels ens locals. Per la seva part, 
l’article 159.1 estableix que la creació d’un servei s’ha d’instrumentar mitjançant una 
memòria justificativa, un projecte d’establiment i un reglament que n’estableixi el règim 
jurídic de la prestació. 
 
Aquest Pla de Serveis recull els serveis que s’ofereixen, els ens locals que en poden 
ser beneficiaris, la forma de realització i el procediment de sol·licitud i concessió.  
 

2. SERVEIS QUE ES PRESTEN 
L’objecte d’aquest Pla de Serveis és regular la prestació, per part de la Diputació de 
Girona, d’uns serveis d’assessorament i suport als ens locals en l’àmbit de l’habitatge. 
 
Recursos que s’ofereixen als ens locals gironins: 

a. Recursos tècnics i material 
 

S.1. Servei d’assessorament específic en habitatge 
L’objecte d’aquest recurs és donar resposta a les consultes en matèria d’habitatge, 
l’acompanyament en el disseny de processos, òrgans i activitats relacionats amb 
aquest àmbit. El servei consisteix en l’assessorament a través de reunions de 
seguiment i enviament de documentació estandarditzada i, si s’escau, amb la redacció 
d’informes. 
 
Es preveu donar assessorament en l’àmbit general de les polítiques d’habitatge i 
específicament en els camps dels plans locals d’habitatge, l’habitatge buit, les 
ocupacions irregulars, els habitatges d’ús turístic i les cooperatives d’habitatge. 
 
S.2. Servei d’intermediació en l’àmbit de l’habitatge 
Mitjançant el servei d’intermediació en l’àmbit de l’habitatge s’ofereix atenció i 
assessorament a la ciutadania per mitjà de lletrats/des especialitzats contractats per la 
Diputació, a oficines i serveis d’habitatge existents al territori, amb la finalitat d’evitar la 
pèrdua de l’habitatge principal de persones en risc d’exclusió residencial. La definició i 
organització territorial del servei dependrà de l’àmbit d’acció de l’oficina existent. 
 
La finalitat principal és atendre persones amb problemes de pagament de l’habitatge 
principal i garantir la unitat d’actuació i de resposta de les administracions davant dels 
problemes que plantegin els ciutadans en l’àmbit de l’emergència residencial. 
 
El servei es presta coordinadament amb l’oficina d’habitatge de l’ens local beneficiari 
del servei, Ofideute de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Diputació de Girona, i 
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compta amb la col·laboració dels col·legis d’advocats de Girona i Figueres - Alt 
Empordà. 
 
Les actuacions que ofereix el servei són les següents: 

a) Assessorament a les persones que tinguin alguna problemàtica relacionada 
amb els deutes de l’habitatge. 

b) Assessorament a les persones que presentin risc de perdre el seu habitatge 
principal. 

c) Assessorament en casos d’emergència residencial. 
d) Altres tipus d’assessorament que sorgeixin davant de noves necessitats 

ciutadanes o normatives en l’àmbit de l’habitatge objecte del servei (p. e., per 
evitar la pèrdua de l’habitatge principal). 

e) Intermediació en els deutes relacionats amb l’habitatge principal. 
f) Acompanyament de les persones afectades en coordinació amb altres 

administracions i agents locals. 
 
Els ens locals beneficiaris estaran obligats a: 

a) Acollir a les instal·lacions de l’ens local el servei d’intermediació en l’àmbit de 
l’habitatge de conformitat amb els requeriments d’espai, mobiliari, equipament 
informàtic i comunicació que estableixi la Diputació de Girona. 

b) Realitzar les funcions necessàries per oferir a la ciutadania, amb mitjans propis 
de l’oficina d’habitatge, serveis d’atenció i gestió administrativa. 

c) Participar en les sessions informatives i de coordinació que organitzi la 
Diputació de Girona, principalment en la reunió anual establerta per al mes de 
novembre. 

d) Difondre els objectius del servei d’intermediació a través dels serveis i mitjans 
de comunicació disponibles (web, tríptics, reunions amb ajuntaments, etc.). 

e) Comunicar abans del 15 de novembre de l’any en curs la voluntat de seguir o 
no amb la prestació del servei d’intermediació. En ambdós supòsits s’ha de 
presentar la memòria de funcionament del servei amb els casos atesos i les 
resolucions de l’any en curs, segons el model de memòria de la Secció 
d’Habitatge de la Diputació de Girona. 

 
En l’acord específic de concessió del servei es podran concretar i modular aquestes 
obligacions atenent a les condicions específiques de l’oficina local d’habitatge. 
 
S.3. Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica 
El Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la Demarcació de Girona 
preveu donar eines i recursos als ens locals de la demarcació de Girona per impulsar 
actuacions directes encaminades a sensibilitzar la població sobre la despesa i 
l’eficiència energètiques de les llars i actuar en casos de pobresa energètica a les llars 
més vulnerables. 
 
Els objectius generals del programa són:  

a. Sensibilitzar la població sobre la despesa energètica de les llars. 
b. Millorar l’eficiència energètica de les llars. 
c. Millorar les condicions de confort i salubritat. 
d. Reduir els costos dels subministraments.  
e. Acompanyar les persones més vulnerables i empoderar els usuaris en 

general. 
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Els objectius anteriors es desenvoluparan mitjançant uns programes específics, que 
s’enuncien com segueix: 

 
S.3.1. Eix 1. Auditories en llars vulnerables 
S.3.2. Eix 2. Programes de coneixement del parc 
S.3.3. Eix 3. Programes de salut, gent gran i infància 
S.3.4. Eix 4. Programes per a la ciutadania 
S.3.5. Eix 5. Programes d’educació 
 

b. Recursos formatius 
 
S.4. Programa de formació en habitatge 
S’establirà un pla de formació tècnica continuada adreçada als empleats de 
l’Administració pública i a càrrecs electes, amb l’objectiu de donar a conèixer les 
diferents accions relacionades amb l’habitatge, l’urbanisme i l’arquitectura que poden 
portar a terme els ens locals. A l’esmentat pla es mostraran diferents experiències, es 
tractarà sobre la normativa i les eines existents per desenvolupar les necessitats de 
gestió municipal. 
 
Es preveu crear grups de treball juntament amb els ens locals interessats en temes 
específics per aprofundir-hi i per facilitar l’aprenentatge compartit a partir de l’intercanvi 
d’experiències. 
 

c. Recursos informatius 
 
S.5. Recull de normativa i models de documents rellevants per a la gestió de 
l’habitatge 
A través del web de la Diputació es posarà a disposició dels ens locals un recull de 
normativa i de models de documents. Els ens locals que ho sol·licitin expressament 
rebran avisos de l’actualització del recull. 
 

d. Recursos econòmics 
 
S.6. Línies de subvenció en l’àmbit de l’habitatge 
Es proporcionarà suport econòmic per mitjà de subvencions en l’àmbit de l’habitatge. 
En concret, es posarà a disposició dels ens locals diverses línies de subvencions 
anuals per a polítiques d’habitatge. Els requisits per accedir a aquests ajuts 
s’establiran en les bases i les convocatòries que s’aprovin i es publiquin cada any. La 
dotació d’aquests ajuts estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària de la 
Diputació.  
 

3. BENEFICIARIS DEL PLA 
Poden sol·licitar els recursos del Pla de Serveis tots els ens locals de la demarcació de 
Girona. 
Els beneficiaris dels recursos d’informació i de formació seran les persones 
responsables o relacionades amb l’àmbit de l’habitatge. 
 

4. FINANÇAMENT I REALITZACIÓ DELS SERVEIS 
Els serveis inclosos dins d’aquest Pla de Serveis es prestaran als ajuntaments de 
manera gratuïta en funció de la capacitat de finançament de què disposi la Diputació 
de Girona.  
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Els serveis es prestaran amb els mitjans propis de la Secció d’Habitatge, adscrita a 
l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona, i amb els mitjans externs que 
s’acordi contractar. 
 

5. SOL·LICITUD I CONCESSIÓ DELS SERVEIS 
Les entitats que hi estiguin interessades hauran de formalitzar la corresponent 
sol·licitud, en què indicaran el recurs que demanen. La sol·licitud es formularà per la 
via específica prevista per a cada tipus de recurs. 
Les sol·licituds presentades s’atendran per ordre d’entrada al Registre de la Diputació 
de Girona. En cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds els criteris de 
priorització seran la població del municipi (s’afavorirà els de menor població) i la 
gravetat i viabilitat tècnica de la proposta  
La instrucció del procediment de concessió dels serveis correspon a la Secció 
d’Habitatge, de l’Àrea de Cooperació Local, que podrà requerir als ens sol·licitants la 
informació addicional que consideri necessària. 
La concessió del servei requerirà que l’entitat beneficiària l’accepti, el qual implicarà 
l’acceptació dels condicionaments i obligacions establerts en l’acord de concessió. 
S’entendrà que hi ha acceptació tàcita sempre que l’ens beneficiari no al·legui res en 
contra de la concessió en el termini d’un mes des de la notificació formal. 
 

6. NORMES DE DESENVOLUPAMENT 
Es faculta el president de la Diputació perquè pugui dictar, mitjançant la corresponent 
resolució, les normes de desenvolupament que resultin necessàries per a la 
interpretació i desenvolupament d’aquest Pla de Serveis, i per incorporar, si s’escau, 
serveis complementaris o de caràcter temporal. 
 

7. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  
La Diputació de Girona i l’ens local beneficiari de qualsevol dels recursos que es 
recullen en aquest Pla de Serveis s’obliguen a complir el Reglament general de 
protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 
de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). En tots aquells recursos 
en què la Diputació de Girona tracta dades personals dels ens locals, aquests últims 
tindran la consideració de responsable del tractament de les dades (en el sentit de 
l’article 4.7 del RGPD), i la Diputació assumirà les responsabilitats pròpies de 
l’encarregat del tractament (en el sentit de l’article 4.8 del RGPD). 
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades, els interlocutors entre l’ens 
local beneficiari del recurs i la Diputació de Girona seran les persones delegades de 
protecció de dades d’ambdues institucions. Es podrà utilitzar el correu electrònic com a 
canal de comunicació entre les persones delegades de protecció de dades. 
Atès que per a la prestació del servei la Diputació de Girona haurà de tractar dades 
personals per compte de l’ens local, d’acord amb l’article 11.2 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la Diputació de Girona tindrà la 
consideració d’encarregat del tractament, en el sentit de l’article 4.8 del RGPD, i 
assumirà les obligacions establertes en l’article 28 del RGPD i en l’article 33 de la 
LOPDGDD. El tractament s’efectuarà en els termes i amb l’abast que es detallen en el 
document annex. 
 

8. OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - AGENDA 2030 
El Pla de Serveis i la prestació efectiva dels recursos que conté, ja sigui amb mitjans 
propis de la Diputació o mitjançant contractacions externes, es desenvoluparan tenint 
en compte els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, 
d’entre els quals específicament es detallen els següents 
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1. Objectiu 7. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible 
i moderna per a totes les persones. Una de les fites d’aquest ODS és 
duplicar la taxa de millora de l’eficiència energètica. 

2. Objectiu 10. Reducció de les desigualtats. Reduir la desigualtat en i 
entre els països. Algunes de les fites d’aquest ODS són potenciar i 
promoure la inclusió social i reduir les desigualtats. 

3. Objectiu 11. Ciutats i comunitats sostenibles. Aconseguir que les ciutats i 
els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i 
sostenibles. 

4. Objectiu 12. Consum i producció responsables. Garantir modalitats de 
consum i producció sostenibles. 

Aquests objectius i les seves diferents fites es fomentaran amb les actuacions 
previstes en aquest Pla de Serveis, específicament mitjançant l’assessorament als ens 
locals en matèria d’habitatge, amb el foment de la planificació en matèria d’habitatge, 
amb el suport a les inversions locals en habitatge social i amb els diferents aspectes 
inclosos en els programes de pobresa energètica i estalvi energètic. 
 

9. VIGÈNCIA DEL PLA DE SERVEIS D’HABITATGE 
Aquest Pla de Serveis tindrà efectes a partir de la data en què es publiqui al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona i serà vigent mentre no se n’acordi la modificació o 
derogació. 
 
ANNEX. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
1. Responsabilitats i dades objecte de tractament 

a) L’ens local beneficiari del servei o recurs i la Diputació de Girona s’obliguen a 
complir el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel 
qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de 
dades, RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals. 

b) La prestació de determinats serveis i recursos regulats en aquest Pla de 
Serveis comporta el tractament de dades personals responsabilitat de l’ens 
local per part de la Diputació de Girona, que tractarà aquestes dades en 
qualitat d’encarregada del tractament, en el sentit de l’article 4.8 del RGPD, 
d’acord amb l’article 11.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. La Diputació de Girona, com a encarregada del tractament, 
complirà en tot moment els principis i aplicarà les mesures previstes en el 
RGPD, en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i de garantia dels drets digitals, i en l’Esquema Nacional de 
Seguretat (regulat pel Reial Decret 3/2010, de 8 de gener). Aquestes 
obligacions s’entenen sens perjudici de l’adhesió a les mesures de coordinació 
voluntària que, proposades per la Diputació, fossin acceptades per l’ens local 
que fa l’encomanda. 

c) L’incompliment de les presents clàusules pot comportar que la Diputació de 
Girona, encarregada del tractament, sigui considerada responsable del 
tractament, i que hagi d’assumir les responsabilitats establertes a la normativa 
de protecció de dades. 

d) Els serveis regulats en aquest Pla de Serveis, en els quals hi ha, per part de la 
Diputació de Girona, tractament de dades personals per compte de l’ens local 
són: 



 

 

 

 

 

104 

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

 

Recurs: Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica 
1. Responsable del tractament de les dades: Ens locals beneficiaris del 

Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica. 
2. Finalitat del tractament: Prestació dels serveis corresponents al 

programa d’auditories en llars vulnerables del Programa d’Estalvi 
Energètic i Pobresa Energètica. 

3. Categories d’interessats: Persones físiques: 
a. Usuaris dels serveis socials dels ens responsables del 

tractament. 
b. Usuaris del parc públic d’habitatges gestionats pels ens locals 

responsables del tractament. 
c. Usuaris beneficiaris d’altres eixos del Programa d’Estalvi 

energètic i Pobresa Energètica. 
4. Categories de dades personals:  

- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF, adreça postal, adreça 
electrònica, telèfon; professió, signatura manuscrita i signatura 
electrònica. 
- Característiques personals: sexe, estat civil, dades familiars, data de 
naixement, lloc de naixement, edat, nacionalitat i llengua materna. 
- Circumstàncies socials: allotjament o habitatge, propietats o 
possessions. 
- Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions, historial 
acadèmic i experiència. 
- Dades sobre ocupació: lloc de treball. 
- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances: econòmiques de la 
nòmina, bancàries, número de la targeta de crèdit, ingressos i rendes, 
inversions, crèdits, préstecs, avals, hipoteques, deduccions impositives / 
impostos, plans de pensió, assegurances i subsidis. 
- Dades de categories especials: salut. 

5. Actuacions que comporta el tractament: Recollida, elaboració, 
organització o estructuració, utilització, conservació, consulta, 
acarament, supressió o destrucció, registre, adaptació o modificació, 
extracció, cancel·lació, comunicació o transmissió, interconnexió, 
limitació, difusió o qualsevol altra forma d’habilitació. 

6. Cessions de dades: No es preveuen cessions de dades. 
7. Lloc on s’efectuarà el tractament: Locals i instal·lacions propis de l’ens 

local contra servidors propis o contractats per la Diputació de Girona. 
8. Allotjament de les dades: Equips i sistemes propis o contractats per 

l’ens local, equips i sistemes contractats per la Diputació de Girona a 
empreses externes per al funcionament ordinari dels seus serveis 
(informació consultable al perfil del contractant i al portal de 
transparència de la Diputació de Girona). 

9. Durada de l’encàrrec de tractament: Encàrrec vigent mentre duri la 
prestació del servei en els termes del Pla de Serveis. 

Recurs: Servei d’intermediació en l’àmbit de l’habitatge 
10. Responsable del tractament de les dades: Ens local beneficiari del 

servei. 
11. Finalitat del tractament: Prestació del servei d’intermediació en l’àmbit 

de l’habitatge. 
12. Categories d’interessats: Persones físiques que compleixin els requisits 

d’accés del servei d’intermediació en l’àmbit de l’habitatge. 
13. Categories de dades personals: 
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- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF, adreça postal, adreça 
electrònica, telèfon; professió, signatura manuscrita i signatura 
electrònica. 
- Característiques personals: sexe, estat civil, dades familiars, data de 
naixement, lloc de naixement, edat, nacionalitat i llengua materna. 
- Circumstàncies socials: allotjament o habitatge, propietats o 
possessions. 
- Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions, historial 
acadèmic i experiència. 
- Dades sobre ocupació: lloc de treball. 
- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances: econòmiques de la 
nòmina, bancàries, número de la targeta de crèdit, ingressos i rendes, 
inversions, crèdits, préstecs, avals, hipoteques, deduccions impositives / 
impostos, plans de pensió, assegurances i subsidis. 
- Dades de categories especials: salut. 

14. Actuacions que comporta el tractament: Recollida, elaboració, 
organització o estructuració, utilització, conservació, consulta, 
acarament, supressió o destrucció, registre, adaptació o modificació, 
extracció, cancel·lació, comunicació o transmissió, interconnexió, 
limitació, difusió o qualsevol altra forma d’habilitació. 

15. Cessions de dades: A l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (Ofideute), 
en virtut del conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de 
Girona i aquest organisme (informació consultable al registre de 
convenis de col·laboració i cooperació). 

16. Lloc on s’efectuarà el tractament: Locals i instal·lacions propis de l’ens 
local. 

17. Allotjament de les dades: Equips i sistemes propis o contractats per 
l’ens local. 

18. Durada de l’encàrrec de tractament: Encàrrec vigent mentre duri la 
prestació del servei en els termes del Pla de Serveis. 

2. Obligacions de la Diputació de Girona 
a) La Diputació de Girona ha d’utilitzar les dades personals objecte de tractament 

només per a la finalitat o finalitats pròpies de l’encàrrec. 
b) Llevat dels casos en què sigui necessari per complir l’objecte de l’encàrrec, la 

Diputació de Girona no ha de comunicar dades personals a terceres persones, 
excepte amb l’autorització expressa de l’ens local o en els supòsits admissibles 
legalment, i en tot cas sempre en consonància amb les finalitats pròpies de la 
prestació del servei. 

c) La Diputació de Girona ha de declarar que disposa d’una descripció general de 
les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que ha adoptat i que 
aplicarà al tractament de les dades. 

d) Si la Diputació de Girona considera que alguna de les instruccions rebudes de 
l’ens local, relatives al tractament de les dades, contradiu el RGPD o qualsevol 
altra disposició en matèria de protecció de dades, ha d’informar d’aquesta 
circumstància immediatament a l’ens local. 

e) El personal de la Diputació de Girona que tingui accés als sistemes 
d’informació que tractin les dades responsabilitat de l’ens local, ha de mantenir 
el deure de confidencialitat respecte de les dades personals a les quals tingui 
accés en virtut de l’encàrrec, obligació que no està limitada temporalment i que 
perdurarà un cop finalitzada la relació contractual o funcionarial amb la 
Diputació de Girona. La Diputació de Girona ha de garantir que aquest 
personal hagi rebut la formació adequada i s’hagi compromès, de forma 
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expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de 
seguretat corresponents. 

f) La Diputació de Girona ha de col·laborar amb l’ens local si aquest ha d’efectuar 
avaluacions d’impacte relatives a la protecció de dades i, si escau, formular 
consultes prèvies a l’autoritat de control. 

g) La Diputació de Girona ha de posar a disposició de l’ens local la informació 
necessària per demostrar que compleix les seves obligacions, així com per 
facilitar la realització de les auditories que efectuï l’ens local o un auditor 
designat per l’ens local. 

h) L’atenció a l’exercici dels drets per part de les persones afectades correspon a 
l’ens local. Si les persones afectades s’adrecessin a la Diputació de Girona per 
exercir els seus drets, la Diputació ho haurà de comunicar a l’ens local per 
escrit en el termini màxim de dos dies hàbils, i li haurà de lliurar tota la 
informació que pugui ser rellevant per atendre la sol·licitud. 

i) La Diputació de Girona ha d’informar la persona delegada de protecció de 
dades de l’ens local, sense dilació indeguda i en qualsevol cas en el termini 
màxim de 24 hores, de les violacions de la seguretat de les dades personals de 
les quals tingui coneixement, i li ha de proporcionar tota la informació rellevant 
per documentar i comunicar, si escau, la incidència. 

3. Obligacions de l’ens local 
Correspon a l’ens local, com a responsable del tractament: 

a) Informar les persones interessades del tractament de les seves dades. 
b) Atendre les persones interessades en l’exercici dels seus drets. 
c) Realitzar, si escau, una avaluació de l’impacte en la protecció de dades de 
les operacions de tractament. 
d) Fer les consultes prèvies a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, quan 
pertoqui. 
e) Supervisar la correcció del tractament, inclosa la realització d’auditories. 

En relació amb les violacions de seguretat que es produeixin en el tractament de 
les dades, segons la informació obtinguda directament o rebuda de la Diputació 
de Girona, l’ens local ha d’ajustar-se al que estableix l’article 33 del RGPD, i 
valorar si correspon comunicar a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i a 
les persones interessades les violacions de seguretat de les dades i, en cas 
afirmatiu, notificar-ho i portar a terme les actuacions i operacions que se’n 
derivin. 

4. Encàrrec de tractament a tercers 
a) En el cas que la Diputació de Girona hagués d’encarregar alguna operació de 

tractament ho comunicarà prèviament i per escrit a l’ens local, amb una 
antelació mínima de quinze dies naturals, i l’informarà de les operacions de 
tractament que ha d’encarregar i, de forma clara i inequívoca, de les dades de 
qui rebrà l’encàrrec, que es podrà dur a terme si l’ens local no hi manifesta 
oposició en el termini indicat. En el cas que l’ens local no autoritzés l’encàrrec 
ho haurà de motivar i, d’acord amb aquesta informació la Diputació de Girona 
valorarà si pot seguir oferint el servei sense efectuar l’encàrrec o bé per mitjà 
d’un altre encarregat. 

b) En el cas que la Diputació de Girona encarregui operacions de tractament, qui 
efectuï aquestes operacions assumirà també la condició d’encarregat del 
tractament, i estarà obligat a complir les obligacions que aquest document 
estableix, així com les instruccions que dicti l’ens local. Correspondrà a la 
Diputació de Girona regular la nova relació mitjançant un contracte o qualsevol 
altre acte jurídic vàlid, de manera que el nou encarregat quedi subjecte a les 
mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat), en els 
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mateixos termes i amb les mateixes garanties per als drets de les persones 
afectades. Si el subencarregat incomplís les seves obligacions, la Diputació de 
Girona continuarà essent plenament responsable davant l’ens local pel que fa 
als perjudicis que se’n puguin derivar. 

5. Realització d’estadístiques 
D’acord amb els articles 5 b i 89 del RGPD, la Diputació de Girona podrà explotar les 
dades objecte dels tractaments descrits amb finalitats estadístiques. El tractament de 
les dades per a aquesta finalitat es portarà a terme de forma dissociada, de manera 
que ni directament ni indirectament sigui possible la identificació de les persones 
interessades a qui corresponen les dades. 
6. Finalització de l’encàrrec 
Amb la resolució de l’encàrrec la Diputació de Girona deixarà de tractar les dades, i 
s’abstindrà de portar a terme cap acció que pogués comportar un nou accés.” 
 
SEGON. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
 
TERCER. Traslladar el present acord a tots els municipis de la província de Girona.  
 
El senyor President, comenta que passaríem al punt 15è, que és l’aprovació de la 
modificació del pla de serveis d’assistència en matèria d’habitatge. Té la paraula el 
diputat senyor Ayats. 
El diputat delegat d’Habitatge i Serveis Generals, senyor Quim Ayats, pren la paraula i 
manifesta: Moltes gràcies, senyor president. Aquí es proposa la modificació d’aquest 
pla de serveis en tres línies. En primer lloc, com hem fet en altres plans de serveis per 
adaptar-nos a la nova clàusula a la protecció de dades. En segon lloc, per les 
modificacions sobretot de contingut per afegir, que fins ara no estava contemplat en 
aquest pla de serveis, la incorporació de l’assessorament tècnic en l’àmbit de 
cooperatives de l’habitatge; o la consolidació, per exemple, del programa d’estalvi 
energètic i pobresa energètica, la incorporació de línies de subvencions i finalment 
també la descripció dels objectius de desenvolupament sostenible. I un tercer eix, i 
finalment aquestes modificacions per una qüestió simplement de l’estructura. Per tant, 
aquesta modificació d’estructura perquè quedi aquest pla de serveis més ordenat i 
reculli tots els recursos del servei. 
El senyor President, manifesta: Gràcies, senyor Ayats. Alguna consideració per part de 
vostès? 
La diputada senyora Pèlach, diu: Sí, moltes gràcies.  
El senyor President, respon:Sí, endavant, senyora Pèlach. 
La diputada senyora Laia Pèlach, manifesta: Gràcies. Sí, per anunciar el nostre vot 
favorable en aquesta ocasió, però sí que volíem comentar que des del nostre punt de 
vista, l’habitatge és sens dubte un dels reptes més grans dels municipis perquè té 
implicacions a molts nivells i perquè d’una manera o altra afecta ja una gran part de 
municipis i un ampli perfil de ciutadans i ciutadanes. Estem parlant que ara mateix està 
afectant tant a la possibilitat d’emancipar-se dels joves fins a un gran nombre, cada 
vegada més gran, de famílies amb pocs recursos i a qui cada vegada que els fa més 
difícil accedir a aquest bé bàsic, però també fins i tot en processos de gentrificació de 
barris o municipis sencers que generen l’expulsió d’habitants dels llocs on han viscut 
sempre. Per tant, realment és un repte molt important. I, per tant, ens sembla molt 
oportú fer créixer aquest pla de serveis, però al mateix temps sí que volem comentar 
que creiem que al mateix temps que fem créixer el pla de serveis caldria ser molt més 
ambiciosos en aquest sentit i que hem de fer créixer també l’àrea. Perquè si anem 
augmentant la feina, estaria bé també que els recursos humans i la dotació de 
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personal pogués anar creixent per cada vegada arribar una mica més enllà en aquest 
tema d’habitatge. Moltes gràcies. 
El senyor President, diu: Gràcies, senyora Pèlach. Senyor Ayats. 
El diputat senyor Ayats, respon: Molt greu sap que aquest objectiu és convertit, que al 
repte l’habitatge des del primer moment hi hem donat moltíssima importància i que hi 
estem dedicant tots els esforços. Per això aquesta incorporació de serveis. També per 
això, l’augment de recursos l’any passat a ampliar les línies de subvencions i, per això, 
convidats tots, diguéssim, a treballar conjuntament per buscar les millors fórmules per 
donar resposta a la ciutadania i ,en aquest cas, com a Diputació, al conjunt 
d’ajuntaments. Moltes gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna qüestió més? Per tant, entenc que 
s’aprova per unanimitat aquest punt quinzè. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
16. Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de l'Organisme Autònom 

de Salut Pública de la Diputació de Girona – Dipsalut - 2021/A010301/2459 
 
“Antecedents 
El Ple de la Diputació de Girona, en data 15 de maig de 2007, va aprovar els Estatuts 
de l’Organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), els 
quals han estat modificats en dues ocasions per acord del Ple de la Diputació de 
Girona de dates 20 de desembre de 2011 i, posteriorment, en data 24 de novembre de 
2015. 
 
L’evolució del propi Organisme, la incorporació de la competència d’acció social, i els 
reptes en temes de salut pública, benestar, atenció a les persones i sostenibilitat, fan 
necessari una anàlisis i revisió més acurada dels mateixos. 
 
Dipsalut, en els darrers tres anys, ha evolucionat a nivell organitzatiu i vol fer una 
especial èmfasis en la importància  d’integrar les polítiques municipals de salut a tots 
els diferents nivells, així com la voluntat d’implementar un nou pla estratègic que 
aposta pels eixos de connexió, coneixement i el model de les “3S”: salut, social i 
sostenible, i finalment com els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 
 
Per aquest motiu, en dates 28 de gener i 3 de març de 2021, es van emetre dos 
informes jurídics i d’oportunitat de Secretaria, de la Gerència de Dipsalut i del 
responsable dels Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització, d’acord amb el qual es 
fa necessària una nova modificació del text per incorporar una quàdruple dimensió: 
 

- Una més acurada i actualitzada definició dels objectius i finalitats de 
l’organisme, que integri l’aposta per un model de salut, social i sostenible i 
conceptes com els objectius de desenvolupament social de Nacions Unides. 

- Una actualització de la informació i la normativa de referència. 

- Una regulació competencial dels òrgans que permeti una gestió eficient i eficaç 
dels diferents procediments que redunden en la prestació de serveis i el 
foment.  

- Una millor definició del règim de recursos, model organitzatiu, règim de 
modificació dels estatuts i  dissolució de l’organisme. 
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En data 9 de març de 2021, el Consell Rector de Dipsalut va aprovar proposar al Ple 
de la Diputació de Girona, l’aprovació de la modificació d’aquests Estatuts. 
 
Fonaments de dret 
Vistes les previsions legals contingudes en les normes jurídiques que a continuació es 
citen: 
 

- L’article 10 dels Estatuts de Dipsalut disposa que correspon al Consell Rector 
proposar l’aprovació de la modificació dels Estatus i l’article 36  estableix que 
la  modificació dels Estatuts requereix acord del Ple de la Diputació, sigui a 
proposta del Consell Rector, de l’Organisme Autònom, o per iniciativa de la 
mateixa Diputació de Girona i s’ajustarà als mateixos tràmits que per a la seva 
aprovació. 
 

- L’article 201 del Decret 179/2015, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals disposa  estableix que 
l’aprovació inicial dels estatuts d’un organisme autònom  correspon al Ple de la 
corporació. Seguidament s’han de sotmetre a informació pública per un termini 
mínim de 30 dies per a l’examen i la presentació d’al·legacions i suggeriments. 
El Ple ha de resoldre les al·legacions formulades i, si s’escau, procedir a 
l’aprovació definitiva en el termini de tres mesos a comptar des de l’acord 
d’aprovació inicial. El text dels estatuts s’ha de publicar íntegrament en el 
Butlletí Oficial de la província i inserir una referència d’aquesta publicació al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 

D’acord amb aquests antecedents, ateses les competències que l’article 10 dels 
Estatuts atribueix al Consell Rector, es proposa elevar al Ple, previ dictamen favorable 
de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmcia i 
Cooperació Local, l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació  dels articles 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 
19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 i la creació d’una disposició derogatòria i una  
disposició addicional dels Estatuts de l’Organisme autònom de salut pública de la 
Diputació de Girona (Dipsalut). S’adjunta com Annex d’aquest acord el text dels 
estatuts amb aquestes modificacions ressaltades. 
 
Segon. Sotmetre aquest acord i el text de la modificació dels Estatuts a informació 
pública per un termini de 30 dies hàbils per a l’examen i la presentació d’al·legacions i 
suggeriments mitjançant publicació d’anunci al Butlletí oficial de la província de Girona, 
al tauler d’edictes de la seu electrònica de Dipsalut i un extracte al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer. En cas que es presentin al·legacions, el Ple de la Diputació de Girona les 
haurà de resoldre i, si s’escau, procedir a l’aprovació definitiva en el termini de tres 
mesos a comptar des de l’acord d’aprovació inicial.  
 
En cas que no es presentin al·legacions, l’acord esdevindrà definitiu i quedarà aprovat 
el Text refós dels Estatuts que s’acompanya com annex a aquest acord, on quedaran 
incorporades aquests modificacions.  
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Quart. Publicar íntegrament en el Butlletí oficial de la província de Girona, el nou text 
refós un cop esdevingui aprovat definitivament, i inserir una referència d’aquesta 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Així mateix, es trametrà còpia de l’expedient o certificat dels acords adoptats juntament 
amb l’annex del text articulat a la Direcció General d’Administració Local als efectes de 
l’assentament corresponent en el Registre d’Ens Locals. 
 

Annex a l’acord: 
 
TEXT REFÓS DELS ESTATUS DE DIPSALUT  
 
ESTATUTS DE L'ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ 
DE GIRONA 
 
TÍTOL PRIMER 
IDENTIFICACIÓ, NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC, OBJECTIUS I FINALITATS 
 
Article 1.- Naturalesa i personalitat jurídica  
 
1. L’organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona, en acrònim 
“Dipsalut”, és un organisme autònom local de caràcter administratiu creat per la 
Diputació de Girona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni especial, i 
amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de les seves finalitats, amb la 
finalitat de prestar serveis de salut pública i acció social.  
 
2. L’organisme autònom estarà adscrit a l’àrea que determini el Ple de la Diputació de 
Girona.  
 
3. La jurisdicció d’aquest organisme s’estén al conjunt del territori dins del qual resulta 
competent la Diputació de Girona. 
 
Article 2.- Règim jurídic  
 
1. Dipsalut, atesa la seva condició, es regirà pels presents Estatuts, pel Reglament 
orgànic de la Diputació de Girona i per les disposicions i resolucions dels seus òrgans, 
així com també per la legislació administrativa i de règim local, i, particularment, pel 
que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; el 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya; el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya (aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny); la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic;  la 
normativa de contractació pública i en matèria de subvencions; i altres disposicions 
concordants i de desenvolupament en matèria de règim local.  
 
Article 3.- Domicili  
 
1. L’organisme autònom tindrà el seu domicili a la ciutat de Girona, al carrer Pic de 
Peguera, 15. No obstant això, l’organisme podrà acordar el trasllat del domicili social, 
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així com l’establiment de les delegacions, oficines, centres o dependències 
necessàries per a l’exercici de les seves funcions. 
 
Article 4.- Capacitat jurídica  
 
1. Per al compliment de les seves finalitats i en l’àmbit de les seves competències, 
l’organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona, d’acord amb 
l’ordenament jurídic, tindrà plena capacitat jurídica per adquirir, posseir i disposar de 
béns, celebrar contractes i encàrrecs a mitjans propis, concedir subvencions, signar 
convenis de col·laboració, obligar-se i exercitar les accions previstes en les lleis. 
 
2. L’exercici d’aquesta capacitat estarà delimitada pels presents Estatuts i per les 
disposicions aprovades i les resolucions dictades per la Corporació. 
 
Article 5.- Competències i finalitats  
 
1. Dipsalut  basa la seva activitat en la definició de l’Organització Mundial de la 

Salut que la salut és un estat de benestar complet: físic, mental i social, i no tan 
sols l’absència de malaltia. La salut depèn, doncs, no només de factors biològics, 
sinó també dels anomenats determinants de la salut, que poden ser estructurals 
(ambientals, context socioeconòmic, polític i estructura social) i intermedis 
( recursos materials, psicosocials, conductuals i biològics). 
 
Cal incidir, doncs, en tots aquests factors i determinants, per assolir nivells 
òptims de salut i benestar a una societat, reconeixent alhora que la salut i el 
benestar humans es distribueixen de forma desigual i que, per tant, cal també 
contribuir en trencar les dinàmiques de desigualtat. És en aquest sentit de les 
desigualtats , que també cal aplicar polítiques de justícia social, enteses 
com aquelles que creen les condicions necessàries perquè es desenvolupi 
una societat econòmica i socialment equilibrada i amb les mateixes 
oportunitats i condicions 

 
2. Amb aquesta premissa, Dipsalut desenvolupa les seves funcions principalment 

d’acord amb el següent marc jurídic: 
 
- La Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salud Pública, que entre altres 

reconeix els principis d’equitat i de salut en totes les polítiques en el marc 
del seu desplegament. 

- La Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut Pública de Catalunya, que atorga, 
al seu article 5, la condició d’autoritat sanitària als alcaldes i alcaldesses i 
defineix quines són les seves competències  

- La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, que als seus articles 23 i 
31, estableix que les entitats locals tenen la obligació de complir les funcions 
pròpies dels Serveis Socials Bàsics. 
 

3. D’acord amb la normativa anterior, l’organisme realitzarà funcions d’assistència i 
cooperació als municipis de la demarcació de Girona en relació a totes les 
competències que en matèria de salut pública i acció social els siguin atribuïdes 
per la legislació de règim local i sectorial, tot garantint els principis de solidaritat, 
eficàcia i equilibri intermunicipals, en el marc de la política econòmica i social, 
assegurant la prestació adequada en la totalitat del territori dels serveis de 
competència municipal i participant en la coordinació de l’Administració Local 
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amb la de la Comunitat Autònoma i l’Estat, de conformitat amb l’article 31 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local. 

 
4. Els àmbits d’actuació de Dipsalut són, entre d’altres, els següents: 

 

 Àmbit de la salut ambiental: 
 
-Sanitat ambiental  
-Control de les aigües de consum humà 
-Control sanitari d’establiments públics i indrets habitats  
-Seguretat alimentària 
-Sostenibilitat  
 

 Àmbit de la promoció de la salut i polítiques de justícia social: 
 
-Estils de vida  
-Condicions de vida  
-Benestar de les persones 
-Reducció de les desigualtats 
-Impuls de la justícia social 

 

 Aquells altres àmbits que acordin els òrgans de govern. 
 

5. Dipsalut podrà exercir, entre d’altres, funcions de: 
 

- Elaboració, oferta i execució del catàleg de serveis de l’organisme. 

- Assessorament, formació i transferència de coneixement. 

- Informació, recerca, innovació i avaluació. 

- Coordinació, col·laboració i enllaç amb la resta d’agents del territori. 

- Totes les que estiguin directa o indirectament relacionades amb les 
finalitats esmentades i que acordi el seu Consell Rector i el Ple de la 
Diputació de Girona. 

 
6. Els àmbits i funcions anteriors es podran desenvolupar a través dels següents 

instruments de gestió: 
 

 La prestació de servei. 

 Els programes de foment econòmic. 

 Els programes d’assessorament, formació i transferència de coneixement. 
 
Article 6.-Objectius 
 
En relació amb el que preveu l'article 5 d'aquests Estatuts, l'organisme autònom local 
Dipsalut pot dur a terme tots els actes que tendeixin als objectius següents: 
  

- Promoure i protegir la salut, el desenvolupament i cohesió social, l’equitat i 
la sostenibilitat a la demarcació, amb el compromís i voluntat d’incorporar 
la paritat de gènere i l’apoderament individual i comunitari.  
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- Col·laborar amb diferents administracions i altres agents del territori per 
promoure la millora de la salut i el benestar, així com participar en aliances, 
taules i grups de treball. 

 

- Fer de nexe de connexió entre ens del sector públic o entre aquests i 
entitats per tal de millorar en eficiència i eficàcia les polítiques de salut i 
socials de la demarcació. 

 

- Impulsar, establir i/o participar en projectes d’innovació vinculats al seu 
àmbit d´actuació. 

 
- Impartir formació adreçada a la ciutadania, a altres administracions i a 

professionals i professorat, inclòs el no universitari. 
 

- Orientar la seva estratègia en la línia dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) que guien la implementació de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible i en la dels eixos 
estratègics definits al seu pla estratègic, que impulsin la connexió entre els 
diferents agents, el coneixement del seu àmbit d´actuació i el nou model 
que relaciona la salut, la dimensió social i la sostenibilitat. 

 
L’organisme també podrà crear associacions cíviques o ajudes al funcionament de 
les ja existents, sempre que tendeixin a la millora de la salut o social. 
 
Així mateix podrà acceptar herències, llegats i donacions, i obtenir subvencions i 
altres ajuts de l'Estat i de corporacions públiques o de particulars per a la realització 
d'estudis sobre salut pública. 
 
TÍTOL SEGON 
ÒRGANS DE GOVERN I D’ADMINISTRACIÓ, COMPETÈNCIES I RÈGIM DE 
FUNCIONAMENT 
 
Article 7.- Òrgans de govern i d’administració  
 
El govern, l’administració i la representació de l’organisme està a càrrec dels òrgans 
següents: 
 

 el Consell Rector  

 la Presidència 

 la Vicepresidència o Vicepresidències 

 la Gerència  
 
Secció primera 
El Consell Rector 
 
Article 8.- Concepte 
 
El Consell Rector és l’òrgan que assumeix el govern, la direcció superior i l’alta 
orientació i fixació de les grans línies d’actuació de l’organisme autònom. 
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Article 9.- Composició  
 
El Consell Rector tindrà la composició següent: 

 
1. Presidència: La persona titular de la Presidència de la Diputació de Girona o 

diputat o diputada en qui hagi delegat. 
 

2. Vocals, designats/des pel Ple de la Diputació de Girona en nombre mínim de vuit i 
màxim de dotze, dels que com a mínim dues terceres parts han de ser 
diputats o diputades de la Diputació de Girona.  

 
Article 10.- Competències  
 
Correspon al Consell Rector: 

 
a) Aprovar el programa d’actuació 
b) Aprovar les memòries de gestió periòdiques 
c) Proposar l’aprovació dels pressupostos i les seves modificacions, d’acord 

amb les respectives Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de 
Girona 

d) Proposar l’aprovació de reglaments 
e) Proposar l’aprovació dels Comptes generals  
f) Proposar l’aprovació de l’Inventari de béns 
g) Proposar l’aprovació de la modificació d’Estatuts 
h) Aprovar la política de personal, la plantilla, la relació de llocs de treball i el 

règim retributiu dins dels límits legals, a proposta de la Presidència. 
i) Aprovar els criteris de distribució dels complements de productivitat i incentius 

al personal a proposta de la Presidència  
j) Aprovar els convenis col·lectius i els acords marc en matèria de funció pública 

de l’organisme, i proposar al ple de la Diputació els acords que determinin o 
modifiquin condicions retributives. 

k) Aprovar els convenis marc corresponents 
l) Aprovar les bases i el pla estratègic de subvencions, sense perjudici d’altres 

competències en matèria de subvencions que derivin de les bases d’execució 
del pressupost que s’aprovin cada anualitat. 

m) Proposar l’aprovació de les taxes que, si escau, hagi de percebre Dipsalut  
n) Fixar els preus públics corresponents als serveis a càrrec de l’organisme.  
o) Exercir aquelles altres atribucions que, essent inherents a les comeses 

pròpies de l’organisme autònom, la Llei 7/1985 atribueixi al ple de l’entitat local 
amb el caràcter de delegable i no hagin estat reservades al Ple de la Diputació 
de Girona o assignades a un altre òrgan 

p) Aprovar els projectes d’obres i de serveis quan sigui competent el Consell 
Rector per a la seva contractació. 

q) Aprovar i adjudicar els expedients de contractació quan superin els llindars 
establerts a la normativa. 

r) Aprovar convenis amb persones i entitats, públiques o privades, quan portin 
vinculada una despesa a càrrec del pressupost de Dipsalut que superi els 
100.000 euros, i l’autorització i disposició de despeses que se’n derivin, 
incloses les plurianuals. 

s) Aprovar la concertació d’operacions d’endeutament a curt i llarg termini, 
amb autorització del Ple de la Diputació. 
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t) Crear ens instrumentals que tindran la consideració de mitjà propi i servei 
tècnic per a l’acompliment de les competències i finalitats de Dipsalut 

u) Aprovar l’autorització, disposició, l’autorització-disposició i 
l’autorització-disposició-reconeixement de l’obligació de despesa que es 
derivin dels actes administratius que dicti en l’exercici de les 
competències anteriors. 

 
Article 11.- Quòrum d’assistència a les sessions  
 
1. En primera convocatòria, el quòrum per a la vàlida celebració de les sessions del 
Consell Rector serà d’un terç del nombre total dels seus membres, que mai no podrà 
ser inferior a tres persones. 
 
En segona convocatòria, mitja hora després, serà suficient la presència de tres 
membres; aquest quòrum haurà de mantenir-se al llarg de la sessió. 
 
En qualsevol cas, no es podrà celebrar cap sessió sense l’assistència de les persones 
que ocupin la Presidència i la Secretaria, o de les persones que d’acord amb les 
previsions d’aquests Estatuts els substitueixin. 
 
2. En el cas que, per no assolir-se el quòrum exigit, no se celebrés la sessió, podrà 
tenir lloc una reunió informativa per donar compte als presents dels assumptes que 
havien estat inclosos en l’ordre del dia. 
 
De concórrer les circumstàncies indicades en el paràgraf anterior, quedaran 
acreditades les raons d’urgència per tal que la Presidència de la Diputació, si així ho 
considera oportú, exerceixi les competències del Consell Rector, al qual se’n donarà 
compte, en la sessió següent que celebri, a l’efecte de ratificació. 
 
Article 12.- Funcionament de les sessions  
 
El funcionament de les sessions es desenvoluparà de la següent manera:  

 

- El Consell Rector es reunirà, com a mínim, una vegada cada dos mesos en sessió 
ordinària. 

- El Consell Rector es reunirà en sessió extraordinària sempre que ho consideri 
necessari la Presidència o a petició d’una tercera part dels membres. 

- La fixació de les dates de les sessions correspondrà a la Presidència, que 
mantindrà una periodicitat regular pel que fa a les ordinàries. 

- A les sessions dels òrgans col·legiats hi assistiran, amb veu i sense vot, les 
persones que exerceixin els càrrecs de secretari/a, interventor/a i tresorer/a o 
funcionaris o funcionàries en qui hagin delegat i la persona titular de la Gerència. A 
criteri de la Presidència, podran ser convocats altres responsables de l’organisme 
o persones alienes que informaran o assessoraran a l’òrgan col·legiat sobre els 
assumptes per als quals es requereixi la seva presència. 

- En tot allò no previst en aquests Estatuts, regiran les prescripcions establertes per 
la legislació local sobre el funcionament dels òrgans col·legiats.  

- En cas de necessitat i en situacions excepcionals de força major, de risc col·lectiu 
o catàstrofe que impedeixin el normal funcionament presencial de les sessions, de 
conformitat amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, d’abril, la Presidència podrà decidir 
que la sessió es dugui a terme amb caràcter telemàtic. 
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Els i les vocals del Consell Rector que tinguin baixa per risc durant l’embaràs, que 
gaudeixin del permís de maternitat o paternitat, així com aquells/es que pateixen una 
malaltia prolongada greu que de forma clara i justificada impedeixi la seva assistència 
personal a la sessió, podran assistir a distància a les sessions mitjançant 
videoconferència o altre procediment similar, participant en la votació dels assumptes a 
tractar, sempre que quedi garantit el sentit del seu vot i de la seva llibertat per emetre’l.  
 
S’exclouen d’aquesta possibilitat de participació a distancia: 
 
- La sessió constitutiva del Consell Rector de l’organisme.  
- L’elecció del President o Presidenta de l’organisme.  
 
Correspon de forma expressa l’apreciació de la causa de la malaltia al President/a o 
al Vicepresident/a de l’organisme, en funció de qui presideixi la sessió. 
 
Article 13.- Adopció d’acords pels òrgans de govern 
 
1. Els acords seran adoptats per majoria simple dels membres presents, entenent com 
a tal la que es produeix quan els vots a favor superen els vots en contra. 
 
2. Quan es produeixi empat, es repetirà la votació, i si persisteix l’empat decidirà la 
Presidència amb el seu vot de qualitat. 
 
3. El vot podrà ser afirmatiu o negatiu. Els membres de l’òrgan també podran 
abstenir-se de votar. 
 
Secció segona 
La Presidència 
 
Article 14.- Concepte 
 
1. La Presidència, que recau en la persona titular de la Presidència de la Diputació de 
Girona, és l’òrgan que ostenta la màxima representació de DIPSALUT, i en dirigeix el 
govern i l’administració.  
 
2. En el cas que ho consideri oportú, la Presidència de la Diputació podrà delegar les 
seves funcions en un vocal o vocals del Consell Rector. La Presidència delegada de 
l’organisme exercirà les funcions atribuïdes a la presidència en els presents Estatuts, 
llevat que en el decret de delegació s’estableixi altra cosa. 
 
Article 15.- Competències  
 
Correspon a la Presidència: 
 

 Representar l’organisme autònom en els actes que ho requereixin i 
subscriure, en l’esmentada qualitat, qualsevol tipus de documents que sigui 
necessari per a la consecució de les seves finalitats. 

 Formar l’ordre del dia i convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions 
dels òrgans col·legiats, dirigir les deliberacions i dirimir els empats amb vot 
de qualitat 
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 Aprovar i adjudicar els expedients de contractació dintre dels límits 
quantitatius determinats per la legislació vigent. 

 Aprovar els projectes d’obres i de serveis quan sigui competent la 
Presidència  per a la seva contractació. 

 Aprovar les convocatòries de subvencions, excepte en el cas de l’aprovació 
conjunta de bases i convocatòria, en que la competència recau en el Consell 
Rector. 

 Aprovar les subvencions directes de caràcter nominatiu, previstes al 
pressupost de l’organisme. 

 Aprovar les subvencions directes per interès públic o social, dins dels límits 
que s’aprovin en cada legislatura. 

 Aprovar convenis amb persones i entitats, públiques o privades, quan portin 
vinculada una despesa a càrrec del pressupost de Dipsalut inferior o igual a 
100.000 euros i l’autorització i disposició de despeses que se’n derivin. 

 En base al que estipula la Llei de Bases de Règim Local, exercir la funció 
delegada de la direcció superior de personal: 

a. Nomenar els funcionaris de carrera de l’organisme i contractar al 
personal laboral 

b. Nomenar al personal interí i contractar al personal laboral temporal 
c. Nomenar i separar a  la persona que ocupi la Gerència 
d. Aprovar l’oferta pública d’ocupació, les bases de selecció de personal 

i les bases de provisió de llocs de treball 
e. Resoldre les convocatòries per a la provisió dels llocs de treball de 

l’organisme, i nomenar i remoure les persones que ocupin càrrecs de 
comandament. 

f. Efectuar l’assignació individualitzada de complements de productivitat 
i incentius al personal 

g. Resoldre els supòsits d’excedència o altres situacions previstes en la 
legislació vigent o elevar les actuacions a l’òrgan competent de la 
Diputació de Girona en el cas de personal funcionari d’aquesta 

 Aprovar les modificacions pressupostàries, quan aquestes no siguin 
competència de la Diputació de Girona, segons les bases d’execució del 
pressupost. 

 Retre els estats de comptes de l’organisme i proposar la liquidació del 
pressupost. 

 Aprovar l’obertura i la cancel·lació de comptes bancaris. 

 Aprovar la constitució de bestretes de caixa fixa, les seves modificacions i 
cancel·lacions. 

 Exercitar tot tipus d’accions, recursos i peticions en defensa dels drets i 
interessos de l’organisme davant de qualsevol autoritat o tribunal de 
qualsevol jurisdicció. 

 Elevar al Ple de la Diputació la proposta d’acceptació dels acords de 
delegació adoptats pels ajuntaments, dels quals posteriorment es donarà 
compte al Consell Rector. 

 Emetre recomanacions a les entitats locals en cas de catàstrofe o d’infortunis 
públics o greu risc dels mateixos, per la presa de les mesures necessàries i 
adequades. 

 Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses 
pròpies de l’organisme autònom, la Llei 7/1985 atribueixi a la presidència de 
l’entitat local amb el caràcter de delegables i no hagi estat reservada a la 
Presidència de la Diputació o assignada a un altre òrgan 
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 Elaborar l'avantprojecte del pressupost de l'organisme. 

 Aprovar l’autorització, disposició, l’autorització-disposició i 
l’autorització-disposició-reconeixement de l’obligació de despesa que es 
derivin dels actes administratius que dicti en l’exercici de les competències 
anteriors. 

 Aprovar les despeses no atribuïdes a altres òrgans 

 Aquelles altres atribucions no assignades a altres òrgans. 
 
De conformitat amb l’article 34.1.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de règim local, la Presidència podrà en casos de urgència, assumir matèries 
competència del Consell Rector, de forma justificada i donant compte al Consell 
Rector a la primera sessió que celebri per a la seva ratificació, sempre i quan siguin 
delegables. 
 
Secció tercera 
La Vicepresidència o Vicepresidències 
 
Article 16.- Concepte i nomenament  
 
1. La Vicepresidència o Vicepresidències és l’òrgan de govern que, en el seu ordre, 
substituirà la Presidència i n’assumiran les seves atribucions en els casos de vacant, 
absència o malaltia del seu titular. 
 
2. La Presidència de la Diputació nomenarà la persona que hagi d’ocupar la 
Vicepresidència o les Vicepresidències d’entre els vocals del Consell Rector.  
 
Article 17.- Exercici de funcions delegades per la Presidència  
 
A més de les funcions de substitució, la Vicepresidència o Vicepresidències exerciran 
les funcions que li delegui la Presidència de la Diputació.  
 
Secció quarta 
La Gerència 
 
Article 18.- Concepte  
 
La Gerència és l’òrgan d’administració que assumeix la gestió econòmica i 
administrativa i la direcció estratègica de l’organisme de conformitat amb les directrius 
fixades pel Consell Rector i la Presidència.  
 
El/la titular d’aquest òrgan de direcció professional haurà de ser funcionari/a de carrera 
o laboral de les Administracions Públiques o un o una professional del sector privat, 
titulat superior en ambdós supòsits, i amb més de cinc anys d’exercici professional en 
el segon supòsit. 
 
La persona titular de la Gerència serà escollida d’acord amb els criteris d’idoneïtat, 
mèrit i capacitat, mitjançant un procediment que respecti la publicitat i concurrència. 
 
Article 19.- Competències i funcions  
 
Correspon a la Gerència: 
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● Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les 

disposicions particulars que exigeixi el seu millor compliment. 
● Executar i fer complir els objectius estratègics i els acords dels òrgans de 

govern, i adoptar les disposicions particulars adients per al seu millor 
compliment. 

● Organitzar, dirigir, administrar i inspeccionar serveis i exercir el seguiment i 
control dels programes de Dipsalut de conformitat amb les directrius dels 
òrgans de govern, en els seus aspectes econòmics, administratius i de gestió, 
amb la participació i consideració del criteri de l’equip directiu tècnic de 
l’organisme. 

● Representar l’organisme en els casos en què aquesta representació no sigui 
assumida per la Presidència o vicepresidència/es i relacionar-se amb les 
administracions públiques, les institucions, les entitats i els particulars.  

● Elaborar els projectes de pressupost, liquidació i compte general. 
● Adoptar les disposicions de règim interior necessàries per al funcionament de 

l’organisme, formular propostes a la Presidència i exercir el control del 
personal. 

● Administrar el patrimoni de l’organisme. 
● En matèria de recursos humans, i sense perjudici de la facultat de tutela de la 

Diputació de Girona, exercir les competències següents:  
 

○ Assistir a la Presidència en la seva funció de direcció superior del 
personal, exercint el comandament tècnic immediat. 

○ Elaborar les propostes de plantilla i relació de llocs de treball. 
○ Proposar el nomenament i la remoció dels càrrecs de comandament. 
○ Elaborar i proposar els instruments vinculats a la gestió dels recursos 

humans de l’organisme, per a la seva ordenació i progressió. 
○ Assistir, en representació de l’organisme, a les meses de negociació 

amb la representació dels treballadors. 
○ Adscriure al personal als diferents llocs previstos a les relacions de 

lloc de treball, tant si suposa mobilitat funcional com geogràfica, i 
d’acord amb les normes de provisió de llocs aprovades. 

○ Autorització l’assistència a cursos, congressos i altres convocatòries, 
per a la formació i perfeccionament de tot el personal de l’organisme 
autònom. 

○ Autoritzar el pla anual de vacances. 
○ Autoritzar la realització d’hores extraordinàries. 
○ Proposar a la Presidència la incoació d’expedients sancionadors al 

personal. 
 

● Elaborar i elevar, a la consideració del Consell Rector, el pla d’actuació i 
catàleg de serveis de l’organisme. 

● Elaborar els plans estratègics i les memòries de gestió de l’organisme i  
elevar-los a la consideració del Consell Rector. 

● Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les 
innovacions tecnològiques adequades, així com pel correcte manteniment i 
conservació de les instal·lacions i equipaments. 

● Reconèixer les obligacions i ordenar els pagaments. 
● En matèria d'autorització de despeses, l'autorització de les següents: 

○ Les d'assistència, locomoció i dietes que puguin acreditar-se per part 
del personal. 
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○ Qualsevol altra prèvia delegació de la Presidència. 
● Aquelles competències que li siguin atribuïdes pel Consell Rector o la 

Presidència en matèria de contractació d’obres, serveis, subministres o 
qualsevol altre tipus de contracte establert a la legislació. 

● Col·laborar amb la Presidència en la convocatòria i fixació de l'ordre del dia 
de les sessions del Consell Rector. 

● Aprovar l’autorització, disposició, l’autorització-disposició i 
l’autorització-disposició-reconeixement de l’obligació de despesa que es 
derivin dels actes administratius que dicti en l’exercici de les competències 
anteriors. 

● Signar, en fase prèvia, les operacions comptables  corresponents a les 
diferents fases d'execució de despesa pressupostària, i les relacions 
d'operacions de reconeixement d'obligacions. 

● Les que la Diputació de Girona li encomani en relació a l’assistència i 
cooperació als municipis de les comarques de Girona, en matèria de salut 
pública. 

● Qualsevol altra que li deleguin els òrgans de govern. 
 
Secció cinquena 
Règim de recursos 
 
Article 20.- Règim de recursos contra els actes i acords dels òrgans de govern  
 
1. Els actes dels òrgans de govern quan posin fi a la via administrativa són 
susceptibles de recurs en els termes previstos a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment de les administracions publiques. 
 
No obstant, els interessats i les interessades podran formular recurs d’alçada davant la 
Presidència de la Diputació de Girona, excepte en aquells casos en que concorri un 
recurs especial per raó de la matèria. 
 
2. En els supòsits que, per raó d’urgència, la Presidència de la Diputació exerceixi 
competències atribuïdes a òrgans col·legiats de l’organisme autònom, els interessats 
podran formular recurs de reposició potestatiu davant d’aquella Presidència. 
 
3. En els litigis entre administracions públiques no cabrà interposar recurs en via 
administrativa. No obstant això, quan una administració interposi recurs 
contenciós-administratiu contra Dipsalut, podrà requerir prèviament a Dipsalut per tal 
que derogui la disposició, anul.li o revoqui l’acte, faci cessar o modifiqui l’actuació 
material, o iniciï l’activitat a la que estigui obligat. 
 
TÍTOL TERCER 
SECRETARIA, INTERVENCIÓ I TRESORERIA  
 
Article 21.- Secretaria, Intervenció i Tresoreria  
 
Les funcions de Secretaria, Intervenció i Tresoreria de l’organisme seran exercides per 
les persones titulars de la Diputació, amb les facultats pròpies dels seus càrrecs. Les 
esmentades funcions podran ser delegades, per resolució de la Presidència de la 
Diputació a proposta dels respectius titulars, a altres funcionaris de la Diputació o de 
Dipsalut de grup de classificació A1. 
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TÍTOL QUART 
RÈGIM ECONÒMIC I PATRIMONIAL 
 
Article 22. Règim econòmic i pressupostari 
 
El règim econòmic de l’organisme autònom es basarà en pressupostos anuals 
d'ingressos i despeses que elaborarà la Gerència i que el Consell Rector proposarà la 
seva aprovació pel Ple de la Diputació de Girona per integrar-se en el pressupost 
general de la Diputació de Girona. 
 
Article 23. -Comptabilitat i control econòmic i financer  
 
1. L’execució del pressupost s’efectuarà de conformitat amb les Bases d’Execució del 
Pressupost General de la Diputació de Girona. 
 
2. La funció de control intern correspondrà a l’òrgan interventor de conformitat amb el 
que disposi la legislació vigent. 
 
3. L’organisme autònom està sotmès al règim de comptabilitat pública en els termes 
establerts en la llei. 
 
Article 24. -Recursos del Servei  
 
Per al compliment de les seves finalitats, l’organisme comptarà amb els recursos 
econòmics següents: 
 

Les taxes, els preus públics i els altres ingressos que es puguin obtenir per la 
utilització dels serveis que presti l’organisme 

Els productes del seu patrimoni i altres de dret privat 
Les subvencions que aportin les entitats i organismes de caràcter oficial o 

particular a les finalitats de l’organisme. 
Els llegats o donacions a l’organisme que hagin estat acceptades pel Consell 

Rector. 
Les aportacions de la Diputació de Girona amb càrrec als pressupostos de la 

Corporació. 
Els crèdits i altres aportacions obtingudes d’entitats oficials i particulars. 
Tots els altres que puguin ser-li atribuïts de conformitat amb la normativa legal 

aplicable. 
 
Article 25. -Patrimoni 
 
1. Constitueix patrimoni de l’Organisme: 
 

- Els béns i els drets que aporti la Diputació de Girona 

- Els béns i els drets que adquireixi per qualsevol títol. 

- Els béns i els drets que adquireixi procedents d’un altre organisme.  
 
2. El patrimoni de l’organisme quedarà reflectit en l'inventari corresponent, que revisarà 
el Consell Rector. 
 
3. Dipsalut haurà de portar i mantenir actualitzat l’Inventari dels seus béns i drets, tant 
propis com adscrits, en la forma establerta a la legislació patrimonial aplicable als ens 
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locals, que haurà de rectificar anualment, amb referencia a 31 de desembre, i 
comprovar amb motiu de la renovació dels seus òrgans derivada de cada nou mandat 
de la Diputació. 
 
TÍTOL CINQUÈ 
DEL PERSONAL I DE L'ORGANITZACIÓ DEL SERVEI 
 
Article 26.- Personal  
 
L'organisme ha de disposar del personal necessari per al compliment de la seva 
comesa, el qual forma part de la plantilla aprovada pel Consell Rector i el Ple de la 
Diputació. S'hi ha de fer constar el nombre, la classificació dels llocs de treball, la 
categoria i les funcions del personal. 
 
Article 27.- Plantilla  
 
Integren la plantilla de l'organisme: 
 

- El personal funcionari que presti serveis en l'organisme autònom local. 

- El personal laboral contractat. 

- El personal directiu 
 
Article 28.- Règim jurídic aplicable a la contractació del personal  
 
1. La contractació o nomenament del personal esmentat en l'article anterior, la fixació 
de les seves remuneracions i dels seus drets i obligacions, s'han de subjectar a la 
normativa vigent de les corporacions locals i la normativa de funció pública i laboral. 
 
2. Així mateix correspondrà a l’organisme l’abonament de les seves retribucions i 
l’exercici de les potestats organitzatives i disciplinàries. 
 
Article 29.- Model organitzatiu 
 
D’acord amb el propòsit de la millora de la salut i el benestar de les persones, i prenent 
com a referència models organitzatius adaptats als entorns canviants i als reptes 
actuals de l’administració pública, l’organisme aposta per un model que promogui la 
vinculació i el sentit de pertinença dels i de les professionals amb la missió i el propòsit 
evolutiu de l’organisme. 
 
Així, doncs, promou una organització interna basada en la confiança, la responsabilitat, 
el compromís, l’autogestió i finalment l’harmonització entre el sentit de la vida de cada 
persona i la missió de l’organisme. 
 
Dipsalut té plena facultat per organitzar, perfeccionar i ampliar els seus serveis, així 
com determinar-ne l’estructura, la distribució orgànica de les funcions, les atribucions i 
les facultats del personal que configuri els diversos llocs de treball. 
 
Tot això d´acord amb les disponibilitats de la plantilla aprovada, els crèdits consignats 
en el pressupost i les normes que a aquest efecte estableixen els diferents reglaments 
de serveis i règim interior, i sens perjudici de les facultats reservades a la Diputació de 
Girona. 
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TÍTOL SISÈ 
 
MODIFICACIÓ D’ESTATUTS I DISSOLUCIÓ DE L’ORGANISME 
 
Article 30. – Modificació dels estatuts 
 
La modificació dels presents Estatuts, que es podrà realitzar tant a iniciativa de la 
Diputació com en virtut de proposta del Consell Rector, exigirà la prèvia aprovació 
del Ple de la Diputació i el seguiment del mateix procediment exigit per a la seva 
aprovació. 
 
Article 31. – Dissolució de l’Organisme 
 
1. L’organisme s’extingirà quan així ho acordi el Ple de la Diputació de Girona, en ús 

de la seva potestat d’autoorganització, per donar-se alguna de les següents 
causes: 

 
a)  Impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats. 
b)  Modificació de la forma de gestió dels serveis que constitueixen el seu 

objecte. 
c) Per qualsevol altra causa legal. 

 
2. L’acord del Ple de la Diputació de Girona pel qual s’aprovi l’extinció de DIPSALUT 

haurà de contenir els criteris per efectuar la seva liquidació. 
 

3. En el supòsit de dissolució de l’organisme, la Diputació de Girona el succeirà 
universalment, tant respecte del seu patrimoni, que revertirà íntegrament a la 
Diputació de Girona, com respecte a totes les seves relacions jurídiques, que hi 
quedaran subrogades. 

 
4. El personal funcionari i el personal laboral objecte de successió empresarial 

s’integrarà a la plantilla de la Diputació de Girona. Respecte al personal laboral 
contractat per l’organisme autònom únicament quedarà subrogat a la Diputació, si 
aquesta continua realitzant la mateixa activitat que l’organisme autònom, 
mitjançant alguna de les modalitats de gestió dels serveis públics que preveu 
l’article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

 
TÍTOL SETÈ 
RÈGIM JURÍDIC I DURADA DEL MANDAT DELS ÒRGANS DE L’ORGANISME 
 
Article 32.- Règim jurídic 
 
1. En tot allò no previst en aquests Estatuts, regiran les prescripcions contingudes en 
la normativa de règim local. 
 
Article 33.- Durada del mandat dels òrgans de govern 
 
La finalització del mandat dels membres dels òrgans de govern unipersonals i 
col·legiats coincidirà amb la de les Corporacions locals. No obstant això, aquells 
continuaran en les seves funcions sols per a l’administració ordinària fins a la 
renovació dels membres. 
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TÍTOL VUITÈ 
FACULTATS I TUTELA DE LA DIPUTACIÓ 
 
Article 34.- Tutela i coordinació 
 
1. La funció tutelar de l'organisme autònom l'exercitarà la Diputació de Girona, qui la 
durà a terme mitjançant els seus òrgans competents. 
 
2. Les facultats tutelars afectaran tots aquells actes que requereixin l'aprovació del Ple 
de la Diputació, enumerats en aquests Estatuts, i els que estableixi la legislació de 
Règim Local. 
 
3. La Presidència de la Diputació podrà suspendre els acords de l'organisme quan 
constitueixin una infracció manifesta de les lleis o per qualsevol altra causa que 
atempti greument contra els interessos de la Diputació. 
 
4. En aplicació del principi de coordinació i, a efectes d'assegurar la necessària unitat 
de criteris entre tots els ens descentralitzats, així com per eficàcia processal, el Ple 
establirà tots aquells acords que consideri oportuns en base a harmonitzar l'actuació 
administrativa de l'organisme. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  
L’aprovació dels presents Estatuts suposa la modificació dels vigents actualment, 
aprovats inicialment pel Ple de la Diputació de Girona el 24 de novembre de 2015, els 
quals quedaran derogats en el moment de l’entrada en vigor d’aquests Estatuts. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
Els preceptes d’aquests Estatuts que, per sistemàtica legislativa, incorporin aspectes 
de la legislació bàsica de l’Estat o de la legislació autonòmica i aquells en que es facin 
remissions a preceptes d’aquestes, s’entenen automàticament modificats i/o substituïts, 
en el moment en que es produeixi la revisió o modificació d’aquesta legislació, excepte 
que resultin compatibles o permetin una interpretació harmònica amb les noves 
previsions legislatives. 
 
L’entrada en vigor dels presents Estatuts es produirà una vegada realitzada la 
tramitació de l’expedient de modificació d’Estatuts, l’endemà de la publicació dels 
mateixos al Butlletí Oficial de la Província i transcorregut el termini de 15 dies previst a 
l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local.” 
 
El senyor President, comenta que passaríem al punt setzè, que és l’aprovació inicial 
de la modificació dels estatuts de l’organisme autònom de Salut Pública de la Diputació 
de Girona Dipsalut, que va passar en el Consell Rector de Dipsalut, i té la paraula la 
diputada i alhora presidenta de Dipsalut, la senyora Maria Puig. 
La vicepresidenta tercera, senyora Maria Puig, pren la paraula i manifesta: Hola bon 
dia. Gràcies, president. En tot cas, arribem a aquesta modificació dels estatuts després 
d’un treball realitzat amb els diferents grups, que arriba també d’aquell consell rector 
amb el suport de tots ells. Contents que arribi especialment amb aquest consens. 
Contents del treball fet i d'allà on hi han hagut diferències, poder-nos acostar i 
recollir-les en el que seran, esperem, aquests nous Estatuts de l’organisme de Salut 
Pública de la Diputació de Girona. 
El senyor President, respon: Moltes gràcies. Alguna consideració? Sí, endavant, 
senyora Pèlach. 
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La diputada senyora Laia Pèlach, intervé i diu: Simplement per anunciar el nostre vot 
favorable i agrair com ho vaig fer a Dipsalut en el seu moment la voluntat de poder 
arribar a un acord i, per tant, aconseguir aquest consens ampli. Moltes gràcies. 
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, aquesta és la voluntat. Per tant, 
quedarien aprovats aquests estatuts, diguem, aquesta aprovació inicial unànime. 
D’acord? Moltíssimes gràcies 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ 
 

17. Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions extraordinàries 
de la Diputació de Girona per a les despeses de funcionament i personal de 
les petites i mitjanes empreses i dels autònoms del sector cultural de les 
comarques gironines durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la 
COVID-19 – Cooperació Cultural - 2021/X020100/3016 

 

“El Ple de la Diputació de Girona de 17 de desembre de 2019 va aprovar el Pla 
Estratègic de Subvencions va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions, dins del qual 
es preveu donar suport als ens locals, entitats, associacions i empreses culturals que 
desenvolupen activitats culturals a les comarques de Girona.  
 
La Diputació de Girona, en l’àmbit de la cooperació en la demarcació territorial de les 
comarques gironines, presta un servei públic definit per la promoció de la cultura, les 
arts i el coneixement al territori, tot potenciant els agents públics i privats en el foment 
d’iniciatives culturals. En aquest sentit, atorga ajuts per al desenvolupament d’activitats 
culturals en els municipis de la demarcació.  
 
La crisi provocada per la pandèmia provoca que moltes de les empreses petites i 
mitjanes i dels treballadors autònoms del sector cultural tinguin greus dificultats 
econòmiques per poder continuar la seva activitat. 
 
D’acord amb el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023, aprovat en sessió ordinària 
de 17 de desembre de 2019, el Ple de la Diputació aprova anualment l’actualització 
d’aquest Pla d’acord amb les modificacions que, eventualment, s’hi produeixin. 
 
Vist que aquesta línia de subvencions no està inclosa en el Pla Estratègic, cal 
proposar al Ple incloure-la en la propera modificació que es faci. 
 
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 de subvencions extraordinàries de la Diputació de 
Girona per a les despeses de funcionament i personal de les petites i mitjanes 
empreses i dels autònoms del sector cultural de les comarques gironines durant la 
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Educació hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti 
l’acord següent: 
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Primer. Incloure la línia de subvencions extraordinàries de la Diputació de Girona per a 
les despeses de funcionament i personal de les petites i mitjanes empreses i dels 
autònoms del sector cultural de les comarques gironines durant la situació de crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19 a la propera modificació del Pla Estratègic de 
Subvencions 2020-2023. 
 
Segon. Aprovar inicialment les bases de subvencions extraordinàries de la Diputació 
de Girona per a les despeses de funcionament i personal de les petites i mitjanes 
empreses i dels autònoms del sector cultural de les comarques gironines durant la 
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que es transcriuen literalment a 
continuació: 
 
“Bases reguladores de subvencions extraordinàries de la Diputació de Girona per a les 
despeses de funcionament i personal de les petites i mitjanes empreses i dels 
autònoms del sector cultural de les comarques gironines durant la situació de crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19 
1. Definició de l’objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la 
concessió de subvencions de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Educació de la Diputació de Girona per al finançament de les despeses de 
funcionament de les petites i mitjanes empreses i dels autònoms del sector cultural de 
les comarques gironines durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la 
COVID-19. 
2. Procediment de concessió  
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència 
competitiva i convocatòria pública: es comparen les sol·licituds que es presentin en el 
període fixat en la convocatòria, que ha d’aprovar la Junta de Govern, i s’estableix una 
prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases. 
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir 
altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.  
3. Despeses subvencionables i període d’execució 
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la 
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es faci en el 
termini i en les condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o serveis 
subvencionats en cap cas no pot superar el seu valor de mercat. 
En tot cas, es consideren despeses subvencionables les següents: 

a) Despeses del personal laboral de la persona sol·licitant. 
b) Quotes de cotització a la Seguretat Social i quotes de gremis i associacions 

professionals. 
c) Despeses d’estructura de l’establiment on es porta a terme l’activitat 

professional (quota del préstec hipotecari, lloguer de l’immoble, manteniment i 
conservació, subministraments, neteja, assegurances, gestoria, despeses 
administratives i béns fungibles), sempre que l’immoble durant aquest període 
es destini al manteniment de l’activitat professional. 

d) Despeses relacionades amb l’adaptació dels espais als requeriments sanitaris 
establerts per combatre la COVID-19 (desinfecció d’espais i compra de 
materials d’aïllament). 

e) Els tributs, sempre que no siguin susceptibles de recuperació o compensació. 
f) Despeses relacionades amb la difusió i comunicació de les activitats dels 

sol·licitants durant el període subvencionable. 
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g) Despeses de preparació i desenvolupament de les activitats culturals durant el 
període d’execució establert a la convocatòria corresponent, incloses les que 
s’hagin hagut d’anul·lar a causa de la pandèmia.  

h) Despeses de formació. 
No tenen la consideració de subvencionables les despeses següents: 

- No es consideren subvencionables els impostos personals sobre la renda. 

- No es consideren despeses subvencionables les relacionades amb l’estructura 
de l’establiment, si la persona sol·licitant és la propietària de l’immoble i el lloga a 
un tercer durant el període de la convocatòria. 

- 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. 

El període d’execució de les despeses quedarà determinat a la convocatòria 
corresponent. 
4. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les 
petites i mitjanes empreses i els autònoms del sector cultural, amb seu social a la 
demarcació de Girona, amb les característiques següents: 

- que tinguin fins a 12 treballadors en nòmina 

- que tinguin una facturació anual màxima de 500.000 € 

- que tingui un dels codis d’activitat següents: 
a. 581_ Edició de llibres, periòdics i altres activitats d’edició 
b. 591_Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió 
c. 592_Activitats d’enregistrament de so i edició musical 
d. 900_Activitats de creació, artístiques i d’espectacles 
e. 910_Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 

No poden optar a aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que, 
complint els requisits detallats a l’apartat anterior, hagin obtingut subvenció del Servei 
de Cooperació Cultural, del Servei de Comunicació Cultural i/o d’INSPAI durant l’any 
2020. 
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, les persones sol·licitants 
han de complir els requisits i les condicions generals que estableix l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. D’acord amb el caràcter 
excepcional de les bases, no s’aplicarà l’article 13.2.d) de la Llei General de 
Subvencions. 
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions 
L’import de les subvencions per distribuir entre les persones 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 són les que es determinen 
específicament en cada convocatòria.  
La quantia de cada subvenció depèn de la valoració que es faci de les sol·licituds. 
Cada sol·licitud s’avalua d’acord amb els criteris que estableix el punt 6, i, atesa la 
qualificació aconseguida i la dotació pressupostària establerta en la convocatòria, es 
determina l’import de la subvenció a atorgar. 
L’import de la subvenció no pot ser inferior a 750 euros. 
6. Criteris de valoració 
Per al repartiment de les subvencions es tenen en compte els criteris de valoració 
següents: 

- El nombre de treballadors de l’empresa (fins a 2 punts) 

 1 treballador (0,5 punts) 

 De 2 a 3 treballadors (1 punt) 
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 De 4 a 5 treballadors (1,5 punts)  

 De 6 a 7 treballadors (2 punts)  

 De 8 a 9 treballadors (2,5 punts) 

 De 10 a 11 treballadors (3 punts) 

 12 treballadors (3,5 punts)  

- El volum de facturació de l’any 2019 (fins a 3 punts) 

 Fins a 10.000 euros l’any (0,25 punts) 

 De 10.001 euros a 30.000 euros l’any (0,5 punts) 

 De 30.001 euros a 50.000 euros l’any (0,75 punts) 

 De 50.001 euros a 100.000 euros l’any (1 punt) 

 De 100.000 euros a 150.000 euros l’any (1,25 punts) 

 De 150.001 euros a 200.000 euros l’any (1,5 punts) 

 De 200.001 euros a 250.000 euros l’any (1,75 punts) 

 De 250.001 euros a 300.000 euros l’any (2 punts) 

 De 300.001 euros a 400.000 euros l’any (2,5 punts) 

 De 400.001 euros a 500.000 euros l’any (3 punts) 

- La facturació de l’any 2020, en relació amb el 2019  (fins a 5,5 punts) 

 Facturació dins del mateix segment del 2019, o superior (0 punts) 

 Facturació un 10 % inferior (0,5 punts) 

 Facturació un 20 % inferior (1 punt) 

 Facturació un 30 % inferior (1,5 punt) 

 Facturació un 40 % inferior(2 punts) 

 Facturació un 50 % inferior (2,5 punts) 

 Facturació un 60 % inferior (3 punts) 

 Facturació un 70 % inferior (3,5 punts) 

 Facturació un 80 % inferior (4 punts) 

 Facturació un 90 % inferior (4,5 punts) 

 Menys d’un 90 % de facturació respecte al 2019 (5 punts) 

 Sense facturació (5,5 punts) 
7. Procediment de presentació de les sol·licituds 
Es pot presentar una única sol·licitud per petita/mitjana empresa o per treballador 
autònom. 
Les sol·licituds s’han de presentar pel canal electrònic o telemàtic a la Diputació en el 
termini que s’estableixi en la convocatòria.  
La sol·licitud i la documentació annexa serveixen de justificants de la subvenció en cas 
de concessió. 
En cas que els sol·licitants siguin persones físiques, les sol·licituds es podran 
presentar tant pel canal telemàtic com presencialment, al Registre General (pujada de 
Sant Martí, 4, 17004 Girona), o bé per qualsevol dels mitjans que estableix la legislació 
de procediment administratiu.  
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en 
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent. 
Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la 
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat. Es poden utilitzar els 
sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que 
s’especifiquen a la Seu electrònica. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona, acompanyat de la documentació annexa següent: 

- Declaració responsable del balanç d’ingressos i despeses de l’any 2019 (inclosa 
en el formulari de sol·licitud). 

https://seu.ddgi.cat/web/nivell/651/s-1/seu-electronica
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- Declaració responsable del balanç d’ingressos i despeses de l’any 2020 (inclosa 
en el formulari de sol·licitud). 

- L’acreditació del compliment de l’obligació de difusió i publicitat que estableix la 
base 19a. (La difusió de la sol·licitud de la subvenció es pot acreditar mitjançant 
captures de pantalla dels espais web, de xarxes socials, etc.) 

En el cas dels treballadors autònoms, també s’ha d’aportar: 
1. Copia del DNI o NIE del sol·licitant  
2. Certificat actualitzat de situació censal que indiqui l’activitat econòmica amb la 

seva data d’alta, el domicili del local de desenvolupament de l’activitat. 
Certificat d’alta d’IAE emès per l’Agència tributària.  

3. Resolució/certificat de l’alta al règim especial de treballadors autònoms o la 
mútua professional corresponent.  

4. En cas de tenir treballadors a càrrec, la relació nominal de treballadors durant 
el període de la convocatòria i els rebuts de les nòmines pagades. 

En el cas de petites i mitjanes empreses, s’ha d’aportar: 
a) NIF de la persona jurídica.  
b) Certificat actualitzat de situació censal de la persona jurídica que indiqui 

l’activitat econòmica amb la data d’alta i el domicili del local de 
desenvolupament de l’activitat.  

c) Escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica actualitzats, 
inscrits al registre corresponent.  

d) DNI o NIE de la persona administradora i de la persona que presenta la 
sol·licitud en cas de no ser la mateixa.  

e) En cas de tenir treballadors a càrrec, la relació nominal de treballadors durant 
el període de la convocatòria i els rebuts de les nòmines pagades. 

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 en format PDF (carpetes PDF) o 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 deu 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 que estableix 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. 
La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació i el coneixement 
d’aquestes bases i de la convocatòria corresponent. 
8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds 
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions que estableixen 
aquestes bases corresponen a Cooperació Cultural de la Diputació de Girona. 
Les actuacions d’instrucció comprenen: 

- La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de 
beneficiari establerts en aquestes bases. 

- L’avaluació de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris establerts en 
aquestes bases. 



 

 

 

 

 

130 

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

 

- La petició dels informes, la informació o l’assessorament que es considerin 
necessaris, en cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per 
determinar la proposta. 

Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un informe 
en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada. 
El Servei de Cooperació Cultural, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió 
Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada degudament, la qual ha 
d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i la 
seva quantia, que es calcula de la manera següent: 

El Tribunal Qualificador, revisa les que compleixen els requisits i les que s’han de 
desestimar, si s’escau. 

Seguidament es valoren les sol·licituds presentades. 
El Tribunal Qualificador, en funció de les puntuacions obtingudes i de la dotació 

pressupostària de la convocatòria, decideix la puntuació mínima a partir de la 
qual s’atendran les sol·licituds. En cas d’empat en punts, preval l’ordre de 
presentació al registre de la Diputació de Girona. 

A continuació se sumen tots els punts assignats a les sol·licituds admeses i aquest 
valor es divideix per l’import global destinat a la convocatòria. D’aquesta 
manera, s’obté un valor econòmic del punt. 

Seguidament, i per a cada sol·licitud, es multiplica la puntuació obtinguda pel valor 
del punt, de manera que s’assigna provisionalment l’import de la subvenció. 

La proposta de resolució ha d’expressar la relació dels sol·licitants exclosos i la causa 
de l’exclusió, si s’escau. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres 
següents: 
President:  El president de la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Educació 
Vocals:  La cap del servei de Cooperació Cultural 
 La tècnica encarregada de la gestió de la línia de subvencions 
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la 
Comissió Avaluadora, el qual tindrà veu però sense vot. 
9. Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, la qual 
ha de resoldre definitivament (si escau, en diversos actes) l’atorgament de les 
subvencions.  
Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als 
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el termini 
màxim de tres mesos, a comptar de l’acabament del període de presentació de les 
sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, 
els sol·licitants han d’entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci 
administratiu. 
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 aplicables. 
11. Pagament  
El pagament de la subvenció es tramita previ informe favorable de la persona 
responsable del centre gestor. 
Un cop aprovades les subvencions i una vegada s’hagin emès els documents del 
reconeixement d’obligacions, en funció dels certificats dels costos de funcionament 
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que hagin presentat els beneficiaris, el centre gestor tramita els pagaments 
corresponents. 
El pagament de la subvenció s’efectua mitjançant una transferència bancària. 
12. Compatibilitat de subvencions  
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus 
d’ajuda, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa 
subvencionada, ja siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no 
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada. 
13. Subcontractació  
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de 
l’entitat respectiva. 
14. Modificació de les subvencions 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran 
sol·licitar un canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada, ni la modificació del 
pressupost o del percentatge de finançament.  
15. Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona pot revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest cas, 
el beneficiari té 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) En altres supòsits que recull la normativa reguladora de subvencions. 
El Servei de Cooperació Cultural tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la 
Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents. 
16. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització 
de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona.  
Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que estableix l’article 
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
17. Protecció de dades 
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a responsable del tractament, en el sentit de 
l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades), amb la finalitat de 
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n derivin establertes per 
la Llei. La legitimació del tractament es fonamenta 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 han 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 pot adreçar en 
qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, 
incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar 
a la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
18. Verificació i control 
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Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació de 
Girona s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció 
concedida.  
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de 
comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control 
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que 
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
19. Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de 
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que siguin 
objecte de subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 
a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió 
establertes en un termini no superior a quinze 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 quinze dies per a l’adopció de l’acte corresponent, i se l’ha 
d’advertir que l’incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
20. Altres obligacions del 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 que recull la legislació aplicable. 
g) Quan l’import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la 
normativa de contractes públics per a la contractació menor, s’han de sol·licitar com a 
mínim tres ofertes a diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del 
compromís per a l’execució de l’obra, la prestació de servei o el lliurament del bé, tret 
que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre 
d’entitats que puguin portar a terme l’execució, prestació o lliurament requerits, o tret 
que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció. 
h) Acreditar que la contractació s’ha realitzat d’acord amb el que estableix la normativa 
de contractes públics i la resta de normativa vigent en matèria de contractació 
administrativa  
i) En compliment del que estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
les persones jurídiques a les quals s’hagi concedit una subvenció per un import 
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superior a 10.000 € han de comunicar a l’òrgan concedent, mitjançant una declaració 
responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
administració. 
21. Principis ètics i de conducta 
Els beneficiaris d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, 
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 
corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació 
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. 
Particularment s’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 els supòsits que estableix l’apartat 
quart de l’article 3 de la Llei de transparència. 
En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta són aplicables el règim 
sancionador que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que 
estableix l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’altres 
possibles conseqüències recollides en la legislació vigent en matèria de subvencions. 
22. Règim jurídic 
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és: 
a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
general de subvencions. 
d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.  
23. Interpretació 
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La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la 
Diputació de Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les 
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels 
actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes 
bases. 
24. Vigència 
Aquestes bases regeixen des de l’endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial 
de la Província de Girona (BOPG), i són vigents fins que se n’acordi la modificació o la 
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, és el president de la Diputació. D’aquestes 
resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió que es dugui a 
terme del Ple de la Diputació. 
Disposició addicional segona 
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, 
establert en l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, s’ha de publicar 
en el BOPG.” 
 
Tercer. 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. 
 
Quart. 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 a la Comissió de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Educació. El punt 17è, que seria l’aprovació inicial de les bases 
reguladores de subvencions extraordinàries de la Diputació de Girona per a les 
despeses de funcionament i personal de les petites i mitjanes empreses i dels 
autònoms del sector cultural de les comarques gironines durant la situació de la crisi 
generada per la Covid-19, que això és el que havien demanat en una moció, i havíem 
aprovat amb una moció. Té la paraula el vicepresident, senyor Piñeira. 
El vicepresident segon, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i presenta la proposta de 
la Comissió que presideix: Moltíssimes gràcies, senyor president. Per intentar 
sintetitzar, perquè penso que es va explicar abastament en el decurs de la comissió 
informativa, el mes de gener es va començar a parlar d’una moció per intentar crear 
una línia per ajudar el sector cultural. El mes de febrer se li va donar forma i es va 
aprovar de manera conjunta, i aquest mes de març hem portat al plenari dues coses 
per poder articular a la pràctica, la voluntat i el compromís polític que es va expressar 
en aquella moció. D’una banda són aquestes bases que sotmetem a consideració del 
ple i, de l'altra, prèviament, en un dels punts precedents, en la modificació de crèdit, 
concretament hi havia un apartat en què es destinaven 150.000 euros a aquesta 
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convocatòria. És evident que la Covid ha provocat una crisi general en tots els sentits, 
també econòmica. Especialment ha afectat el sector cultural i, encara de manera més 
particular, el que en podríem denominar tot el sector de la cultura en viu. Hi ha gent 
que ha hagut de tancar l’activitat de manera temporal. A més, quan alguns han hagut 
han intentat programar, ho han hagut de fer en condicions molt complicades, amb 
restriccions molt estrictes, amb reducció d'aforaments, amb tot un seguit de mesures 
de seguretat. Tot i així, és veritat que s’ha fet un esforç significatiu, des del sector privat, 
per mantenir l’activitat cultural i per fer arribar la cultura a tota la ciutadania. Penso que, 
en aquest sentit, també la Diputació també va estar a l’alçada, durant l’any passat i 
durant aquest, en el sentit de flexibilitzar tots els criteris de justificació de les 
subvencions, per posar un exemple, de tota aquella activitat que finalment no s’havia 
pogut realitzar degut a les restriccions de la situació epidemiològica, però que hi havia 
unes despeses prèvies de preparació, que poguessin ser susceptibles de subvenció. I 
evidentment, en aquest context és el que portem, aquestes bases. Hem tingut una 
parada, en alguns casos parcial, en altres general, del sector cultural. A dia d’avui, 
encara és difícil quantificar-ne les conseqüències a llarg termini. Sí que m’agradaria 
donar algunes dades perquè les empreses culturals van començar molt bé l’any 2020 
amb una facturació de 45 milions d’euros, al gener del 2020. El mes d’abril, que és el 
primer mes sencer, perquè al març va ser meitat i meitat, en què estàvem immersos en 
plena pandèmia, la facturació va caure a 8 milions: dels 45 als 8. A inicis de juliol 5.888 
empreses culturals s’havien acollit a una situació d'ERTO i, fins al mes de setembre, 
s’havien cancel·lat més de 4.000 concerts, per posar un exemple, només, amb una 
pèrdua d’ingressos estimats de més de 40 milions d’euros. És evident que una crisi 
d’aquesta magnitud afecta tot el sector i és evident també que afecta, com deia, 
especialment, el sector cultural. Per això es va aprovar aquella moció conjunta el mes 
de febrer, i agraeixo també als grups proponents i a la resta de grups, tota la bona 
voluntat que hi va haver per poder-la aprovar conjuntament. I el que donem és, ara, 
forma, en aquest mes de març, a aquestes bases. Ens dirigim sobretot als autònoms i 
a les petites i mitjanes empreses amb un nombre de treballadors de fins a 12 
treballadors, amb un volum de facturació que no superi els 500.000 euros anuals, i 
establim un escalat en funció del nombre de treballadors, és a dir, de l’ocupació que 
genera. A la vegada, també, del volum de facturació, que també ens sembla un 
paràmetre que és important i, per tant, en funció del volum de facturació, del nombre 
de treballadors i del diferencial de facturació entre un any i l’altre, és a dir, entre el 
2020 i el 2019, són els paràmetres que tenim en compte. La relació de despeses que 
hi poden entrar és àmplia: despeses de personal laboral, quotes de cotitzacions 
patronals, les despeses d’estructura, de funcionament, d’immobles, de préstecs, 
d’hipoteques, de lloguers d’immobles, de neteja, d’assegurances, de gestoria... Els 
tributs que no siguin compensables, l’adaptació d’espais als requeriments sanitaris, la 
compra de material d’aïllament, desinfeccions d’espais, difusió i comunicació, 
despeses de formació, preparació i desenvolupament d’activitats, fins i tot en els casos 
en què no s’hagin pogut realitzar definitivament o s’hagin hagut d’anul·lar. I en tot això 
penso que hi donarem resposta. Posem un llindar mínim de subvenció d’aportació de 
750 euros, agafant de referència la última convocatòria que va treure a la Generalitat, 
que precisament també fixava aquest import mínim, i amb això ens mirem de coordinar. 
I per acabar, en queden excloses totes aquelles empreses i autònoms que ja tenen 
alguna subvenció de la Diputació de Girona, bé sigui de l’àrea de cultura, de l’àrea de 
publicacions, o sigui el que coneixem com a comunicació cultural, o de l’àrea de 
l’INSPAI. Per tant, ens focalitzen sobretot a les petites i mitjanes empreses perquè les 
grans quedaran excloses, o bé per bases o bé perquè ja tenen una altra subvenció de 
la Diputació per altres línies. Moltíssimes gràcies, senyor president. I reitero el meu 
agraïment a tots els grups pel treball que es va fer amb la moció. 
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El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Piñera. Alguna consideració per part 
d’algú de vostès? A veure. Ara sí que no sé si parlava algú del plenari o què ha passat 
aquí. El senyor Casellas, diria. Ah, d’acord. Del grup de la CUP o dels Independents hi 
ha alguna paraula, primer? Sí, senyora Pèlach. Senyor Casellas, després anirà vostè. 
Gràcies. 
La diputada senyora Laia Pèlach, intervé i manifesta: Sí, gràcies. Simplement per dir 
que en general ens semblen bé aquestes bases. Ja ho vaig comentar també a la 
comissió informativa i al diputat directament, que entenem que és una actuació molt 
puntual per motiu de la pandèmia. I, en tot cas, sí que deia que ens generava dubtes 
que els criteris de puntuació establerts i sistema de repartiment pogués fer que les 
empreses més petites quedessin fora. Tanmateix, ja se’ns va explicar que sempre que 
fos possible s’intentaria, si fos necessari, poder ampliar aquesta dotació i, per tant, 
entenem que per aquí hauria de quedar resolt. Moltes gràcies. 
El senyor President, respon: Gràcies. És així, que pot ser ampliable. Senyor Casellas, 
ara sí. Si és tan amable. 
El diputat senyor Pere Casellas, diu: Sí, gràcies, senyor president. [...] 
El senyor President, intervé i diu: No, no el sentim. Perdoni, perdoni, senyor Casellas, 
no el sentim gens bé. Queda com tallat. No sé si algú més del seu grup ens podria fer 
la intervenció o si vostè arriba a millorar-ho. 
La diputada senyora Paneque, diu: President, si de cas agafo la paraula. 
El senyor President, respon: Sí, és que no hi ha manera de sentir-lo bé. 
La diputada senyora Paneque, manifesta: En aquest plenari jo ja no volia fer 
intervenció perquè, com vostès saben, em vaig acomiadar a l’anterior i en aquest 
prendrem d’aquí pocs minuts... 
El senyor President, diu: Però de moment és diputada de ple a dret. 
La diputada senyora Silvia Paneque, manifesta: Sí, però en fi. Per mantenir certes 
formes ens semblava que era més adequat. En tot cas, com que aquest tema l’he 
treballat, ens sentim molt satisfets que arran de la moció que vàrem presentar com a 
grup socialista, s’hagin pogut treballar. Vull tornar a agrair, tal com ho vaig fer a la 
comissió informativa, la bona predisposició dels tècnics de l’àrea que sé que són justos 
per la gran feina que fan, però també del diputat, el senyor Piñeira. I pensem que és 
una nova línia que ve a donar cobertura a noves necessitats del món cultural arran de 
la pandèmia. Per tant, mostrar la nostra satisfacció perquè la moció s’hagi pogut 
transformar en quelcom positiu per al sector cultural que, com bé sabem, és un dels 
més castigats per les restriccions econòmiques i socials de la pandèmia. Per tant, 
mostrar el nostre agraïment, que és el que hagués fet el senyor Casellas, de ben segur, 
si la tecnologia li hagués permès. Moltes gràcies. 
El senyor President, manifesta: Gràcies. Gràcies, senyor Casellas. Sentim que no, és 
que no el sentíem de cap manera. Era com una concentració de paraules que no 
lligaven i, per tant, en tot cas amb la intervenció de la senyora Paneque ha quedat 
clara la postura i, per tant, desprèn que el vot és per unanimitat d’aquest punt. 
D’acord? 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

18. Aprovació del canvi d'imputació pressupostària a l'aportació a l'IRTA per 
inversió a la Granja Monells – Medi Ambient - 2016/X020300/3788 

 
“L’Acord de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Institut de Recerca i 
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Tecnologia Agroalimentària (IRTA) per a la gestió conjunta de l’explotació ramadera 
experimental de Monells, de data 10 de març de 2014, modificat per l’Addenda de data 
23 de desembre de 2014, contempla en la seva clàusula 2.3.6.b una aportació de fins 
a un màxim de 50.000 euros anuals per finançar les despeses d’arranjament i 
modernització vinculades a l’ús públic i d’interès general de la finca. 
 
Es tracta d'una aportació de fins a un màxim de 50.000,00 euros anuals a partir de 
l’anualitat 2016 i fins la 2020 ambdues incloses. 
 
Vist que en data 23 de desembre de 2020 l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentària va presentar la documentació justificativa. 
 
Vist l’informe del Servei de Medi Ambient de data 12 de gener de 2021 sobre la 
justificació i reconeixement d’obligació. 
 
Vist l’informe del Servei de Medi Ambient de data 24 de febrer de 2021. 
 
Vist que l’import de les justificacions de 2017, 2018 i 2019 es van pagar a càrrec als 
exercicis immediatament posteriors, és a dir, 2018, 2019 i 2020, i que és necessari fer 
un canvi d’imputació pressupostària per poder pagar amb càrrec al pressupost de 
l’exercici 2021 la subvenció de les despeses justificades el desembre de 2020. 
 
D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar el canvi d’imputació pressupostària de l’import de l’aportació a 
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), amb NIF Q5855049B, Exp. 
2016/3788, per a inversió en la Granja Monells tot autoritzant i disposant la despesa 
per import total de 49.988,43 euros, amb càrrec el pressupost de 2021 a l’aplicació 
pressupostària 500/4630/75390. 
 
SEGON. Traslladar el present acord a l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentària (IRTA).” 
 
El senyor President, comenta que passaríem a la Comissió de Territori i Sostenibilitat. 
El primer punt és el 18è de l’ordre del dia, és l’aprovació del canvi d’imputació 
pressupostària a l’aportació a l’IRTA per inversions a la granja de Monells. Senyora 
Barnadas. 
La diputada delegada de Medi Ambient, senyora Anna Barnadas, pren la paraula i 
manifesta: Moltes gràcies, senyor president. Bon dia a totes i tots. Doncs en aquest 
cas l’aportació d’aquests diners per conveni que ja portem quatre anys aportant a 
l’IRTA a la seva estació de Monells, a la granja de Monells. La justificació de l’IRTA va 
arribar el 23 de desembre i aquest és el motiu d’aquesta imputació pressupostària. En 
aquest cas, i en aquest any en curs, dir-los també i aprofitar aquest punt que estem ja 
en fase de renovar aquest conveni per quatre anys més i, per tant, incorporant-hi ja 
també el Mas Badia, que ja des de l’any passat forma part de l’IRTA. Per tant, en 
aquest sentit continuar la col·laboració amb tots els estudis agroalimentaris que fem 
conjuntament amb aquesta institució. 
El senyor President, manifesta: Gràcies. Alguna consideració? No? Per tant, quedaria 
aprovat. 
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Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
 
19. Aprovació del text de l'addenda de pròrroga al conveni per cofinançar el 

projecte Bicitranscat – Medi Ambient - 2018/X020100/6384 
 
“DISPOSICIONS LEGALS I ANTECEDENTS 
 

 La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

 La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei general de subvencions. 

 El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny. 

 Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
El Ple de la Diputació de Girona el dia 17 de setembre de 2019 va aprovar el conveni 
de col·laboració entre la Diputació de Girona, el Consorci de les Vies Verdes, el 
Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Figueres per cofinançar el 
projecte Desenvolupament de nous itineraris ciclables i enllaços multimodals 
transfronterers per la promoció i la mobilitat sostenible, amb acrònim BICITRANSCAT 
EFA156/16. Exp. 2018/6384. CN/3936 
 
Vista la sol·licitud del Consorci de les Vies Verdes, de pròrroga fins a final de 2021 per 
a l’execució del projecte Desenvolupament de nous itineraris ciclables i enllaços 
multimodals transfronterers per la promoció i la mobilitat sostenible, amb acrònim 
BICITRANSCAT EFA156/16, atès que els ha estat atorgada una pròrroga per part de 
INTERREG-POCTEFA (FEDER) fins a aquesta data. 
 
Vista la sol·licitud del Consorci de les Vies Verdes de modificació de les condicions de 
pagament de la subvenció per tal que aquesta pugui ser abonada en forma de bestreta 
del 100% de la despesa com a pagament a justificar. 
 
Vista la proposta de resolució d’aprovació del text d’una addenda de pròrroga i de 
modificació de les condicions de pagament del conveni amb el Consorci de les Vies 
Verdes, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres per al 
projecte Bicitranscat. 
 
El pacte vint-i-unè del conveni estableix que aquest podrà ser prorrogat en cas que el 
cap de fila ho sol·liciti i el projecte rebi pròrroga per justificar la subvenció europea, fins 
a un màxim de 4 anys més, per acord de les parts mitjançant addenda. En cas de 
pròrroga, l’addenda establirà la nova previsió de calendari d’execució de les 
actuacions, els terminis d’execució i de justificació. 
 
L’aprovació del text del conveni va ser feta pel Ple de la Diputació de Girona, atès que 
se superen els límits dels percentatges establerts a l’article 174.5 de TRLRHL respecte 
a la plurianualitat de la despesa; per tant, l’òrgan competent per aprovar l’addenda al 
conveni és el Ple.  
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Vist l’informe de cap del Departament de Medi Ambient. 
 
D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar el text de l’addenda de pròrroga al conveni al Consorci de les Vies 
Verdes, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres per 
cofinançar el projecte Desenvolupament de nous itineraris ciclables i enllaços 
multimodals transfronterers per la promoció i la mobilitat sostenible, amb acrònim 
BICITRANSCAT EFA156/16, que presenta el tenor literal següent: 
 
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, 
EL CONSORCI DE LES VIES VERDES, EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT 
EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE FIGUERES PER FINANÇAR EL PROJECTE 
BICITRANSCAT - Exp. 2018/6384. CN/3936. 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, l’Il·lm. Miquel Noguer i 
Planas, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les 
facultats conferides per acord del Ple del dia XXXX. 
EL CONSORCI DE LES VIES VERDES representat pel seu president, Sr. Eduard 
Llorà i Cullet, assistit pel secretari, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas. 
EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ representat per la seva presidenta, 
Sra. Sònia Martínez i Juli, assistida pel secretari general, Sr. Francisco Luis Muñoz 
Cameo. 
L’AJUNTAMENT DE FIGUERES, representat per la seva alcaldessa-presidenta, Sra. 
Agnès Lladó i Saus, assistida per la secretària general, Sra. Cristina Pou Molinet. 
ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ 
1. El Consorci de les Vies Verdes és cap de fila del projecte Desenvolupament de nous 
itineraris ciclables i enllaços multimodals transfronterers per la promoció i la mobilitat 
sostenible, amb acrònim BICITRANSCAT EFA156/16, finançat per fons europeus 
INTERREG-POCTEFA (FEDER), el qual té un pressupost de 4.689.269,25€, i un 
finançament FEDER de 3.045.025,01€, i en el qual participen com a socis l’Ajuntament 
de Figueres, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, el Conseil Départemental des 
Pyrénées-Orientales i la Communauté urbaine Perpignan Méditerranée.  
2. La Diputació de Girona és soci associat del projecte BICITRANSCAT, ateses les 
seves competències d’assistència als municipis i de promoció econòmica. 
3. El gener de 2020 es va signar el Conveni que estableix les condicions de 
col·laboració entre la Diputació de Girona, el Consorci de les Vies Verdes, el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres per cofinançar el projecte 
BICITRANSCAT. 
4. En data 23 d’octubre de 2020, el consorci va presentar sol·licitud de pròrroga, 
d’acord amb el que preveu el pacte vint-i-unè del conveni i en data 19 de febrer de 
2021 ha sol·licitat la modificació de les condicions de pagament de la subvenció per tal 
que aquesta pugui ser abonada en forma de bestreta del 100% de la despesa com a 
pagament a justificar. 
5. La present addenda regula la pròrroga del conveni de referència i estableix les 
noves condicions de pagament i els nous terminis d’execució i de justificació de les 
actuacions. 
En conseqüència, i de conformitat amb tot el que s’ha exposat, les parts formalitzen de 
comú acord aquesta addenda al conveni que es regirà pels següents: 
PACTES 
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ÚNIC. Es modifiquen els pactes quart, desè i vint-i-unè del conveni de referència, els 
quals queden amb els textos següents: 
“QUART. DESPESES SUBVENCIONABLES I PERÍODE D’EXECUCIÓ. La subvenció 
té caràcter singular. Es consideren despeses subvencionables les que s’incorrin per a 
l’execució dels treballs indicats al pacte primer d’aquest conveni; per tant, l’import que 
s’autoritza no podrà ser utilitzat per sufragar despeses d’una altra naturalesa. 
No seran subvencionables les despeses en concepte d’IVA. 
Es consideren despeses efectuades les que s'hagin meritat durant el termini 
d’execució, encara que no hagin estat pagades efectivament abans d'acabar el 
període de la justificació. 
El període d’execució de l’actuació subvencionada comença l’1 de gener de 2017 i 
finalitza el 31 de desembre de 2021.  
DESÈ. PAGAMENT. La subvenció corresponent a les despeses realitzades fins el 
desembre de 2020 és abonada prèvia justificació dels beneficiaris. La resta de la 
subvenció prevista al pressupost de la diputació de l’exercici 2020 podrà ser abonada 
com a bestreta del 100% en concepte de pagament avançat a justificar, prèvia 
sol·licitud dels beneficiaris i previ informe favorable del cap del centre gestor. El 
pagament de la subvenció es farà mitjançant una transferència bancària. 
VINT-I-UNÈ. VIGÈNCIA DEL CONVENI. Aquest conveni entrarà en vigor en el 
moment de la seva signatura i té el termini de finalització del 31 de març de 2021; 
mitjançant l’addenda de març de 2021 es prorroga la vigència del conveni fins el 31 de 
març de 2022 i podrà ser prorrogat de nou en cas que el cap de fila ho sol·liciti i el 
projecte rebi noves pròrrogues per justificar la subvenció europea, fins a un màxim de 
3 anys més, per acord de les parts mitjançant addenda. En cas de pròrroga, l’addenda 
establirà la nova previsió de calendari d’execució de les actuacions, els terminis 
d’execució i de justificació.” 
I per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen 
aquesta addenda al conveni.” 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura de 
l’addenda al conveni i dels documents que siguin necessaris per portar a terme aquest 
acord. 
 
TERCER. Notificar el present acord al Consorci de les Vies Verdes, el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres.” 
 
El senyor President, comenta que passaríem al punt dinovè, que és l’addenda de la 
pròrroga del conveni per cofinançar el projecte Bicitranscat. 
La diputada delegada de Medi Ambient, senyora Anna Barnadas, manifesta: Sí. En 
aquest cas, doncs és senzillament això. Una addenda de pròrroga d’un any més per 
continuar amb aquest conveni, que és entre la Diputació de Girona, Vies Verdes, 
l’Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per acabar l’execució 
d’aquestes feines d’aquest projecte europeu, que és el Bicitranscat i, per tant, en 
aquest sentit, afegir un any més a aquesta col·laboració i a aquest conveni. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna consideració? Per tant, entenem que 
també queda aprovat per unanimitat. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres. 
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20. Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de Ger pel projecte de millora de 
l'eficiència energètica de l'enllumenat públic municipal – Programes 
europeus - 2018/X020300/5768 

 
“Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 26 de juliol de 2018, en que 
es selecciona i es preveia el cofinançament del projecte de millora de l’eficiència 
energètica de l’enllumenat públic municipal del municipi de Ger, en cas de ser aprovat 
per la Generalitat de Catalunya, en els següents termes:  

Expe- 
dient 

Entitat NIF Pun- 
tuació  

Pressu- 
post      (€) 
(IVA inclòs) 

Despesa 
subven- 

cionable  (€) 
( sense IVA) 

Aportació de 
la Diputació 

(25 % 
despesa 
elegible) 

2018/5768 
AJ. DE 
GER 

P1708400E 9,80 136.574,38 112.871,38 28.217,85 

 
Vist que l’executivitat d’aquesta resolució quedava condicionada a l’aprovació de les 
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels corresponents 
convenis amb els ens locals beneficiaris. 
 
Vista la Resolució de la consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, 
(PRE/1527/2019), 4 de juny de 2019, publicada al DOGC núm. 7892, de data 7 de juny 
de 2019, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles 
de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en 
que s’aprova l’esmentat projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 56.435,69 
€. 
 
Tenint en compte que és d’aplicació l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, ja que la 
Diputació de Girona durà a terme la contractació de tot el projecte el qual, en part, ve 
cofinançat per l’ajuntament de Ger. 
 
D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Ger pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament del 
projecte de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic municipal del 
municipi de Ger, el literal del qual diu: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT DE GER PEL COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS D’EXECUCIÓ 
DEL PROJECTE DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT 
PÚBLIC MUNICIPAL 
Parts 
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple 
de la Diputació del dia 4 de juliol de 2019,  amb domicili a la pujada Sant Martí, 4-5, 
17004 - Girona, amb NIF P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi 
Batllori i Nouvilas, i facultat per l’acord del Ple de la Diputació de Girona del dia ... de ... 
de 2021. 
El Sr. Alfons Casamajó i Carrera, alcalde de Ger, per nomenament del Ple de 
l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019, amb domicili al carrer Quatre cantons, s/n, 
17539 - Ger, amb NIF P1708400E. 
Antecedents 



 

 

 

 

 

142 

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

 

1. Vista l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i 
vista la Resolució PRE/2017/2018, de 25 de juliol, per la qual s’obre la 
convocatòria per part del Departament de Presidència. 

2. Vist que la Diputació de Girona, el dia 19 de desembre de 2017, BOP núm. 4, 
anunci 3, va aprovar les bases específiques reguladores del procés de selecció 
i d’execució dels projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens 
locals a presentar a la segona convocatòria (Ordre PRE/105/2018, de 2 de 
juliol) del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya Eixos 4 i 
6 del FEDER. 

3. Que dins del termini de la convocatòria pública de subvencions del Servei de 
Programes Europeus, publicada al BOP núm. 57, anunci 2526, de 21 de març 
de 2018 i BOP Núm. 72, DE 13 d’abril de 2018, l’Ajuntament de Ger va 
presentar el projecte “Millora de l'eficiència energètica de enllumenat públic del 
municipi”. 

4. Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 26 de juliol de 2018, 
en que es selecciona i es preveu el cofinançament de l’esmentat projecte, en 
cas de ser aprovat per la Generalitat de Catalunya,  en els següents termes:  

Expe- 
dient 

Entitat NIF Pun- 
tuació  

Pressu- 
post      (€) 
(IVA inclòs) 

Despesa 
subven- 

cionable  (€) 
( sense IVA) 

Aportació de 
la Diputació 

(25 % 
despesa 
elegible) 

2018/5768 
AJ. DE 
GER 

P1708400E 9,80 136.574,38 112.871,38 28.217,85 

5. ist que l’executivitat d’aquesta resolució està condicionada a l’aprovació de les 
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels 
corresponents convenis amb els ens locals beneficiaris. 

6. Vista la Resolució de la consellera de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, (PRE/1527/2019), 4 de juny de 2019, publicada al DOGC núm. 
7892, de data 7 de juny de 2019, per la qual se seleccionen les operacions de 
les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 
2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en que s’aprova l’esmentat projecte i se li 
atorga un cofinançament FEDER de 56.435,69 €. 

7. Vist que de forma posterior a la resolució de convocatòria l’import d’execució 
del projecte es veu incrementat fins als 128.116,44€ sense IVA, assumint 
l’Ajuntament de Ger la totalitat d’aquesta quantitat., no afectant d’aquesta 
manera als imports amb cofinançament FEDER. 

8. Vist que l’art. 10.4 de les Bases de la convocatòria de la Diputació preveu que 
es signarà un conveni amb l’entitat local, regulador de les condicions 
d’execució i de lliurament del bé, així com del lliurament de l’import cofinançat 
per ell (el 25% de la despesa elegible més l’IVA repercutible).  

9. Vist que la Diputació de Girona, per al bon funcionament del projecte, portarà a 
terme, amb els seus propis recursos, la direcció de les obres i el seguiment 
administratiu i econòmic del projecte. 

10. Vist que el model proposat és innovador des del punt de vista de l’organització 
ja que inclou la gestió energètica integral i que els contractes s’estructuren en 
les següents prestacions: 

Prestació P1 – Gestió energètica 
L’empresa adjudicatària serà responsable de mantenir un consum anual 
objectiu de les instal·lacions d’enllumenat públic. A l’auditoria es detalla el 
perfil de consum anual que s’ha d’assolir a partir del primer any de 
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contracte, i que servirà com a referència per a calcular l’estalvi teòric, 
mantenint en tot moment els nivells lumínics exigits per normativa. 
Aquesta prestació comprèn les tècniques de gestió energètica i explotació 
necessàries pel correcte funcionament de les actuacions, que són: 

a) Control energètic 
b) Gestió de la instal·lació 
c) Control de nivells lumínics 

restació P2A – Manteniment preventiu 
El manteniment preventiu té com a objectiu mantenir les instal·lacions 
d’enllumenat públic dins d’un adequat nivell de funcionament, controlant els 
seus elements i realitzant operacions generals per tal de reduir al mínim les 
avaries i les operacions no programades, garantint així un alt rendiment de 
les instal·lacions. 
Prestació P2B – Servei de Manteniment 
Servei de manteniment de les possibles reparacions i reposicions de 
components de les instal·lacions d’enllumenat públic que no queda inclòs 
dins les prestacions P2A i P3. 
Prestació P3 – Garantia total 
Reparació amb substitució de tots els elements deteriorats instal·lats per 
l’empresa adjudicatària a les instal·lacions segons es regula al Plec de 
prescripcions tècniques sota la modalitat de garantia total. 
Prestació P4 – Renovació de l’enllumenat públic exterior 
Subministrament i instal·lació de components de l’enllumenat públic 
exterior. 

11. Per tal de garantir la gestió energètica integral i fomentar l’estalvi és necessari 
que la mateixa empresa que dugui a terme les accions de millora de l’eficiència 
energètica de l’enllumenat públic, sigui l’encarregada dur a terme les 
prestacions definides en el punt anterior. Per aquest motiu, la Diputació de 
Girona durà a terme una licitació conjunta que inclourà totes les prestacions: 
P1, P2A, P2B, P3 i P4. La Diputació de Girona, com a únic òrgan adjudicador 
administrarà tot el procediment, per compte propi i per compte de l’Ajuntament 
que subscriu el conveni. Per tant, redactarà i aprovarà els plecs per la licitació, 
adjudicarà el contracte com un tot únic i indivisible i el formalitzarà al seu nom. 
La cobertura legal de l’esmentada previsió es troba recollida a l’article 38.2 de 
la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, que regula la contractació conjunta 
esporàdica en relació a l’article 31 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 

12. Vist que el càlcul pressupostats per cadascuna de les quatre prestacions és:  

PRESTACIONS 
CONTRACTE 

Prestacions a càrrec de 
l’Ajuntament 

Preus anuals sense 
IVA  (€/any) 

Preus anuals amb 
IVA  (€/any) 

P1 Gestió energètica  1.820,00 2.202,20 

P2A Manteniment preventiu 11.194,00 13.544,74 

P2B Servei de manteniment 2.600,00 3.146,00 

P3 Garantia total 2.351,25 2.845,01 

TOTAL PRESTACIONS (€/any) 17.965,25 21.737,95 

 

PRESTACIONS Prestació a càrrec de la Preu sense IVA (€) Preu amb IVA (€) 
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CONTRACTE Diputació de Girona 

P4 
Renovació de l’enllumenat 
públic exterior  

128.116,44 155.020,89 

13. Vist que el consum energètic de l’enllumenat públic inclòs a l’actuació i que es 
determina a l’auditoria energètica ha estat el següent: 

Tipologia de consum Mitjana de consum (kWh/any) 

Consum elèctric  169.551 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni, d’acord amb els següents 
Pactes 
Primer. Objecte. 
Aquest conveni de col·laboració té per objecte: 

1. Que l’Ajuntament signant d’aquest conveni autoritzi a realitzar la contractació i 
adjudicació de les cinc prestacions (P1, P2A, P2B, P3 i P4) a la Diputació de 
Girona. 

2. Regular les condicions d’execució i lliurament de les actuacions de millora de 
l’enllumenat públic exterior (prestació núm. 4) de Ger, abans de l’inici del 
procediment de contractació conjunta esporàdica.  

3. Que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’abonar a l’empresa adjudicatària 
les prestacions 1, 2A, 2B i 3. 

4. Establir la forma de pagament de l’import cofinançat de la prestació núm. 4 per 
l’Ajuntament, corresponent al 25 % del total del pressupost d’execució material, 
més el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial, la totalitat de 
l’increment del cost del projecte modificat més el 21 % d’IVA del total del 
projecte, als efectes del que disposen els articles 116.5 i 323.5  de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i l’article 8 del Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el reglament general de la 
Llei de Contractes de les AAPP. 

A efectes indicatius, el pressupost d’execució de les prestacions P1, P2A, P2B i P3 
que servirà per establir el preu de licitació del contracte mixt i el seu valor estimat que 
haurà d’assumir l’Ajuntament, és el següent: 
Taula 1 

PRESTACIONS 
CONTRACTE 

Prestacions a càrrec de 
l’Ajuntament 

Preus anuals sense 
IVA  (€/any) 

Preus anuals amb 
IVA  (€/any) 

P1 Gestió energètica  1.820,00 2.202,20 

P2A Manteniment preventiu 11.194,00 13.544,74 

P2B Servei de manteniment 2.600,00 3.146,00 

P3 Garantia total 2.351,25 2.845,01 

TOTAL PRESTACIONS (€/any) 17.965,25 21.737,95 

A efectes indicatius, el pressupost d’execució per contracte que servirà per establir el 
preu de licitació del projecte (prestació núm. 4), el seu valor estimat i la distribució de 
finançament entre les parts signants és la següent: 
Taula 2 
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Auditoria energètica (Prestació núm. 4) TOTAL 

Renovació de l’enllumenat públic exterior 155.020,89 € 

TOTAL DESPESES 155.020,89 € 

  

FINANÇAMENT TOTAL 

FEDER 56.435,69 € 

Ajuntament 70.367,36 € 

Diputació de Girona 28.217,84 € 

TOTAL 155.020,89 € 

A efectes indicatius, el pressupost que servirà per establir el preu de licitació del servei 
de direcció tècnica de les actuacions en concepte de les prestació núm. 4, el seu valor 
estimat i la distribució de finançament entre les parts signants és la següent: 
El contracte preveurà clàusules específiques per tal que l’empresa garanteixi, com a 
mínim, el percentatge d’estalvi definit a la memòria. El procediment de mesura i 
verificació d’aquest estalvi anirà a càrrec de la Diputació de Girona, que emetrà un 
informe anual. L’Ajuntament haurà de facilitar les factures i/o registres de consums 
corresponents al consum elèctric anuals a la Diputació de Girona.  
Segon. Obligacions econòmiques. 
Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, l’Ajuntament haurà d’acreditar 
la plena disponibilitat de la despesa que cofinança (prestacions P1, P2A, P2B, P3 i la 
part corresponent de la P4), en els exercicis pressupostaris corresponents, mitjançant 
el certificat de l’acord municipal d’aprovació de la despesa. 
L’import és provisional i serà revisat al final de l’execució total del projecte d’acord amb 
la certificació final i liquidació del contracte. Respecte a la prestació núm. 4, en el cas 
d’existir majors despeses per a la realització del projecte indicat, degudament 
tramitades conforme a la normativa de contractació, aquestes seran assumides per 
l’Ajuntament. En el cas que es produeixi una menor despesa, les quantitats sobrants 
es disminuiran en proporció a les respectives aportacions fixades a la taula 2. 
La Diputació de Girona s’obliga a destinar l’aportació total realitzada per l’Ajuntament 
al finançament del contracte objecte d’aquest conveni. 
L’ajuntament de Ger es compromet a notificar a la Diputació de Girona la generació 
d’ingressos nets, d'acord amb el que estableix l'article 61 del Reglament (UE) 
1303/2013.  
Tercer. Terminis i forma de pagament. 
Un cop adjudicades les prestacions P1, P2A, P2B, P3 i P4, la Diputació de Girona 
comunicarà a l’Ajuntament signant d’aquest conveni l’import d’adjudicació i l’import a 
abonar per l’Ajuntament en funció de l’import d’adjudicació, ajustant els càlculs 
establerts en el punt primer i segon d’aquest conveni. L’Ajuntament es compromet 
doncs a abonar les despeses de les prestacions P1, P2A, P2B i P3 directament a 
l’empresa adjudicatària contra la presentació de la corresponent factura fins que la 
Diputació de Girona cedeixi la titularitat del bé a l’Ajuntament. 
En relació a la prestació núm. 4, en el termini de dos mesos des de la notificació de 
l’acord d’adjudicació, l’ajuntament de Ger haurà d’abonar a la Diputació de Girona el 
primer pagament (2021) corresponent a un terç de la quantitat a pagar. El segon 
pagament d’un altre terç es farà abans del mes de juny de 2022. L’import corresponent 
al tercer i últim pagament (2023) haurà de ser ingressat a la Diputació de Girona en el 
termini de dos mesos des de la notificació de la certificació final d’obra, on s’ajustarà al 
cost d’aquesta.. 
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Una vegada finalitzada l'obra, es trametrà còpia de les corresponents factures a 
l'Ajuntament, per a la justificació d'aquesta despesa. 
Quart. Titularitat. 
D’acord amb la base 21.1.b) de l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, la qual dóna 
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona serà 
titular de la instal·lació (prestació núm. 4) detallada a la clàusula primera durant un 
termini mínim de 5 anys, a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta. 
L’Ajuntament posa a disposició de la Diputació de Girona, lliure de càrregues i 
gravàmens, les instal·lacions i, també, els permisos necessaris per dur a terme el 
projecte. 
L’Ajuntament també es compromet a fer funcionar el bé objecte d’aquest conveni 
durant tot el període en que aquest serà de titularitat de la Diputació de Girona. Per 
tant, durant 
els primers 5 anys a comptar des de la recepció del bé (prestació núm. 4) la Diputació 
de Girona el posarà a disposició de l’Ajuntament que subscriu aquest conveni. 
Un cop transcorregut el termini mínim de 5 anys, la Diputació de Girona cedirà la 
titularitat de la instal·lació al municipi signant. Si cal, aquesta operació s’haurà de 
reflectir en el corresponent inventari de béns municipal. 
Cinquè. Interlocutor, responsable del contracte i direcció tècnica. 
En fase d’execució de la contractació conjunta esporàdica, la Diputació de Girona serà 
l’òrgan de contractació que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes 
administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per 
raons d’interès públic, penalitzar i acordar-ne la resolució i determinar els efectes 
d’aquesta. 
La Diputació de Girona assumirà la direcció tècnica de l’execució de l’obres i els 
treballs tècnics de seguretat i salut laboral amb recursos propis. La direcció de l’obra 
comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització. 
Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada, 
l’Ajuntament nomenarà un interlocutor i la Diputació nomenarà un responsable del 
contracte. El responsable de contacte, amb constant comunicació amb l’interlocutor 
municipal, serà l’encarregat, en caràcter general, de supervisar l’execució del 
contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la 
correcta realització de les prestacions pactades, assenyalant el ritme d’execució 
convenient així com de reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar la 
solució de les diverses incidències que puguin sorgir durant la seva execució. 
Els responsables del contracte en el marc de les seves respectives competències 
seran els responsables de l’estricta subjecció de les actuacions a les estipulacions 
contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al projecte que serveix de 
base al contracte, d’acord amb la normativa establerta al capítol I, del Títol II Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i demés normativa 
concordant. 
Sisè. Seguiment. 
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de 
Programes Europeus.  
Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun dels 
signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta 
execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. També tindrà com 
a finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no 
tindrà personalitat jurídica.  
La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries. 
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o funcionari 
de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa de la diputada de Programes 
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Europeus de la Diputació de Girona, quan algun dels seus membres ho sol·liciti. Els 
acords hauran d’ésser aprovats per consens dels signataris d’aquest conveni. 
Setè. Durada. 
El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i 
fins que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes. La seva durada inicial 
prevista és pels anys 2021, 2022 i 2023. 
El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de 2024 
i sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini d’un 
any. La pròrroga serà excepcional. 
Vuitè. Normativa legal.  
El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel 
que disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985 
Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret 
179/1995) i per l’article 116.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 
Novè. Publicitat del Conveni. 
Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de Procediment 
Administratiu a Catalunya, el Conveni de col·laboració Interadministratiu de 
finançament s’haurà de publicar al DOGC i al Portal de Transparència de la Diputació 
de Girona. 
Desè. Formes d’extinció del Conveni. 
El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per 
les següents causes:  

a) Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit. 
b) Per finalització de la seva vigència. 
c) Pel compliment del contingut d’aquest conveni 
d) Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció 

d’oposar-se a la pròrroga. 
Onzè. Compensació i reintegrament. 
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet el 
pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent 
amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol 
concepte, amb la Diputació de Girona. 
Si les actuacions objecte de finançament FEDER regulat en aquest conveni són 
objecte d’un procés de reintegrament de la subvenció com a causa de la detecció, per 
part de l’autoritat d’auditoria del Programa Operatiu FEDER o per altres organismes de 
control previstos per la normativa europea, d’irregularitats en l’execució de la despesa 
certificada que comporten correccions sobre la despesa elegible, cada administració, 
d’acord amb el seu grau de responsabilitat, haurà de fer-se càrrec d’aquests nova 
obligació econòmica així com de la corresponent sanció, establert en els capítols I i II 
del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que se’n 
pugui derivar.  
Dotzè. Litigis. 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa de naturalesa administrativa derivada 
d’aquest acord, les parts se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa, un 
cop s’exhaureixi la via de resolució pactada que preveu la comissió mixta paritària. 
Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment 
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
Tretzè. Clàusula d’atribució de competències 
En relació a aquest conveni, aprovat pel Ple de la Diputació de Girona i de l’ajuntament 
de Ger, quan s’hagi de procedir a realitzar a posteriori correccions d’errades materials, 
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aritmètiques i modificacions no substancials, es podran resoldre per resolució de 
Presidència i Alcaldia, a efectes de celeritat i simplificació del procediment 
administratiu. 
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni de col·laboració. 
 
SEGON. Facultar al president per a la signatura de l’esmentat conveni i per dur a 
terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i aritmètiques i 
modificacions no substancials d’aquest conveni a efectes de celeritat i simplificació del 
procediment administratiu. 
 
TERCER. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Ger.” 
 
El senyor President, comenta que passaríem a dos projectes europeus: el primer és 
l’aprovació del conveni amb l’Ajuntament de Ger pel projecte de millora de l’eficiència 
energètica de l’enllumenat públic. I pel mateix concepte, l’Ajuntament de Maçanet de 
Cabrenys, que serien els punts 20 i 21. Si els sembla, la senyora Mindan ens els pot 
explicar. Si ho creuen oportú, faríem una votació conjunta dels dos punts, i si algú 
considera que han d’anar per separat, que només ho digui i no hi ha cap mena 
d’inconvenient en fer-ho. Senyora Mindan, si vol explicar els dos punts. Sí?  
La diputada delegada de Programes Europeus, senyora Montserrat Mindan, pren la 
paraula I manifesta: Molt bé. Bon dia a tothom. Moltes gràcies, president. Doncs, com 
bé ha dit, els dos projectes són pràcticament el mateix. El primer és el conveni de 
millora de l’enllumenat públic de l’Ajuntament de Ger. En aquest cas correspon a la 
segona convocatòria d’eixos, tots dos, en concret a l’operació GiraEfi. I en aquest cas 
de Ger, es farà la millora de l’enllumenat públic per un import de 155.020 euros amb 89 
cèntims, IVA inclòs. L’Ajuntament de Ger el que fa és assumir la part de cost que no 
s’havia previst en el projecte original, que són 15.245,06 euros. El finançament aquest 
segueix l’esquema de tots els projectes que hem fet: el FEDER el 50 % d’allò que es 
va demanar sense IVA; la Diputació, el 25 %, també sense IVA, i l’Ajuntament 
col·labora amb el 25 %, més tot l’IVA. 
En el cas de Maçanet de Cabrenys, exactament la quantitat és un import total de 
193.960 euros amb 96 cèntims. L’Ajuntament de Maçanet, en aquest cas, també ha 
d’assumir la part d’un cost que no estava previst en el projecte original, que és de 
12.460 euros amb 96 cèntims. També se segueix el mateix finançament que l’exposat 
anteriorment. I amb aquests dos convenis es completa el paquet dels cinc projectes de 
millora d’enllumenat de l’operació que es va anomenar GiraEfi. Recordar que els altres 
tres ja els hem aprovat per ple i que són el de Riells i Viabrea, el de Sant Joan de les 
Abadesses i el d’Hostalric. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna consideració per part de vostès? Per 
tant, entenem que els dos punts, el 20 i 21, queden aprovats per unanimitat? D’acord. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 

21. Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys pel 
projecte de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic 
municipal – Programes europeus - 2018/X020300/5801 

 
“Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 26 de juliol de 2018, en que 
es selecciona i es preveia el cofinançament del projecte de millora de l’eficiència 
energètica de l’enllumenat públic municipal del municipi de Maçanet de Cabrenys, en 
cas de ser aprovat per la Generalitat de Catalunya, en els següents termes:  
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Expedient Entitat NIF Puntua

-ció  
Pressupo
st      (€) 

(IVA 
inclòs) 

Despesa 
subvencio- 
nable  (€) ( 
sense IVA) 

Aportació de 
la Diputació 

(25 % 
despesa 
elegible) 

2018/5801 

AJ. DE  DE 
MAÇANET 

DE 
CABRENYS 

P1710800
B 

7,97 512.990,74 150.000,00 37.500,00 

 
Vist que l’executivitat d’aquesta resolució quedava condicionada a l’aprovació de les 
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels corresponents 
convenis amb els ens locals beneficiaris. 
 
Vista la Resolució de la consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, 
(PRE/1527/2019), 4 de juny de 2019, publicada al DOGC núm. 7892, de data 7 de juny 
de 2019, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles 
de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en 
que s’aprova l’esmentat projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 75.000,00 
€. 
 
Tenint en compte que és d’aplicació l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, ja que la 
Diputació de Girona durà a terme la contractació de tot el projecte el qual, en part, ve 
cofinançat per l’ajuntament de Maçanet de Cabrenys. 
 
D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys pel cofinançament i les condicions d’execució i 
lliurament del projecte de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic 
municipal del municipi de Maçanet de Cabrenys, el literal del qual diu: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS PEL COFINANÇAMENT I LES 
CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC A LA URB. CASANOVA I A CAN COLL  
Parts 
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple 
de la Diputació del dia 4 de juliol de 2019,  amb domicili a la pujada Sant Martí, 4-5, 
17004 - Girona, amb NIF P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi 
Batllori i Nouvilas, i facultat per l’acord del Ple de la Diputació de Girona del dia ... de ... 
de 2021. 
La Sra. Mercè Bosch i Romans, alcaldessa de Maçanet de Cabrenys, per 
nomenament del Ple de l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019, amb domicili al carrer 
Paret Nova, 14, 17720 - Maçanet de Cabrenys, amb NIF P1710800B. 
Antecedents 

1. Vista l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i 
vista la Resolució PRE/2017/2018, de 25 de juliol, per la qual s’obre la 
convocatòria per part del Departament de Presidència. 
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2. Vist que la Diputació de Girona, el dia 19 de desembre de 2017, BOP núm. 4, 
anunci 3, va aprovar les bases específiques reguladores del procés de selecció 
i d’execució dels projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens 
locals a presentar a la segona convocatòria (Ordre PRE/105/2018, de 2 de 
juliol) del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya Eixos 4 i 
6 del FEDER. 

3. Que dins del termini de la convocatòria pública de subvencions del Servei de 
Programes Europeus, publicada al BOP núm. 57, anunci 2526, de 21 de març 
de 2018 i BOP Núm. 72, DE 13 d’abril de 2018, l’Ajuntament de Maçanet de 
Cabrenys va presentar el projecte “Millora eficiència energètica enllumenat 
públic urb. Casanova i Can Coll”. 

4. Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 26 de juliol de 2018, 
en que es selecciona i es preveu el cofinançament de l’esmentat projecte, en 
cas de ser aprovat per la Generalitat de Catalunya, en els següents termes:  

Expedient Entitat NIF Punt
ua- 
ció  

Pressupost      
(€) (IVA 
inclòs) 

Despesa 
subvencionabl
e  (€) ( sense 

IVA) 

Aportació de la 
Diputació (25 % 

despesa 
elegible) 

2018/5801 

AJ. DE  
DE 

MAÇANET 
DE 

CABRENY
S 

P1710800
B 

7,97 512.990,74 150.000,00 37.500,00 

5. Vist que l’executivitat d’aquesta resolució està condicionada a l’aprovació de 
les subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels 
corresponents convenis amb els ens locals beneficiaris. 

6. Vista la Resolució de la consellera de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, (PRE/1527/2019), 4 de juny de 2019, publicada al DOGC núm. 
7892, de data 7 de juny de 2019, per la qual se seleccionen les operacions de 
les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 
2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en que s’aprova l’esmentat projecte i se li 
atorga un cofinançament FEDER de 75.000,00 €.  

7. Vist que de forma posterior a la resolució de convocatòria l’import d’execució 
del projecte s’eleva a 160.298,31 € sense IVA i que l’Ajuntament de Maçanet 
de Cabrenys està disposat a assumir aquest increment sobre la despesa 
subvencionable, no afectant d’aquesta manera als imports amb cofinançament 
FEDER. 

8. Vist que l’art. 10.4 de les Bases de la convocatòria de la Diputació preveu que 
es signarà un conveni amb l’entitat local, regulador de les condicions 
d’execució i de lliurament del bé, així com del lliurament de l’import cofinançat 
per ell (el 25% de la despesa elegible més l’IVA repercutible).  

9. Vist que la Diputació de Girona, per al bon funcionament del projecte, portarà a 
terme, amb els seus propis recursos, la direcció de les obres i el seguiment 
administratiu i econòmic del projecte. 

10. Vist que el model proposat és innovador des del punt de vista de l’organització 
ja que inclou la gestió energètica integral i que els contractes s’estructuren en 
les següents prestacions:  

Prestació P1 – Gestió energètica 
L’empresa adjudicatària serà responsable de mantenir un consum anual 
objectiu de les instal·lacions d’enllumenat públic. A l’auditoria es detalla el 
perfil de consum anual que s’ha d’assolir a partir del primer any de 
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contracte, i que servirà com a referència per a calcular l’estalvi teòric, 
mantenint en tot moment els nivells lumínics exigits per normativa. 
Aquesta prestació comprèn les tècniques de gestió energètica i explotació 
necessàries pel correcte funcionament de les actuacions, que són: 
d) Control energètic 
e) Gestió de la instal·lació 
f) Control de nivells lumínics 
Prestació P2A – Manteniment preventiu 
El manteniment preventiu té com a objectiu mantenir les instal·lacions 
d’enllumenat públic dins d’un adequat nivell de funcionament, controlant els 
seus elements i realitzant operacions generals per tal de reduir al mínim les 
avaries i les operacions no programades, garantint així un alt rendiment de 
les instal·lacions. 
Prestació P2B – Servei de Manteniment 
Servei de manteniment de les possibles reparacions i reposicions de 
components de les instal·lacions d’enllumenat públic que no queda inclòs 
dins les prestacions P2A i P3. 
Prestació P3 – Garantia total 
Reparació amb substitució de tots els elements deteriorats instal·lats per 
l’empresa adjudicatària a les instal·lacions segons es regula al Plec de 
prescripcions tècniques sota la modalitat de garantia total. 
Prestació P4 – Renovació de l’enllumenat públic exterior 
Subministrament i instal·lació de components de l’enllumenat públic 
exterior. 

11. Per tal de garantir la gestió energètica integral i fomentar l’estalvi és necessari 
que la mateixa empresa que dugui a terme les accions de millora de l’eficiència 
energètica de l’enllumenat públic, sigui l’encarregada dur a terme les 
prestacions definides en el punt anterior. Per aquest motiu, la Diputació de 
Girona durà a terme una licitació conjunta que inclourà totes les prestacions: 
P1, P2A, P2B, P3 i P4. La Diputació de Girona, com a únic òrgan adjudicador 
administrarà tot el procediment, per compte propi i per compte de l’Ajuntament 
conveniat. Per tant, redactarà i aprovarà els plecs per la licitació, adjudicarà el 
contracte com un tot únic i indivisible i el formalitzarà al seu nom. La cobertura 
legal de l’esmentada previsió es troba recollida a l’article 38.2 de la Directiva 
2014/24/UE, de 26 de febrer, que regula la contractació conjunta esporàdica en 
relació a l’article 31 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic.  

12. Vist que el càlcul pressupostats per cadascuna de les quatre prestacions és: 

PRESTACIONS 
CONTRACTE 

Prestacions a càrrec de 
l’Ajuntament 

Preus anuals sense 
IVA  (€/any) 

Preus anuals amb 
IVA  (€/any) 

P1 Gestió energètica  200,00 242,00 

P2A Manteniment preventiu 1.110,00 1.343,10 

P2B Servei de manteniment 440,00 532,40 

P3 Garantia total 232,50 281,33 

TOTAL PRESTACIONS (€/any) 1.982,50 2.398,83 

 

PRESTACIONS Prestació a càrrec de la Preu sense IVA (€) Preu amb IVA (€) 
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CONTRACTE Diputació de Girona 

P4 
Renovació de l’enllumenat 
públic exterior  

160.298,31 193.960,96 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni, d’acord amb els següents 
Pactes 
Primer. Objecte. 
Aquest conveni de col·laboració té per objecte: 

1. Que l’Ajuntament signant d’aquest conveni autoritzi a realitzar la contractació i 
adjudicació de les quatre prestacions (P1, P2A, P2B, P3 i P4) a la Diputació de 
Girona. 

2. Regular les condicions d’execució i lliurament de les actuacions de millora de 
l’enllumenat públic exterior (prestació núm. 4) de Maçanet de Cabrenys, abans 
de l’inici del procediment de contractació conjunta esporàdica.  

3. Que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’abonar a l’empresa adjudicatària 
les prestacions 1, 2A, 2B i 3. 

4. Establir la forma de pagament de l’import cofinançat de la prestació núm. 4 per 
l’Ajuntament, corresponent al 25 % del total del pressupost d’execució material, 
més el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial, la totalitat de 
l’increment de la despesa subvencionable i més el 21 % d’IVA del total del 
projecte, als efectes del que disposen els articles 116.5 i 323.5  de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i l’article 8 del Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el reglament general de la 
Llei de Contractes de les AAPP. 

A efectes indicatius, el pressupost d’execució de les prestacions P1, P2A, P2B i P3 
que servirà per establir el preu de licitació del contracte mixt i el seu valor estimat que 
haurà d’assumir l’Ajuntament, és el següent: 
Taula 1 

PRESTACIONS 
CONTRACTE 

Prestacions a càrrec de 
l’Ajuntament 

Preus anuals sense 
IVA  (€/any) 

Preus anuals amb 
IVA  (€/any) 

P1 Gestió energètica  200,00 242,00 

P2A Manteniment preventiu 1.110,00 1.343,10 

P2B Servei de manteniment 440,00 532,40 

P3 Garantia total 232,50 281,33 

TOTAL PRESTACIONS (€/any) 1.982,50 2.398,83 

A efectes indicatius, el pressupost d’execució per contracte que servirà per establir el 
preu de licitació del projecte (prestació núm. 4), el seu valor estimat i la distribució de 
finançament entre les parts signants és la següent: 
Taula 2 

Auditoria energètica (Prestació núm. 4) TOTAL 

Renovació de l’enllumenat públic exterior 193.960,96€ 

TOTAL DESPESES 193.960,96 € 
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FINANÇAMENT TOTAL 

FEDER 75.000,00 € 

Ajuntament 81.460,96 € 

Diputació de Girona 37.500,00 € 

TOTAL 193.960,96  € 

El contracte preveurà clàusules específiques per tal que l’empresa garanteixi, com a 
mínim, el percentatge d’estalvi definit a la memòria. El procediment de mesura i 
verificació d’aquest estalvi anirà a càrrec de la Diputació de Girona, que emetrà un 
informe anual. L’Ajuntament haurà de facilitar les factures i/o registres de consums 
corresponents al consum elèctric anuals a la Diputació de Girona.  
Segon. Obligacions econòmiques. 
Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, l’Ajuntament haurà d’acreditar 
la plena disponibilitat de la despesa que cofinança (prestacions P1, P2A, P2B, P3 i la 
part corresponent de la P4), en els exercicis pressupostaris corresponents, mitjançant 
el certificat de l’acord municipal d’aprovació de la despesa. 
L’import és provisional i serà revisat al final de l’execució total del projecte d’acord amb 
la certificació final i liquidació del contracte. Respecte a la prestació núm. 4, en el cas 
d’existir majors despeses per a la realització del projecte indicat, degudament 
tramitades conforme a la normativa de contractació, aquestes seran assumides per 
l’Ajuntament. En el cas que es produeixi una menor despesa, les quantitats sobrants 
es disminuiran en proporció a les respectives aportacions fixades a la taula 2. 
La Diputació de Girona s’obliga a destinar l’aportació total realitzada per l’Ajuntament 
al finançament del contracte objecte d’aquest conveni. 
L’ajuntament de Maçanet de Cabrenys es compromet a notificar a la Diputació de 
Girona la generació d’ingressos nets, d'acord amb el que estableix l'article 61 del 
Reglament (UE) 1303/2013.  
Tercer. Terminis i forma de pagament. 
Un cop adjudicades les prestacions P1, P2A, P2B, P3 i P4, la Diputació de Girona 
comunicarà a l’Ajuntament signant d’aquest conveni l’import d’adjudicació i l’import a 
abonar per l’Ajuntament en funció de l’import d’adjudicació, ajustant els càlculs 
establerts en el punt primer i segon d’aquest conveni. L’Ajuntament es compromet 
doncs a abonar les despeses de les prestacions P1, P2A, P2B i P3 directament a 
l’empresa adjudicatària contra la presentació de la corresponent factura fins que la 
Diputació de Girona cedeixi la titularitat del bé a l’Ajuntament. 
En relació a la prestació núm. 4, en el termini de dos mesos des de la notificació de 
l’acord d’adjudicació i, en tot cas, dintre de l’anualitat 2021, l’ajuntament de Maçanet 
de Cabrenys haurà d’abonar a la Diputació de Girona el primer pagament 
corresponent a un terç de la quantitat a pagar. El pagament del segon terç es farà 
abans del 30 de juny de 2022 i l’import corresponent al tercer i últim pagament (2023) 
haurà de ser ingressat a la Diputació de Girona abans del 30 de juny de 2023 sempre i 
quan s’hagi notificat la certificació final d’obra, on s’ajustarà al cost d’aquesta. 
Una vegada finalitzada l'obra, es trametrà còpia de les corresponents factures a 
l'Ajuntament, per a la justificació d'aquesta despesa. 
Quart. Titularitat. 
D’acord amb la base 21.1.b) de l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, la qual dóna 
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013,, la Diputació de Girona serà 
titular de la instal·lació (prestació núm. 4) detallada a la clàusula primera durant un 
termini mínim de 5 anys, a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta. 
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L’Ajuntament posa a disposició de la Diputació de Girona, lliure de càrregues i 
gravàmens, les instal·lacions i, també, els permisos necessaris per dur a terme el 
projecte. 
L’Ajuntament també es compromet a fer funcionar el bé objecte d’aquest conveni 
durant tot el període en que aquest serà de titularitat de la Diputació de Girona. Per 
tant, durant els primers 5 anys a comptar des de la recepció del bé (prestació núm. 4) 
la Diputació de Girona el posarà a disposició de l’Ajuntament conveniat. 
Un cop transcorregut el termini mínim de 5 anys, la Diputació de Girona cedirà la 
titularitat de la instal·lació al municipi signant. Si cal, aquesta operació s’haurà de 
reflectir en el corresponent inventari de béns municipal. 
Cinquè. Interlocutor, responsable del contracte i direcció tècnica. 
En fase d’execució de la contractació conjunta esporàdica, la Diputació de Girona serà 
l’òrgan de contractació que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes 
administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per 
raons d’interès públic, penalitzar i acordar-ne la resolució i determinar els efectes 
d’aquesta. 
Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada, 
l’Ajuntament nomenarà un interlocutor i la Diputació nomenarà un responsable del 
contracte. El responsable de contacte, amb constant comunicació amb l’interlocutor 
municipal, serà l’encarregat, en caràcter general, de supervisar l’execució del 
contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la 
correcta realització de les prestacions pactades, assenyalant el ritme d’execució 
convenient així com de reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar la 
solució de les diverses incidències que puguin sorgir durant la seva execució. 
La Diputació de Girona assumirà la direcció tècnica de l’execució de l’obres i els 
treballs tècnics de seguretat i salut laboral amb recursos propis. La direcció de l’obra 
comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització. 
Els responsables del contracte en el marc de les seves respectives competències 
seran els responsables de l’estricta subjecció de les actuacions a les estipulacions 
contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al projecte que serveix de 
base al contracte, d’acord amb la normativa establerta al capítol I, del Títol II de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i demés normativa 
concordant. 
Sisè. Seguiment. 
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de 
Programes Europeus.  
Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun dels 
signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta 
execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. També tindrà com 
a finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no 
tindrà personalitat jurídica.  
La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries. 
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o funcionari 
de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa de la diputada de Programes 
Europeus de la Diputació de Girona, quan algun dels seus membres ho sol·liciti. Els 
acords hauran d’ésser aprovats per consens dels signataris d’aquest conveni. 
Setè. Durada. 
El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i 
fins que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes. La seva durada inicial 
prevista és pels anys 2021, 2022 i 2023. 
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El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de 2024 
i sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini d’un 
any. La pròrroga serà excepcional. 
Vuitè. Normativa legal.  
El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel 
que disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985 
Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret 
179/1995) i per l’article 116.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 
Novè. Publicitat del Conveni. 
Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de Procediment 
Administratiu a Catalunya, el Conveni de col·laboració Interadministratiu de 
finançament s’haurà de publicar al DOGC i al Portal de Transparència de la Diputació 
de Girona. 
Desè. Formes d’extinció del Conveni. 
El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per 
les següents causes:  

a) Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit. 
b) Per finalització de la seva vigència. 
c) Pel compliment del contingut d’aquest conveni 
d) Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció 

d’oposar-se a la pròrroga. 
Onzè. Compensació i reintegrament. 
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet el 
pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent 
amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol 
concepte, amb la Diputació de Girona. 
Si les actuacions objecte de finançament FEDER regulat en aquest conveni són 
objecte d’un procés de reintegrament de la subvenció com a causa de la detecció, per 
part de l’autoritat d’auditoria del Programa Operatiu FEDER o per altres organismes de 
control previstos per la normativa europea, d’irregularitats en l’execució de la despesa 
certificada que comporten correccions sobre la despesa elegible, cada administració, 
d’acord amb el seu grau de responsabilitat, haurà de fer-se càrrec d’aquests nova 
obligació econòmica així com de la corresponent sanció, establert en els capítols I i II 
del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que se’n 
pugui derivar.  
Dotzè. Litigis. 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa de naturalesa administrativa derivada 
d’aquest acord, les parts se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa, un 
cop s’exhaureixi la via de resolució pactada que preveu la comissió mixta paritària. 
Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment 
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
Tretzè. Clàusula d’atribució de competències 
En relació a aquest conveni, aprovat pel Ple de la Diputació de Girona i de l’ajuntament 
de Maçanet de Cabrenys, quan s’hagi de procedir a realitzar a posteriori correccions 
d’errades materials, aritmètiques i modificacions no substancials, es podran resoldre 
per resolució de Presidència i Alcaldia, a efectes de celeritat i simplificació del 
procediment administratiu. 
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni de col·laboració” 
 
SEGON. Facultar al president per a la signatura de l’esmentat conveni i per dur a 
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terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i aritmètiques i 
modificacions no substancials d’aquest conveni a efectes de celeritat i simplificació del 
procediment administratiu. 
 
TERCER. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys.” 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels 
membres.  
 
22. Aprovació inicial el projecte constructiu d'obres de Condicionament d'un 

tram de la carretera GIP-5129, de Vilafant a Borrassà, amb nou pont sobre 
el Manol – Xarxa Viària - 2020/K010400/8148 

 
“La carretera GIP-5129, de Vilafant a Borrassà, és titularitat de la Diputació de Girona. 
Té una longitud de 2.982 metres. S’inicia al PK 41+620 de l’N-260 dintre de la població 
de Vilafant, travessa la trama urbana de Vilafant i just sortint d’aquesta creua el riu 
Manol mitjançant un gual que permet el pas dels cabals ordinaris del riu però no els 
excepcionals, la qual cosa provoca que amb una certa freqüència es talli el pas del 
gual per inundació, amb el conseqüent risc per als usuaris de la via i els problemes de 
comunicació del municipi. 
 
El Servei de Xarxa Viària ha redactat el projecte de Condicionament d’un tram de la 
carretera GIP-5129, de Vilafant a Borrassà, amb nou pont sobre el Manol. L’objectiu 
general consisteix en un condicionament de la carretera amb la finalitat de millorar la 
connexió de Vilafant amb Borrassà amb una secció adequada al trànsit que hi circula, 
connectar directament la GIV-5129 amb l’N-260 i en especial suprimir el perillós gual 
existent sobre el riu Manol. A més, el nou traçat de la variant millorarà els paràmetres 
de l’actual vial, millorant d’aquesta manera la seguretat viària, el temps de recorregut i 
el nivell de servei de la via. 
 
El cap del Servei de Xarxa Viària en funcions parcials, en data 3 de febrer de 2021, ha 
informat favorablement sobre el projecte esmentat. 
 
D’acord amb el que indica l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 37 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi dictamina 
favorablement i proposa al Ple l'adopció de l'acord següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte constructiu d’obres de Condicionament d’un 
tram de la carretera GIP-5129, de Vilafant a Borrassà, amb nou pont sobre el Manol, 
amb un pressupost de 2.846.612,05 euros, IVA inclòs. 
 
Segon. Sotmetre el projecte esmentat a informació pública durant un termini de 30 dies 
hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d’anuncis de la corporació, als efectes de poder formular, si escau, reclamacions i/o 
al·legacions. En el cas de no haver-hi cap reclamació i/o al·legació en el tràmit 
d’informació pública l’aprovació inicial d’aquest projecte esdevindrà definitiva. 
 
Tercer. Notificar aquest acord i trametre el projecte a l’Ajuntament de Vilafant per al 
seu informe. 
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Quart. Notificar aquest acord als propietaris afectats segons la relació que figura en 
l'annex del projecte. 
 
Cinquè. Notificar acord i trametre el projecte a l’Agència Catalana de l’Aigua per a la 
seva autorització. 
 
Sisè. Notificar aquest acord i trametre el projecte a l’Oficina Territorial d’Acció i 
Avaluació Ambiental de Girona per al seu informe. 
 
Setè. Notificar aquest acord a Telefónica de España, SAU i Edistribución Redes 
Digitales, SL per al seu coneixement. 
 
Vuitè. Notificar aquest acord i trametre el projecte a la Secció d'Expropiacions. 
 
Novè. Notificar aquest acord a la Unitat de Carreteres de l'Estat de Girona que pertany 
al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.” 
 
El senyor President, comenta que passaríem al punt 22è, que és l’aprovació inicial del 
projecte constructiu d’obres de condicionament d’un tram de la carretera GIP-5129, de 
Vilafant a Borrassà, amb un nou pont sobre el Manol, i és de xarxa viària. Té la paraula 
el diputat senyor Jordi Xargay. 
El diputat delegat de Xarxa Viària, senyor Jordi Xargay, pren la paraula i manifesta: Sí, 
moltes gràcies. Bon dia a tothom. Gràcies, president. Bé, portem a aprovació aquest 
projecte, jo diria llargament reivindicat pels ajuntaments tant de Borrassà, però 
especialment per l’Ajuntament de Vilafant. Aquest matí mateix la seva alcaldessa m’ha 
expressat la seva satisfacció perquè el portéssim a aprovació inicial. És un projecte 
d’un tram de carretera d’uns tres quilòmetres aproximadament. Sabeu que hi ha una 
part que coincideix amb una part de tram urbà de Vilafant i també hi ha aquest 
passadís en aquests moments que travessa el riu Manol que en situacions 
excepcionals fa que s’hagi de tallar aquesta carretera. Per tant, com he dit, és aquest 
projecte, que puja a 2.846.612,05 euros. I dir que a la proposta hi ha vuit punts i n’hi 
falta afegir un que és, també, notificar al Ministerio. Hi ha 8 punts, però faria falta un 
novè, que ja l’afegirem, perquè ho hem vist ara. Quedaria notificar-ho, també, al 
Ministerio. 
El senyor secretari, manifesta: Ho incorporem. 
El senyor President, comenta: D’acord. Doncs incorpori-la, senyor secretari, si us plau. 
El diputat senyor Xargay, comenta: Sí, perquè aquest tram de carrer connecta amb la 
nacional, amb la rotonda aquella que hi ha darrere la nacional. 
El senyor President, diu: D’acord. Alguna consideració?  
La diputada senyora Pèlach, diu: Sí, president. 
El senyor President, respon: Sí, endavant. 
La diputada senyora Laia Pèlach, intervé i manifesta: Sí, moltes gràcies. Nosaltres en 
aquest punt ens abstindrem, de moment. Estem mirant el projecte perquè la veritat és 
que sí que tenim dubtes en relació no tant a la necessitat, però com a mínim sí en la 
dimensió del mateix. Sí que voldríem que ens diguessin si es preveu donar continuïtat 
a la carretera més enllà del previst actualment. Perquè hem vist al projecte que s’hi 
dibuixa una rotonda amb un possible ramal, que de moment no té continuïtat, però 
voldríem saber si és que preveuen donar-hi continuïtat en aquest sentit. I també, si no 
tenim malentès, el setembre de 2018 ja es va arreglar un tram d’aquesta carretera. Per 
tant, aquest és un segon tram que s’arregla. Per tant, són trams diferents, el que es va 
arreglar el 2018 i ara és un altre tram. Aclarir aquests dos dubtes i de moment anunciar 
la nostra abstenció. Moltes gràcies. 
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El senyor President, diu: Gràcies, senyora Pèlach. Senyor Xargay. Perdó. Un segon. 
Senyora Pèlach, pot mutar-se, si és tan amable? Ara, endavant, senyor Xargay.  
El diputat senyor Xargay, respon: Entenc que la pregunta és bàsicament si és 
continuar aquesta carretera o no continuar-la, no? Vull dir, aquí el que està previst és 
fer aquest tram que enllaci amb aquesta rotonda. Per tant, aquí ja enllacem amb les 
carreteres de l’Estat i, per tant, nosaltres ja no hi tenim més continuïtat aquí. 
La diputada senyora Pèlach, diu: Però es preveu una rotonda nova, pel que podem 
veure al projecte. No la que es va ajuntar, sinó a tocar del municipi de Vilafant, 
diguéssim, es preveu una rotonda nova. Llavors, era saber si aquesta rotonda pretenia 
donar continuïtat després a una altra. 
El diputat senyor Jordi Xargay, manifesta: Aquesta rotonda és per acabament d’aquest 
projecte, però aquí estem amb negociacions o parlant amb el Ministerio, a veure si 
poguéssim unificar-ho o no. Però nosaltres per acabar el projecte i per fer el projecte 
havíem d’acabar-ho, al final, amb aquesta rotonda. El que es pretén és si en comptes 
d’haver-hi dues, ho podem unificar només amb una. Però això falta acabar-ho... Si el 
Ministeri no hi està d’acord, nosaltres ho farem tal com està. Si el Ministeri hi estès 
d’acord, anul·laríem una i acabaríem amb la d’ells. 
El senyor President, intervé i manifesta: Per tant, entre l’aprovació inicial i definitiva 
hauríem de ser capaços d’haver-ho solucionat amb el Ministeri a fi i efecte d’anul·lar o 
no aquesta rotonda, d’acord? Entenc que hi ha una abstenció, que és la de la senyora 
Pèlach, que l’ha anunciat. I no hi ha cap més paraula? Per tant, entenc que la resta de 
vots són a favor. Per tant, quedaria aprovat d’aquesta manera, senyor secretari, amb 
una abstenció i la resta de vots a favor, d’acord? 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació, i amb la incorporació del punt novè a 
la proposta, resulta aprovada per majoria absoluta amb el següent resultat: 26 vots a 
favor dels Grups Polítics Grup de Junts per Catalunya, Grup d'Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Socialista de la Diputació de Girona, Grup Independents de la 
Selva i Grup Tots per l'Empordà, 1 abstenció del Grup Polític Grup Candidatura Unitat 
Popular. No hi ha vots en contra.  
 

JUNTA DE PORTAVEUS 
 
El senyor President, comenta que passaríem ja a la Junta de Portaveus, que és la 
moció del grup de la CUP per a la realització d’una auditoria externa que analitzi les 
pràctiques masclistes i discriminació de gènere a la Diputació de Girona. Senyora 
Pèlach, té la paraula per defensar aquesta moció. Si el senyor secretari llegeixi el punt 
dels acords. Senyor secretari, si és tan amable de llegir la proposta d’acord i després 
passaria la paraula a la senyora Pèlach per a la seva defensa, de la moció. Sí? 
D’acord, gràcies. Gràcies, senyor secretari. 
 
23. Moció del grup de la CUP per a la realització d'una auditoria externa que 

analitzi les pràctiques masclistes i la discriminació de gènere a la 
Diputació de Girona. - 2021/A040100/3470 

 
El senyor secretari, llegeix la part dispositiva de la moció, del següent contingut:  
 
“El Ple de la Corporació, en sessió de 15 de febrer de 2011, va aprovar el Pla d’Igualtat 
de la Diputació de Girona. Des de 2007 són diverses les normatives que han regulat 
com fer efectiva la igualtat entre homes i dones. Així, l’elaboració de plans d’igualtat a 
les organitzacions, tant públiques com privades, deriva de l’article 45 de la Llei 
orgànica estatal 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (en 
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endavant, LOIEDH), que preveu que les empreses de més de dos-cents cinquanta 
treballadors han de contemplar les mesures de foment de la igualtat d’oportunitats i de 
tracte entre homes i dones en el marc d’un Pla d’igualtat, el qual haurà de ser objecte 
de negociació amb els representants dels treballadors. 
 
D’acord amb l’article 46 LOIEDH, els Plans d’igualtat són un conjunt ordenat de 
mesures, adoptades després de fer un diagnòstic de situació, tendents a assolir a 
l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes per eliminar la 
discriminació per raó de sexe. Els Plans d’igualtat han de fixar els objectius concrets 
d’igualtat que s’han d’assolir, les estratègies i pràctiques que s’han d’adoptar per a la 
seva consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació 
dels objectius fixats. 
 
Més recentment, el RD 901/2020 ha regulat aquests plans d’igualtat i el decret 
902/2020 s’ha centrat en com fer efectiva la igualtat retributiva d’homes i dones.  
 
Per altra banda, i en l’àmbit més concret dels empleats de les administracions 
públiques, també cal destacar que la disposició addicional 7a del Reial Decret 
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, obliga a les administracions públiques a adoptar mesures dirigides a 
evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes i a elaborar i aplicar 
un pla d’igualtat, en els termes que hagi previst el conveni col·lectiu o acord de 
condicions de treball del personal funcionari que sigui aplicable. 
 
Finalment, l’article 15.2 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i 
homes del Parlament de Catalunya, també estableix que els ens locals que tenen 
òrgans específics de representació del personal a llur servei han d’aprovar un pla 
d’igualtat de dones i homes, que s’ha de definir en el conveni col·lectiu o en el pacte o 
acord de condicions de treball. 
 
Així doncs l’obligació de la Diputació de Girona de treballar per evitar la discriminació 
de gènere i les pràctiques masclistes, així com d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat és 
àmpliament reconeguda en el marc legislatiu.  
 
Així mateix, el 2011 es va aprovar el Protocol d’actuació en matèria d’assetjament de 
la Diputació de Girona, que va ser modificat el 2019 per incorporar-hi l’assetjament 
psicològic laboral (mobbing) resultant-ne l’actual Protocol d’actuació en matèria 
d’assetjament laboral i sexual de la Diputació de Girona.  
 
Tanmateix, són ben poques les actuacions previstes en el Pla d’Igualtat aprovat el 
2011 que s’han tirat endavant. Al mateix temps el pla es va preveure per 4 anys, és a 
dir, havia de finalitzar el 2014, però no se n’ha fet cap informe de seguiment ni 
avaluació ni tampoc cap actualització de la diagnosi, els objectius o les accions 
previstes. L’única modificació es va fer el 2018 per crear la Comissió de Seguiment del 
Pla d'Igualtat de la Diputació de Girona, que substituïa dos òrgans previstos 
anteriorment. Una comissió que d’altra banda, fa més de dos anys que no es reuneix.  
 
En el cas del Protocol d’actuació en matèria d’assetjament laboral i sexual, la situació 
no és gaire millor. El protocol preveu el procediment a seguir davant d’una situació de 
possible assetjament, però també preveu una sèrie de mesures preventives a les quals 
no s’ha donat compliment: difusió del protocol entre tots els empleats, també en noves 
incorporacions; facilitar les oportunitats d’obtenir formació sobre lluita contra 
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l’assetjament; habilitar un sistema per demanar orientació professional i fer consultes 
sobre assetjament mantenint l’anonimat; seguiment i avaluació de l’aplicació del 
protocol mitjançant enquestes anònimes o accions formatives i incentius a les bones 
pràctiques professionals, entre d’altres.  
 
Així doncs, entenem que si bé la Diputació de Girona s’ha dotat inicialment de les 
eines previstes a nivell legal per fer front a la discriminació de gènere i a les pràctiques 
masclistes presents a les institucions, no ha fet un ús diligent de les mateixes 
mantenint-les actives i en execució constant per assolir els objectius previstos.   
 
Per tot això, demanem al Ple de la Diputació de Girona, l’aprovació del següent 
ACORD:  
 
ÚNIC. La reactivació de les polítiques d’igualtat internes amb la realització d’una 
auditoria externa que analitzi l’existència de pràctiques masclistes i situacions de 
discriminació de gènere a partir, entre d’altres, d’una enquesta anònima dirigida a tot el 
personal de la Diputació de Girona i a persones alienes a la mateixa que es relacionin 
laboralment i en un context professional amb empleats de la corporació. Aquesta 
auditoria s’ha d’haver realitzat abans d’acabar l’any en curs.” 
 
El senyor President, manifesta: Gràcies, senyora Pèlach. 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Laia Pèlach, intervé i manifesta: Sí. Moltes 
gràcies. En relació a aquesta moció, nosaltres hem estat revisant darrerament la feina 
feta a nivell intern en relació a la igualtat entre homes i dones. Llavors, el que hem 
vist... verbalment podem dir que ha sigut decebedor. En el sentit que des que es va 
posar fi al programa d’igualtat el 2010, si no recordo malament, entenem que s’ha fet 
ben poc en aquest sentit. El Pla d’Igualtat aprovat, que és el que actualment podem 
trobar a la pàgina web de la Diputació, en principi estava previst donar-se per acabat el 
2014, o sigui plantejava actuacions o mesures per desenvolupar-se entre el 2011 i el 
2014. A més, si fem una revisió una mica així a cop d’ull podríem dir que és altament 
incomplert. Queden encara moltes coses de les que incloïa aquell pla per realitzar-se. 
Però, a més a més, ho he fer així a cop d’ull perquè no hi ha cap informe de seguiment 
ni ens consta cap revisió o cap seguiment, cap tancament, cap informe de seguiment 
d’aquest pla. Tampoc s’ha fet cap revisió pròpiament de les mesures previstes en el 
pla. Sí que és cert que el 2018 es va fer una modificació per agrupar els dos ens de 
seguiment previstos en una única comissió d’igualtat, que també és cert que fa més de 
dos anys que no es reuneix. En tot cas, creiem que podríem dir que la sensació és que 
si no trobem el masclisme en aquesta institució precisament és perquè hem deixat de 
buscar-lo fa temps. Des de la nostra perspectiva entenem que és hora de posar fil a 
l’agulla. De fet, no és només una opinió, sinó que la llei els obliga a fer-ho. I el que 
demanem és començar amb una auditoria externa que analitzi en quin punt estem per 
poder fer un nou pla d’igualtat. Aquesta auditoria entenem que hauria de tenir totes les 
garanties i permetre l’anonimat per donar la seguretat necessària per exposar 
situacions de discriminació o pràctiques masclistes existents en aquest ens. Estem 
convençudes que existeixen, no perquè aquest ens sigui especial, sinó precisament 
perquè no ho és. I com que n’hi ha a tota la societat, doncs estem convençudes que 
també a la Diputació n’hi ha. No anem a descobrir res sinó simplement a constatar una 
realitat que és evident a la nostra societat. En una societat que és una societat 
patriarcal i, per tant, té pràctiques de discriminació de gènere i pràctiques masclistes. I 
aquest entenem que no és diferent en aquest sentit i, per tant, cal fer aquesta feina i és 
important fer-la. Bé, aquesta auditoria entenem que s’hauria de dirigir no només al 
personal, sinó que com ja preveu el protocol, també ha de dirigir-se a persones alienes 
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que s’hi relacionen professionalment perquè també es poden veure afectades o ser, 
diguéssim, realitzadores d’aquestes pràctiques masclistes i, per tant, també s’ha 
d’anar una mica més enllà del que és estrictament el personal de la Diputació. Però, 
en tot cas, estem parlant, en aquest cas, d’un pla del que s’anomenaria un pla 
d’empresa o un pla intern que no té a veure amb les polítiques d’igualtat que es fan a 
nivell exterior. Per tant, demanem d’alguna manera amb aquesta moció reprendre una 
obligació a nivell de polítiques d’igualtat internes, que entenem que durant massa anys 
ha quedat oblidada i que, per tant, és un repte pendent. Per tant, el punt és únic. 
Només demanem això que llegia el mateix secretari i, per tant, demanem el seu vot 
favorable perquè entenem que realment hi ha feina a fer i cal començar a fer-la com 
més aviat millor. Moltes gràcies. 
El senyor President, diu: Gràcies, senyora Pèlach. Intervencions? Senyor Carles 
Motas.  
El portaveu adjunt del grup del PSC, senyor Pere Casellas, diu: Jo també.  
El senyor President, respon: D’acord, senyor Casellas. Si li sembla bé, farem el senyor 
Motas. No sé si la senyora Saladich... El senyor Motas deu fer la intervenció per als 
dos grups Independents, ho dic bé? 
El diputat senyor Carles Motas, respon: Sí, sí. 
El senyor President, diu: Després del senyor Motes, si li sembla, el senyor Casellas i 
després del senyor Piñeira, d’acord? Senyor Motas, quan vostè vulgui.  
El portaveu del grup Tots per l’Empordà, senyor Carles Motas, pren la paraula i 
manifesta: Moltes gràcies, senyor president. En principi voldria fer la intervenció, però 
m’agradaria escoltar també què ha de dir el Govern sobre, no només sobre la moció 
perquè entenem que la moció és conseqüència, d’acord amb el que ha comentat la 
portaveu i diputada de la CUP. Però entenc que també és una conseqüència d’aquesta, 
podríem dir-ne picabaralla que hi ha hagut a través dels mitjans en el qual hem pogut 
sentir l’opinió de la diputada però no he sentit no hem sentit l’opinió del govern i ens 
agradaria sentir-la perquè se’ns genera un dubte, senyora Pèlach. Perquè una cosa és 
el que vostè diu a la moció i una altra cosa és el que vostè ha manifestat als diaris. I 
llavors si cal fer un pla d’igualtat, escolti, nosaltres li votaríem a favor sense cap 
problema, però al final de les seves declaracions al diari no acabem d’entendre si cal 
fer una auditoria o vostè ja coneix el resultat perquè també ho acaba de dir ara. 
Llavors, se’n genera aquest dubte perquè... jo entenc que les acusacions que s’han fet 
als mitjans són prou importants per tenir la resposta del Govern abans de poder-nos 
manifestar. Perquè llegeixo el que jo vaig poder veure al diari que deia que «la CUP 
reitera que a la Diputació de Girona hi ha discriminació de gènere i pràctiques 
masclistes i va animar la institució a analitzar-ho a fons». Jo no sé si fent aquesta 
acusació cal fer una auditoria. El que cal fer és una denúncia directament. Nosaltres 
estem en aquest dubte, però volem escoltar l’opinió que té el Govern abans de 
poder-nos definir en el vot perquè votar per fer un nou Pla d’Igualtat. Escolti, nosaltres 
no ens hi oposaríem, al contrari, estem a favor si és que cal fer-lo nou, i si cal 
ajustar-se al que comentava la diputada, perfecte, però les acusacions ens semblen 
prou greus com per escoltar l’opinió que ha de dir el Govern.  
El senyor President, respon: Moltes gràcies, senyor Motas. En tot cas, primer li tocaria 
al senyor Caselles i després li passaria la paraula al portaveu del Govern perquè doni 
aquestes explicacions i veure si aclareix aquesta situació que el senyor Motas 
esmentava. Senyor Casellas. 
El diputat senyor Pere Casellas, respon: Gràcies, senyor president. 
El senyor President, diu: Ara sí que l’entenem, ara sí que el sentim bé. Endavant, 
endavant. 
El portaveu adjunt del grup del PSC, senyor Pere Casellas, intervé i manfiesta: Senyor 
president. D’alguna manera, també fer-me meves les paraules del senyor Motas. 
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M’han semblat encertades en relació a la necessitat que el Govern es pronunciï i que 
si hi ha alguna seguretat per part del grup de la CUP, això és més objecte de denúncia 
que de moció política. Miri, nosaltres de tota manera tenim clar el nostre vot, tenim 
clara la necessitat d’impulsar polítiques d’igualtat de gènere, tenim clara la necessitat 
de perseguir qualsevol comportament que pugui ser susceptible d’incórrer en 
pràctiques que no fossin adequades. Però és veritat que en la moció no compartim el 
llenguatge. Entre altres coses no ho compartim perquè no sabem si el Govern ha fet 
un ús diligent de les mateixes polítiques mantenint-les actives i en execució constant. I, 
miri, fins que no es demostri el contrari, nosaltres tenim presumpció de bondat a favor 
del Govern. Entenem que la feina es deu haver fet, però sí que cal una explicació. Per 
tant, més enllà de si el que cal és una continuació, si el que cal és una reactivació... 
perquè no tenim cap pretensió de convertir-ho en una batalla política, tot i que ja saben 
vostès que aquesta és d’alguna manera un dels camps de batalla ideològics oberts 
avui en el nostre entorn polític. No volem convertir-ho en una batalla política, al contrari. 
El que volem és que es resolgui aquesta situació i no tinguem ni titulars com els que 
hem tingut ni que hàgim d’estar pensant en mocions d’aquest tipus. Quant a l’auditoria 
hi votarem a favor. A nosaltres no ens sembla malament perquè ens sembla un 
instrument per anar millorant. Ara bé, pensem que aquesta auditoria, si el Govern hi 
estigués d’acord, ha de ser una qüestió absolutament professional. Una qüestió que 
realment ens digui si això ha passat, si no ha passat... És a dir, quan llegeixo la 
senyora Pèlach que sigui anònima o no anònima. Miri, jo no sé si ha de ser anònima o 
no anònima. Jo soc d’alguna manera un diputat d’infanteria i una persona del carrer. 
M’agradaria veure que si s’ha de fer, que es faci des d’una perspectiva absolutament 
professional i que puguem treure’n l’aigua clara d’aquest assumpte. I espero que 
començarem a treure la clara després de les explicacions del diputat senyor Piñeira. 
Però, més enllà de les explicacions, per nosaltres és prou seriós i, el que els he dit, 
preferiríem que fos una continuació de les polítiques, que no una reactivació, però hi 
votarem a favor perquè ens sembla que la possibilitat d’aquesta auditoria faria que tots 
estiguéssim molt més tranquils i poguéssim dedicar-nos al que ens hem de dedicar 
especialment, que és a l’assistència dels nostres municipis o, com hem vist abans a la 
moció, de les persones que han estat colpejades per aquesta crisi terrible de la 
COVID-19. En fi, el nostre posicionament els l’hem exposat, però estarem molt atents 
a les explicacions que el Govern ens doni sobre aquesta moció, que si bé és breu, 
convindran amb mi que té certa gravetat en el seu redactat. Gràcies, senyor president. 
El senyor President, diu: Moltíssimes gràcies, senyor Casellas. Té la paraula senyor 
Piñeira. Sí? 
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i manifesta: Sí, que m’he 
desmutat. Moltíssimes gràcies, senyor president, diputades i diputats, Il·lustre diputada 
Senyora Pèlach.  
Bàsicament, la moció de la CUP el que demana és una auditoria externa que analitzi 
l’existència de pràctiques masclistes i situacions de discriminació de gènere en el si de 
la Diputació i bàsicament la proposta té un únic punt d’acord, que és la realització 
d’aquesta auditoria externa i s’especifica que s’ha de dur a terme per una empresa 
externa a la corporació perquè es diu que així es garanteix l’anonimat i la 
confidencialitat de la recollida d’informació. I, per tant, dona un espai de seguretat al 
personal perquè expressin les situacions de les discriminacions existents. Aquí 
m’agradaria començar dient que la CUP dona per fet, com a premissa bàsica, de 
partida, que hi ha pràctiques discriminatòries per raó de gènere. I no només això, sinó 
que perquè es puguin expressar confia més en una empresa externa que en els 
professionals que treballen a la corporació. A més a més, considera que només es 
garanteix l’anonimat i la confidencialitat si l’estudi el realitza una empresa privada, que 
venint de la CUP, sincerament ens sembla inclús estrany aquesta confiança cap a la 
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privatització de la funció pública. És a dir, que prefereix externalitzar en lloc 
d’internalitzar, quan el seu discurs habitual és el contrari: municipalitzar i que tot el que 
es pugui fer amb personal propi, no s’externalitzi a tercers ni a empreses privades. I en 
aquest sentit, permetin-me que recordi que l’any 2016 es va realitzar amb mitjans 
propis de la mateixa corporació i personal de la Corporació una enquesta de clima 
laboral, que es va fer de forma anònima i que va ser ben acceptada pel personal del 
grup institucional. Per tant, no entenem per què externalitzar-ho és millor. I 
permetin-me també que recordi que actualment hi ha eines gratuïtes al mercat que 
permeten la confidencialitat i l’anonimat de les respostes a les enquestes. Permetin-me 
l’expressió més col·loquial, però això ja fa temps que està inventat. Des de la CUP 
parlen de pràctiques masclistes sense dir-ne cap. Parla vostè, senyora Pèlach, de 
discriminació de gènere sense dir-ne cap. Una mica el que fa és obrir sospita sense 
fonament i esquitxar el bon nom de la corporació i de llurs responsables i de llurs 
empleades i empleats. És una mica atacar la institució per atacar la institució, o 
podríem dir, en certa manera, que és fer una causa general. 
Les administracions públiques en general i, en particular, la Diputació per voluntat i 
compromís, però també pel propi funcionament i pel marc legal pel qual es regeix, 
s’encamina cap a la no discriminació en totes les seves actuacions. Es creen 
mecanismes de control i de seguiment, de sensibilització, de foment cap a la 
perspectiva de gènere i la transversalitat en totes les polítiques públiques de la 
perspectiva de gènere... I la Diputació està especialment sensibilitzada en aquesta 
qüestió i ha fet moltes actuacions. I aquí permetin-me que enllaci amb la segona cosa 
que es desprèn de la moció i de la seva intervenció. I és que no s’està fent res i aquell 
no s’està fent res és tot el contrari. El 2017 es va incorporar la perspectiva de gènere a 
les campanyes de subvencions i a les contractacions i resta d’àmbits de gestió de 
personal, així com l’ús del llenguatge no sexista. Recursos Humans va assumir el Pla 
d’igualtat a finals del 2016 i principis del 2017, quan es va fer un pla d’ordenació que 
fou aprovat per la Junta de Govern del 15 de novembre del 2016. El 2017 es va fer 
una reunió de caràcter tècnic en què s’exposava els diversos caps de servei de la 
Diputació quins eren els objectius principals en matèria d’igualtat i les onze actuacions 
i accions específiques d’actuació. I s’acordava incorporar la perspectiva de gènere a 
les campanyes de subvencions, en la contractació administrativa, en tots els àmbits de 
la gestió de personal, com era també, en matèria del llenguatge no sexista. I també 
s’acordava preparar la renovació de les diferents comissions en matèria d’igualtat. El 
2018 es va proposar l’inici de la negociació col·lectiva per modificar el protocol 
d’assetjament del personal de la Diputació, aprovat en Junta de Govern de 19 d’abril 
del 2011, per incorporar l’assetjament laboral. I això es feia en compliment d’aquest pla 
d’ordenació que li deia de recursos humans, i aquí també s’acordava que els 
representants dels treballadors designessin els seus representants per avançar en la 
negociació. També el 2018, finals del 2018, s’aprovava la proposta d’actualització de la 
Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat i la proposta d’integració del protocol 
d’assetjament sexual i laboral de la Diputació de Girona. Aquestes modificacions 
acordades del Pla d’igualtat es varen aprovar en el ple de data 27 de l’11 del 2018, i el 
nou protocol en matèria d’assetjament es va aprovar per decret de presidència en data 
21 de març del 2019. És a dir, ara fa tot just dos anys. El 2019 es va constituir la 
Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat de la Diputació de Girona. Es va proposar 
una adaptació del calendari d’implantació de les accions del Pla d’Igualtat per tal de 
poder registrar al Departament de Treball Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya, precisament, aquest document que li deia al registre públic. És veritat que 
el 2020, per motiu de la covid, no es va dur a terme cap reunió. I també permeti’m que 
li digui que pensem que tothom pot entendre que saltar-se una reunió... Per cert, 
tampoc sol·licitada per cap de les parts en una època de pandèmia mundial i que 
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canviar totes les agendes no és per activar totes les alarmes. I més sabent, i per això 
per nosaltres és el més important, que s’està treballant internament per adaptar-nos a 
dos reials decrets que estan vigents des del gener del 2021. És a dir, tot just des de fa 
dos mesos. Per concretar en aquest aspecte, el 14 de l’1 el 2021, és a dir, ara fa dos 
mesos i escaig, va entrar en vigor el Reial decret 901/2020, que introdueix 
l’obligatorietat de registrar els plans d’igualtat, concretament ho fa a l’article setè. I 
aquests plans d’igualtat s’han de registrar en el registre de convenis i acords col·lectius 
de treball que gestiona l’Estat. Actualment, la Diputació de Girona està preparant 
l’adaptació del pla a les exigències d’aquest decret que li deia. I també permeti’m que li 
recordi que, com segurament coneixerà vostè, a les disposicions transitòries aquest 
Reial decret s’estableix que els plans d’igualtat vigents en el moment de l’entrada en 
vigor d’aquesta nova norma, com és el nostre cas, el de la Diputació de Girona, 
disposen d’un termini de 12 mesos per adaptar-se a la normativa. Per tant, des de la 
Diputació de Girona, i s’hi està treballant, li reitero, disposa de temps fins el 14 de 
gener del 2022 per adaptar-se als nous requeriments d’aquesta norma. Per tant, en tot 
aquest període s’està treballant amb documentació interna elaborada per la direcció 
Corporativa d’Organització i Recursos Humans. S’estan fent estudis de bretxa salarial, 
de distribució paritària per categories professionals... i així podríem anar esmentant 
molts i molts d’altres exemples. També es realitzen accions diverses als serveis de la 
Diputació en relació a la perspectiva de gènere i en tenim exemples a totes les àrees: 
la compra pública, el servei de participació ciutadana, el servei de medi ambient, els 
serveis d’esports, els serveis de Cooperació Cultural, a l’INSPAI, a l’àrea de 
comunicació cultural, a l’Oficina de Serveis Lingüístics... I podríem dir el mateix pel que 
fa al grup corporatiu. El grup institucional de la Diputació, el Dipsalut, etcètera, etcètera. 
Tampoc és cert que tots els directors d’àrea, com s’afirma, són homes, i aquí dues 
precisions. Per començar, li recordo que no existeixen directors d’àrea des de l’any 
2011, amb el canvi de legislatura del mandat 2011-2015, el 2011 es van suprimir els 
directors d’àrea. I dels 28 serveis actuals, 19, que equivalen al 67,85 %, pràcticament 
al 70 % hi ha dones al capdavant. Concretament, a Intervenció, a Tresoreria, a 
Promoció Econòmica, a Arxiu, al centre de la imatge (l’INSPAI), a Cultura, a 
Comunicació Cultural, que ho coneixem col·loquialment com a publicacions, a Difusió, 
Presidència, a serveis generals, a serveis jurídics, a xarxa viària, a serveis lingüístics, 
a comptabilitat, a control intern, al servei de control intern i assistència als interventors, 
a la secretaria interventor de lloc de col·laboració i al cap de Servei d’Administració de 
Recursos Humans. També m’agradaria destacar que en el marc del Pla Agrupa't de 
formació contínua del personal de l’administració local s’han organitzat molts cursos 
amb perspectiva de gènere. El 2017, sobre ciutats segures per a homes i dones, 
celebrat a Girona. El 2018, la jornada sobre la prevenció de l’assetjament a la feina, 
celebrada a Olot. El 2018, també, el d’igualtat de gènere, el curs d’igualtat de gènere, 
celebrat a Sant Feliu de Guíxols. El 2019, el de perspectiva d’igualtat de gènere en 
l’actuació de les entitats municipals, celebrat a Girona. El 2020, el de gestió cultural i 
gènere, i en el qual també es parlava de les programacions paritàries. També el 2020, 
el de perspectiva de gènere en les polítiques projectes di intervenció. En matèria 
d’assetjament i en relació al propi personal de la Diputació de Girona, l’any 2019, 
després de l’aprovació del nou protocol d’assetjament, es va oferir als representants 
del personal fer sessions formatives al personal que així ho sol·licités. També li he de 
dir, senyora Pèlach, que no hi va haver cap petició al respecte. El protocol 
d’assetjament està vigent i està publicat de forma permanent i a disposició de tots els 
empleats a l’apartat de carpetes públiques del protocol de l’empleat i de l’empleada. 
Allà hi ha un espai de grans protocols i manuals on qualsevol empleat hi pot accedir. Hi 
ha uns tècnics de referència, tal com preveu el protocol d’assetjament, i que són 
funcionaris de la corporació, de la mateixa corporació, del grup A1. I, de fet, encara 
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ens en podríem anar més enrere del 2017. Abans li parlava de l’enquesta realitzada la 
primavera del 2016 de percepció del clima laboral del personal de la Corporació i del 
seu grup institucional, i li posava com un exemple que s’havia fet amb mitjans propis. 
Si ens anéssim més enrere, trobaríem el 2009 que per part del ple de la corporació, es 
va aprovar l’inici de l’elaboració del Pla d’Igualtat de la Diputació de Girona, que es va 
fer d’acord amb els agents socials. Però si encara ens anéssim més enrere, l’any 2018, 
vostè hi feia referència, la Diputació de Girona va signar un conveni de col·laboració 
amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, precisament amb 
l’objectiu de desplegar en l’àmbit local una xarxa de 15 agents d’igualtat d’oportunitats 
en el treball. Bàsicament per orientar les administracions i els agents socials i 
econòmics dels municipis gironins. Això es va implementar durant els anys 2009-2010. 
Eren 15 agents d’igualtat conjunturals per ajudar els municipis a establir els seus plans 
d’igualtat i sensibilitzar sobre la perspectiva de gènere. De fet, vostè el coneix bé 
perquè una d’aquestes agents, il·lustre diputada, era vostè mateixa, que va estar 
destinada a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. I ara aquí permeti’m que li digui que 
no desvelo res que no pugui dir perquè aquesta és la informació que figura al web de 
la Diputació de Girona de cadascun dels diputats i diputades d’aquesta corporació, on 
vostè com a agent d’igualtat a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols en el període de 
desembre de 2008 a octubre del 2010 amb funcions de disseny, implementació i 
justificació de projectes per a la promoció de la igualtat d’oportunitats entre homes i 
dones en l’àmbit laboral. En el marc d’aquest programa d’igualtat, que era de la 
Diputació de Girona i del Departament de Treball, i que era contractació que es feia 
des de la Diputació. Dos d’aquests agents, precisament, van elaborar el Pla d’Igualtat 
del 2011 a la Diputació, reconduït després posteriorment a partir del 2017 pel Servei 
d’Organització i Recursos Humans. I em sap greu dir-li, però vostè al començament 
ens ha vingut a dir bàsicament que tot és decebedor i que l’únic que ha funcionat és 
allò que va participar directament vostè com a personal contractat. Pensem que aquest 
anàlisi és parcial i és injust. Per altra banda, li haig de dir que la Diputació de Girona, 
òbviament, com li deia abans, disposa del seu protocol d’actuació en matèria 
d’assetjament sexual i laboral a punt per ser activat quan calgui, aprovat el 2019, com 
li deia, prèvia negociació col·lectiva i òbviament s’activa i s’activarà sempre que calgui. 
També li haig de dir que la incoació de l’expedient no ha de constar necessàriament ni 
per escrit ni s’exigeix que sigui representada al registre d’entrada precisament per 
garantir la intimitat, ni tan sols cal que la denúncia la faci la mateixa persona afectada. 
El que s’exigeix és que hi hagi una voluntat inequívoca de fer una denúncia i 
evidentment que s’aportin indicis de la veracitat dels fets. I per altra banda, òbviament, 
també existeix la mediació interna quan hi ha un conflicte. Se’ns diu des de la CUP 
que l’obligació de la Diputació de Girona és treballar per evitar la discriminació de 
gènere i les pràctiques masclistes. I tant. I així s’està fent. I per altra banda, el protocol 
d’assetjament es basa en una sèrie de principis que guien l’actuació que cal tenir en 
compte en els possibles casos d’assetjament: la confidencialitat, la imparcialitat, la 
contradicció... Tots aquests principis són bàsics per acollir denúncies, canalitzar-les bé, 
poder-los donar resposta, resposta satisfactòria i també per evitar les falses denúncies. 
I vostès des de la CUP permetin-me que li digui que ja no són imparcials ni en el 
llenguatge. Mai parlen de possibles discriminacions existents, sinó que afirmen que hi 
ha discriminació. De la mateixa manera que afirmen que pràctiques masclistes també 
n’hi ha. Vostè ha dit literalment fa un moment en el ple que no trobem el masclisme 
perquè hem deixat de buscar-lo. Ho va dir també en el seu dia que hi ha discriminació 
de gènere i pràctiques masclistes a la Diputació i ho fa de manera vaga i general. 
Abans li parlava de causes generals. Hi ha un poc sentit de proporcionalitat en les 
seves afirmacions i pensem que aquesta proporcionalitat sempre és obligada en una 
matèria tan sensible com l’assetjament. I sincerament penso que quan es fa així, això 
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els fa perdre credibilitat. I també considerem la seva moció oportunista i exagerada i, 
que en certa manera i responent al que deia el senyor Motes al principi, respon a un fil 
conductor que vostè fa unes acusacions vagues i genèriques amb motiu de la 
campanya que es feia promoguda des del Dipsalut i des de la diputada senyora Maria 
Puig per intentar fer un missatge amb motiu del compromís amb la no discriminació i 
en la lluita contra la discriminació i en favor de la igualtat de gènere i intentant-ho fer en 
positiu. I que vostès s’intenten anar mantenint aquest relat a tota costa, costi el que 
costi, i calgui el que calgui. I li haig de dir que amb perspectiva de gènere d’igualtat, de 
no discriminació, de lluita contra l’assetjament, d’incorporar aquesta transversalitat de 
les polítiques de gènere en tots els àmbits de la de la Diputació avancem perquè 
treballem i confiem en els tècnics i en les tècniques de la casa. Per tant, en aquest 
sentit, també vull reivindicar la confiança en les tècniques i els tècnics de la corporació. 
I hi estem tots compromesos i és una prioritat política. I intentem, també, ni fer actes 
d’acceleració ni fer actes oportunistes en temes que pensem que són tan sensibles. 
També considerem, perquè com la moció se centra específicament en demanar 
aquesta auditoria externa, que el cost benefici d’una auditoria externa no està justificat 
quan això pot ser assumit perfectament per treballadors i treballadores públics, 
funcionaris d’aquesta corporació i quan l’anonimat i la confidencialitat i imparcialitat, 
com li deia, poden estar plenament garantits. Per tot això, ja li anuncio que des del 
grup de govern votarem en contra de la moció que ha plantejat. Moltíssimes gràcies 
il·lustre diputada, senyor president i diputades i diputats de la corporació. 
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Senyora Pèlach. I 
després senyor Motas, vostè vol la paraula? Sí? D’acord. Senyora Pèlach. 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Laia Pèlach, respon: Sí, moltes gràcies. Miri, 
en primer lloc, a partir del que comentaven els grups de l’oposició... Sí, és evident que 
això no surt del no res, sinó surt també una polèmica que ha existit i és a partir d’aquí 
que nosaltres posem el focus a veure què s’està fent en matèria d’igualtat i realment 
observem un panorama bastant desolador, sincerament, malgrat tot el que comentava 
el mateix el senyor Piñeira. Les pràctiques masclistes i discriminació de gènere n’hi ha 
la Diputació i n’hi ha arreu, és evident. I, de fet, la diagnosi feta el 2009-2010, per tant, 
estem parlant de fa més de deu anys, n’explicitava una colla i moltes no s’han resolt. 
Per tant, només aquestes i ja és evident: hi eren i no ha canviat aquesta situació. I era 
una diagnosi feta per personal de la casa en aquest cas. I també en el programa 
d’agents d’igualtat que a més a més, perdonin, sí, jo vaig estar a Sant Feliu de Guíxols 
i, per tant, tinc molt poc a veure amb el que va passar a la Diputació en aquell temps. 
Per tant, no és una qüestió de mèrits o de no mèrits o de considerar si és bo o no el 
que es va fer en aquell moment. Simplement constatar que en aquell moment hi va 
haver aquest programa. Això va fer que es tirés endavant aquest pla d’igualtat i, en tot 
cas, no s’ha avançat o no s’ha avançat gaire des de llavors. Pensar, sincerament, que 
en una societat patriarcal com la nostra, la Diputació és un oasi d’igualtat, em sembla, 
com a mínim, surrealista. El senyor Piñeira esmentava concretament el tema dels 
directors d’àrea. Veig que ha llegit la premsa perquè els directors d’àrea em penso que 
no en parlem a la moció. Aquí citava textualment el que diu la diagnosi del Pla 
d’Igualtat. No ens inventem res. És el que diu la diagnosi del seu Pla d’Igualtat que 
tenen actualment a la pàgina web. I, per tant, entenem que és l’actualment vigent i de 
fet ho hem contrastat, i així ens consta. La veritat, sincerament, em sembla decebedor 
la seva intervenció i em sembla decebedor que votin en contra d’aquesta moció. 
Poden posar tantes excuses com vulguin, però avui estan votant en contra d’un punt 
que diu «la reactivació de les polítiques d’igualtat internes amb la realització d’una 
auditoria externa que analitzi l’existència de pràctiques masclistes i situacions de 
discriminació de gènere partir, entre d’altres, d’una enquesta només va dirigida a tot el 
personal de la Diputació de Girona i a persones alienes la mateixa que es relacionin 
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laboralment i en un context professional amb empleats de la Corporació. Aquesta 
auditoria s’ha d’haver realitzat abans d’acabar l’any en curs». Això és el que deia el 
punt i el que estàvem demanant concretament és això. I a més a més, és que no han 
plantejat cap alternativa. La seva resposta és que ja ho estan fent súper bé, ho estan 
fent tan bé que no cal fer res perquè ja ho estan fent tot. Doncs miri, anirem per passos. 
A nivell d’externalització, no és una política generalitzada, no és una aposta 
generalitzada de la CUP, evidentment, però en aquests casos és cert que és molt 
habitual utilitzar empreses externes precisament per les implicacions a nivell personal 
que pot tenir això. Per tant, la mirada d’un expert extern es pot utilitzar i s’utilitza 
habitualment en aquests casos. A més a més, li he de dir que no tenen personal a la 
Diputació especialitzat en matèria d’igualtat, no el tenen. No el tenen. No tenen 
personal especialitzat actualment en matèria d’igualtat. Per tant, em sembla molt lògic 
que això ho faci una empresa externa perquè aquí no tenen personal especialitzat per 
fer-ho. Després també li diré. Demanem, també, una auditoria externa i que sigui 
externa i demanem l’anonimat perquè la gent d’aquesta casa té por a denunciar. I és 
això. I sí, és així i si vostès no ho volen reconèixer, doncs el problema el tenen vostès. 
Però és una realitat i li he de dir que fins i tot m’han arribat anònims de maneres 
surrealistes explicant-me casos d’abusos concrets. I, per tant, quan això passa i la gent 
és capaç d’organitzar unes cartes, enviar-les a ves a saber on perquè m’acabin 
arribant a mi explicant casos concrets d’abusos, i en canvi no estan funcionant els 
protocols habilitats per a aquest ens, és que alguna cosa no està funcionant. Si vostès 
en comptes de reconèixer-ho el que volen fer és tapar i posar sorra en equip. A mi no 
m’hi trobaran. A mi no m’hi trobaran. Tot el contrari. Em trobaran de front i defensant 
que cal fer alguna cosa perquè això no passi i perquè aquelles persones que es troben 
i viuen situacions d’abusos tinguin la tranquil·litat i la seguretat que ho poden 
denunciar i que, a més a més, passarà alguna cosa al respecte. Perquè si no ho estan 
fent, per algun motiu deu ser. També li diré que agraeixo molt el llistat que m’ha fet, 
llarguíssim, de totes les tasques realitzades. Li he de dir, també, que jo el vaig 
demanar fa una setmana aquest llistat i veig que vostè el té, però en canvi aquí no me 
l’han fet arribar. També és curiós, això. Aquest ús intencionat que fa el govern de la 
informació d’aquesta casa. Vostè avui ve aquí a fer-me el llistat, però en canvi a mi no 
m’han fet arribar aquesta informació que sí que vaig demanar per escrit. També li he 
de dir que vostè barreja aquí i jo ho he diferenciat molt al principi: el que són polítiques 
externes d’igualtat, que em sembla molt bé que les facin i que en podem parlar 
llargament, perquè com ha vist, tinc una certa formació al respecte i, per tant, podem 
parlar llargament quan vulgui. I l’altra cosa és un nivell d’anàlisi interna del Pla 
d’Igualtat intern d’empresa, que és el que els obliga també la llei. Una llei que, per cert, 
és de 2007, la llei d’igualtat. I aquesta llei no tenen l’obligació de complir-la més enllà 
que posteriorment hagin sortit altres decrets o altres normatives, que el que fan és 
concretar-la, precisament, però que ara hi hagi una normativa que els obligui a 
posar-se al dia més endavant no vol dir que no hagin de complir la del 2007. I des de 
la meva perspectiva no s’està complint, sincerament, perquè tenen un pla d’igualtat 
que el mateix pla diu que està previst i és el que tenen penjat a la pàgina web. Diu que 
està previst desenvolupar-se del 2011 al 2014 i estem al 2021. I això ho diu encara el 
Pla d’Igualtat que tenen penjat a la pàgina web amb una diagnosi de 2009-2010, amb 
unes accions que estaven previst desenvolupar-se en quatre anys. I n’han passat 
molts des de llavors. Per tant, no. No em serveix tot aquest llistat enorme. El que toca 
és fer un nou pla d’igualtat i fer un nou pla d’igualtat vol dir fer una diagnosi prèviament 
i aquesta auditoria hauria de ser el pas previ per fer aquest pla d’igualtat, per poder fer 
la diagnosi i poder començar endavant. I sincerament, que em doni encara l’excusa de 
la covid pel tema que no s’estan reunint, la Comissió d’Igualtat de seguiment del Pla 
d’Igualtat des de 2019, des de principis de 2019, que no s’està reunint. La covid va 
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arribar una mica més tard i, a més, li he de dir que des de llavors hem fet, ara no els 
comptaré, però segurament com a mínim 12 plens telemàtics. Per tant, que hàgim 
pogut ser capaços de fer 12 plans telemàtics, però en canvi no s’hagin pogut reunir 
amb una Comissió d’Igualtat és que fa riure, sincerament, fa riure si no fos perquè és 
real i llavors és més trist encara. Per tant, sincerament em sap molt de greu. Em sap 
molt de greu la postura que esta agafant aquest govern amb aquesta situació. Perquè 
els he de dir: és un tema seriós i, precisament, nosaltres ho creiem i em penso que el 
que fan és tirar pilotes fora, posar-se excuses i fer-se una mica d’autobombo per 
creure que ho estan fent tot molt bé. I, en canvi, sent capaços de reconèixer que tenen 
un problema, que tenen unes mancances en temes d’igualtat internes i que no estan 
fent res per corregir-les. Moltes gràcies. 
El senyor President, diu: Gràcies, senyora Pèlach. Senyor Motas.  
El portaveu del grup Tots per l’Empordà, senyor Carles Motas, intervé i diu: Sí, bé, 
moltes gràcies, senyor president. Segur que la diputada Maria Puig no es podria 
pensar que quan ens va demanar pel 8 de març presentar un tuit amb una frase en la 
qual demostrés que tots estem compromesos acabaríem tenint una discussió en un 
ple... Permeti’m que la qualifiqui com a desagradable. Desagradable pel sentit que jo 
interpreto, assumeixo que tots hi estem compromesos en la lluita per la igualtat, i més 
en les institucions que cadascú de nosaltres representem. Entenc que s’està fent un 
esforç enorme, sobretot des de les institucions, i jo assumeixo que cap de nosaltres 
estaria en una institució que permetés pràctiques masclistes i discriminació de gènere, 
no només a la Diputació, sinó que això implica que en cadascun dels nostres 
ajuntaments, també ho permetrien. Jo la veritat és que veient totes les diputades del 
govern estic segur que cap d’elles estaria en una institució amb uns companys que 
fessin aquestes pràctiques. La veritat és que em costa d’admetre perquè, ja li dic, 
assumeixo el compromís de tots els representants públics en la lluita per a aquesta 
igualtat de gènere. Haig de dir que ens genera una incomoditat aquest debat, una 
incomoditat en el sentit que votar a favor del que proposa la moció de la CUP, no 
podem deslligar-ho de tenir en compte d’on surt aquesta moció. Votar a favor vol dir 
que estem d’acord en què hi hagi discriminació de gènere i pràctiques masclistes, com 
afirma la CUP? O el tuit que deia, que volia publicar la diputada, que a la Diputació es 
respira masclisme i que es permeten abusos o silenciant-los. Si votar a favor significa 
estar a favor d’aquestes declaracions, nosaltres no podem ser-hi perquè ja li he dit 
d’inici que no hi seríem ni tan sols amb una institució i nosaltres no proposaríem fer 
una auditoria. Nosaltres anirem a denunciar-ho allà on correspongui, no presentar una 
moció. Si el que estem parlant és de fer un pla d’igualtat, un nou pla d’igualtat ja els dic 
que nosaltres hi estarem totalment a favor. Votar en contra vol dir que estem a favor de 
silenciar-ho o de no haver hi una auditoria? No, tampoc. Escoltin, no podem tenir en 
compte només la moció sense veure l’origen d’on surt aquesta moció. Entenc que la 
moció pot tenir un text a la part resolutiva més aviat neutre, però prové d’unes 
afirmacions a les quals ja els dic que nosaltres no hi estem d’acord, i a més, ja li dic, 
que nosaltres el que faríem seria portar-ho o denunciar-ho allà on correspongui. I 
entenc la indignació de la diputada Pèlach perquè si ho afirma i presenta la moció és 
perquè en veritat pensa que això és així. I s’entén la indignació, que seria la mateixa 
que tindrien tots si pensessin que això s’està produint. Però ja li dic que nosaltres 
creiem que el compromís de tots els càrrecs públics d’aquesta Diputació i dels 
ajuntaments, també, estem tots compromesos per treballar en aquesta línia de 
l’eradicació de les pràctiques masclistes i de discriminació de gènere, que ja li admeto 
que existeixen a la nostra societat, però que des de l’Administració, almenys, s’han fet 
esforços i avenços molt importants. Ens cal continuar avançant i ens cal fer més feina? 
Segur que sí, n’estic segur que sí. Per això, li dic que si cal fer un nou pla d’igualtat, 
nosaltres hi estarem a favor i col·laborem en tot el que sigui necessari. Però aquestes 
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afirmacions no les podem deslligar de la moció i, per tant, nosaltres no podem donar 
suport a aquesta moció que es presenta. Res més, senyor president. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Motas. Senyor Piñeira. 
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, respon: Moltíssimes gràcies, senyor 
president, il·lustre diputat i diputada. Intentaré respondre de manera breu perquè 
penso que la meva intervenció anterior ja ha estat bastant extensa. Il·lustre diputada 
senyora Pèlach, primer de tot li haig de dir que lamento el fons i la forma de la seva 
intervenció i fins i tot el to perquè jo penso que generalment em solo dirigir cap a vostè 
amb un to pausat i respectuós. Per tant, penso que estic legitimat per demanar 
reciprocitat perquè jo ho intento aplicar-ho i m’ha semblat fins i tot cap a la meva 
persona un punt agressiu, el seu to o almenys aquesta és la percepció que jo he tingut. 
I, per tant, penso que tinc la legitimitat per demanar reciprocitat. Segona qüestió, vostè 
parlava del nostre punt de partida. Miri, és que penso que és un dels problemes, potser. 
El seu punt de partida, quan es parlava de l’oasi, és que segurament la CUP és un 
oasi de no discriminació i de no masclisme, i que a la resta del món tot ho fem 
malament i segurament no és així. Segurament no és així. Sobre el reactivar: s’ha de 
reactivar allò que no està activat. I jo penso que he estat bastant extens amb 
l’explicació de totes les coses que s’havien fet i de les que s’estaven fent, i de les que 
hi havia previstes fer. També li haig de dir que s’ha d’externalitzar allò que no es pot fer 
des de la casa, i també, en aquest sentit, li haig de dir que es forma la gent de la 
corporació en aquesta matèria i que no comparteixo aquest menysteniment que recau 
a la capacitat del personal de la corporació. Sincerament, des del Govern no el 
compartim. Sobre la informació que he donat, que ha sigut extensa, sí, jo intento 
preparar-me les intervencions que faig als plens i sempre intento donar explicacions 
àmplies. Interpreti això com a un respecte cap a les intervencions dels diputats i de les 
diputades i cap a les mocions, que penso que me les prenc molt seriosament i que 
intento ser extens sempre en les informacions que demana i que, per tant, això no li ha 
de sorprendre. I sí que hi ha una cosa de la seva intervenció que no he entès i li 
voldria preguntar perquè normalment sempre les preguntes són dels grups de 
l’oposició cap al Govern, amb la seva legítima funció de control i fiscalització o impuls 
de l’acció de govern. Però vostè ha dit una cosa que sincerament a mi m’ha deixat 
molt preocupat. Ha dit que vostè era coneixedora de pràctiques masclistes i de 
discriminació de gènere i que li arribaven a vostè casos concrets d’abusos. Ha dit 
literalment això, que vostè tenia coneixement de casos concrets d’abusos. I la 
pregunta que li vull fer és: què ha fet vostè i el seu grup amb coneixement de qui els 
ha posat, si ens pot donar una mica de detall de les accions que han pres, si ho ha 
posat en coneixement dels responsables polítics de la corporació, dels responsables 
tècnics de la corporació, dels responsables de Recursos Humans de la corporació, 
d’òrgans judicials, d’òrgans de control, etc. perquè venir a un ple i dir que vostè és 
coneixedora de casos concrets d’abusos a la corporació. La següent pregunta és dir: 
què fa vostè com a diputada i el seu grup, quan té coneixement d’un cas concret 
d’aquests. Moltíssimes gràcies, il·lustre diputada. 
El senyor President, diu: Gràcies. Senyora Pèlach, l’última intervenció. 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Laia Pèlach, diu: Sí, moltes gràcies. Miri, 
primer de tot, la CUP no és un oasi d’igualtat precisament i, evidentment, com que no 
ho és, el que fem és treballar per resoldre-ho. I això és el que fem. Tenim un Pla 
d’igualtat intern i ens esforcem per treballar, i no sempre ens surt tot bé. I precisament 
han sortit casos, i són ben públics, també en la CUP, de situacions de discriminació, 
situacions de pràctiques masclistes, i nosaltres ens hem mostrat ferms en aquesta 
situació, i habilitem espais on es poden treballar aquests temes precisament perquè la 
voluntat que tenim és de resoldre'ls, perquè no creiem que nosaltres som diferents de 
la resta de la societat. Creiem que a la CUP, com a tot arreu, hi ha situacions de 
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discriminació de gènere i hi ha persones que fan pràctiques masclistes, i precisament 
per això, el que fem és habilitar els mecanismes per treballar i resoldre'ls. I és el que 
avui sembla vostès que volen negar que faci també la Diputació. I dit això, el que he dit 
és que m’ha arribat un anònim. Precisament, llavors, sí, evidentment, farem tot el que 
calgui per posar sobre la taula. Però precisament, el que preocupa és que a mi m'arribi 
aquesta informació i en canvi no s’estiguin utilitzant els mecanismes que han posat. 
Crec que aquest és l’element preocupant. Nosaltres ja farem tot el que creiem que 
hàgim de fer per anunciar o per posar a disposició, o fer el que calgui amb aquesta 
situació i amb aquesta informació que hem rebut. Però crec que vostès també haurien 
de fer una reflexió al respecte. Perquè és preocupant que a mi m'arribi, de maneres 
molt curioses, sincerament, aquesta informació i, en canvi, no s’estiguin utilitzant les 
vies que teòricament s’han facilitat per fer-ho. Per tant, precisament, el que pensava és 
que, amb aquesta moció, podíem començar a iniciar una tendència diferent i a facilitar 
que es poguessin anar resolent aquests temes. Però vostès el que fan és dir no. 
Doncs serà que ja els està bé, el que tenen. Si està bé el que tenen, doncs ja està. 
Donen aquesta resposta: la Diputació és un oasi de discriminació, d’igualtat, i, per tant, 
aquí no hi ha casos no passa res, amaguem-ho, no fem res, i continuem endavant i ja 
està. I la gent que continuï sentint por per denunciar perquè precisament després 
d’això segurament en tindran més que mai. Perquè el que veu és que no hi ha cap 
resposta del Govern quan algú fa una denúncia, quan algú està explicant que aquesta 
és una realitat... És que sembla mentida, de veritat, que pensin que aquí no hi poden 
haver casos i situacions, és que n’hi ha com a tot arreu. És que jo no ho entenc com 
es pensen que aquí no n’hi ha. Si n’hi ha a tot arreu, perquè no n’hi hauria d’haver aquí? 
És que és ben normal perquè estem en una societat patriarcal i, per tant, això no es 
canvia d’avui per demà, i menys si no es fa res per canviar-ho. Per tant, el que es 
tracta és d’això: de treballar, de fer una diagnosi, d’analitzar en quina situació estem, 
de veure què està passant i de buscar solucions per canviar-ho. Això és el que diu. 
Tinc la sensació que no ho estan fent, i a més a més, avui em diuen que no volen 
fer-ho. Bé, jo ja no insistiré més. De totes maneres, utilitzarem totes les vies que 
calguin per denunciar a partir d’aquesta informació que hem rebut recentment. Jo sí 
que crec que és la persona qui ha de decidir què vol informar, com vol informar i quan 
vol informar. I, per tant, em penso que en primer lloc són les persones que han viscut 
aquesta situació les que han de decidir què volen que amb aquesta informació, i 
menys quan aquestes persones el que traslladen és que tenen por. Evidentment, en 
aquesta situació, mai jo actuaré sense el permís de les persones que han viscut 
aquestes pràctiques, i més quan el que estan manifestant és que tenen por de 
denunciar-ho. Per tant, em sap greu no poder satisfer la seva curiositat al respecte. 
Però jo, si la persona que ha viscut aquesta situació, no em dona el permís per 
poder-ho denunciar a on sigui, jo malgrat vostè cregui que ho hauria de fer. No ho faré. 
En tot cas, crec que el que haurien de plantejar-se és això: quins mecanismes tenen i 
si són útils o no són útils. 
El portaveu del Govern, diu: Perdó, senyor president, però m’agradaria fer... 
El senyor President, respon: Gràcies, senyora Pèlach. L’última intervenció del Govern, 
senyor Piñeira, i passem a la votació. 
El portaveu del Govern, senyor Piñeira, manifesta: Sí, només dues qüestions perquè... 
Primera, jo no li he demanat què pensava fer, sinó què havia fet i que utilitzi l’adjectiu 
de curiositat o la paraula curiositat per satisfer la seva curiositat i em sembla que 
estem parlant d’una cosa més seriosa que una curiositat. Perdoni, però em sembla 
absolutament desafortunada aquesta expressió. Si ha sentit bé la meva intervenció, 
vostè haurà vist que jo, precisament, una de les coses que he comentat és que no feia 
falta ni tan sols que la denúncia fos de la mateixa persona interessada. I ho he 
esmentat això explícitament. Jo simplement li he preguntat què han fet vostès com a 
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grup i aquesta ha sigut la meva pregunta literal, que no me la ha respost. De fet, 
encara no ho han fet. Què han fet quan tenen coneixement d’un cas concret o d’un 
presumpte cas concret d’abús i aquesta ha sigut la meva pregunta. I reitero que l’única 
resposta que vostè em doni com a CUP és que no pot satisfer... que de moment no 
han fet res, que és el que ha vingut a dir i que li sap greu no satisfer la meva curiositat. 
Sincerament, em sembla poc afortunat. I segona cosa, la meva intervenció, que ha 
sigut molt llarga, en representació del Govern, en cap moment no hem dit que no hi 
hagi casos d’assetjament. El que hem dit és que existeixen i es fa tot el que calgui, i hi 
ha tots els mecanismes precisament perquè això no passi. Per tant, també li agrairia 
que no posés paraules en boca meva i del Govern de coses que no hem dit. 
Moltíssimes gràcies, senyor president i il·lustre diputada. 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Pèlach, respon: Sí, per respondre finalment. 
Sí que hem fet. Hem fet posar-nos en contacte amb aquestes persones perquè valorin 
si volen fer o no volen fer el pas que han de fer. Són, ja li he dit, jo quan hi ha una 
situació en què aquestes persones el que em traslladen, almenys algunes d’aquestes 
persones el que m’han traslladat, és una sensació de por, el que no faré és fer un pas 
per ella. Són les persones que han viscut aquesta situació les que han de decidir si 
volen o no volen fer el pas. Encara que no ho hagin de fer elles directament, però sí 
que són elles les persones que han de decidir si es vol o no es vol utilitzar les vies que 
existeixen. Per tant, jo no faré cap pas sense el permís d’aquestes persones i algunes 
persones ja les hem contactat i la resta ja les contactarem, no es preocupi. 
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies. De totes maneres hi ha hagut una 
qüestió que no ens ha quedat clara, almenys a la gent que estem aquí. Una vegada ha 
dit diverses persones anònimes. Després ha dit una persona anònima i ara diu que s’hi 
han posat en contacte si són anònims. Vull dir que, en tot cas, la realitat és que 
aquestes persones anònimes que li passen a vostè anònimament, tal com ha dit el 
senyor Piñeira, ho poden denunciar precisament a la casa per prendre les accions que 
no tremolaran a l’hora de prendre cap decisió en aquest sentit. Bé, moltes gràcies.  
La portaveu senyora Pèlach, diu: Per aclarir-ho... Sí que m’agradaria aclarir-ho. 
El senyor President, diu: Sí, digui, digui.  
La portaveu del grup de la CUP, senyora Pèlach, afegeix: M’ha arribat un anònim que 
feia referència a diverses persones. Ho dic per aclarir-ho perquè com a mínim així 
sabem de què estem parlant. Un anònim, sí, que no sé qui me l’ha fet arribar, però sí 
que parla de diverses situacions. Doncs aquesta persona que m’ha fet arribar a mi la 
informació deu tenir el coneixement de diverses situacions pel motiu que sigui. I em 
consta que Recursos Humans també té informació al respecte. Per tant, a partir d’aquí 
doncs vostès sabran. 
El senyor President, respon: Estic convençut que si ho té Recursos Humans, prendrà 
les decisions que hagin de prendre, no li càpiga cap dubte. Bé, vots en contra de la 
moció, entenc que hi ha els 20 del Govern; abstencions de la moció, entenc que hi ha 
els 2 vots dels dos grups independents; vots a favor de la moció, entenc que hi ha els 
4 del grup socialista i la proposant, la diputada de la CUP, la senyora Pèlach. D’acord? 
El portaveu adjunt del grup del PSC, senyor Casellas, respon: Sí, és així pel grup 
socialista. 
El senyor President, manifesta: Sí? D’acord? Doncs queda així, senyor secretari. 
 
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta no aprovada amb el següent 
resultat: 5 vots a favor dels Grups Polítics Grup Socialista de la Diputació de Girona i 
Grup Candidatura Unitat Popular, 2 abstencions dels Grups Polítics Grup Independents 
de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 20 vots en contra dels Grups Polítics Grup de 
Junts per Catalunya i Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya.  
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24. Mocions d’urgència 
 
No n’hi ha. 
 
25. Renúncia al càrrec de diputada de la senyora Silvia Paneque Sureda. 

2021/A010101/3150 
 
El senyor President, manifesta: Senyor secretari, pot passar a la lectura del punt 25è, 
que és la renúncia de la diputada senyora Paneque, que de fet es va acomiadar al ple 
passat, però que com que faltava la renúncia per escrit i com que la Junta Electoral... 
Ella ha participat d’aquest ple, a partir d’ara sí que fa la renúncia per escrit i 
l’acceptarem al ple i, per tant, deixarà de ser diputada d’aquesta casa. Senyor secretari, 
si vol llegir la renúncia. 
 
El senyor secretari, llegeix la part dispositiva de la proposta, del contingut següent: 
 
“La diputada senyora Silvia Paneque Sureda, ha presentat amb data 10 del corrent 
mes de març (RE núm. E-2021-7382), la renúncia al càrrec de diputada electa. 
 
Segons l’acta de la Junta Electoral de Zona de Girona les persones designades per 
cobrir la vacant del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés 
(PSC-CP) al Partit Judicial de Girona són els senyors Víctor Puga López, Joaquim 
Rodríguez Vidal i Manel Roqueta Casalprim. 
 
De conformitat amb l’article 208 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general i d’altres d’aplicació, cal que la corporació prengui coneixement de la 
renúncia de la senyora Silvia Paneque Sureda i endegui tot seguit el procediment per a 
la provisió de la vacant. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Diputació la presa de coneixement de la 
renúncia al càrrec següent: 
 
PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de diputada electa de la 
Diputació de Girona de la senyora SILVIA PANEQUE SUREDA (PSC-CP), pel Partit 
Judicial de Girona. 
 
SEGON. Trametre certificat de la present presa de coneixement a la Junta Electoral 
Central, als efectes de procedir a la substitució, de conformitat amb la credencial que 
la referida Junta Electoral expedeixi a favor de la persona que legalment pertoqui. A tal 
efecte es fa constar que a criteri d’aquesta Corporació correspon cobrir la vacant amb 
la designació del senyor Víctor Puga López.” 
 
El senyor President, manfiesta: Bé, en tot cas, sí, acceptem la renúncia, hi estem 
d’acord? Doncs acceptada. 
El senyor secretari, manifesta: Prenem coneixement. 
El senyor President, diu: Doncs prenem coneixement d’aquesta renúncia. Tramitarem 
a partir d’ara, senyor secretari, entenc a la Junta Electoral corresponent perquè es 
nomeni com a diputat electe el senyor Víctor Puga, ho dic bé?  
El senyor secretari, respon: Exactament així. 
El senyor President, manifesta: A efectes de la Diputació, i la senyora Paneque en 
aquest moment ha deixat de ser diputada d’aquesta casa per voluntat pròpia donat que, 
no diputada electa, sinó que ja és diputada perquè ja han pres possessió vostès, 
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divendres passat, diputada al Parlament de Catalunya i també regidora de l’Ajuntament 
de Girona, càrrec que va ser elegida el passat maig de l’any 2019, de l’any passat 
anava a dir, de fa dos anys ja. Per tant, doncs, li vull agrair de nou, vostè va dir que no 
volia intervenir. si vol intervenir. jo li passo la paraula. Perquè diu: jo ja vaig intervenir al 
ple passat i ara crec que no em toca, però si vol, té la paraula. 
La senyora Silvia Paneque, respon: President, és que em reiteraria. En el ple passat 
vaig fer aquest comiat i agraïment als companys i companyes, que reitero avui, i en tot 
cas entenia que el que passava avui era un pas administratiu de presa de coneixement 
d’allò que vaig expressar fa un mes. 
El senyor President, manifesta: Doncs agrair-li de nou i només agrair-li la tasca feta en 
aquesta seva curta passada per la Diputació perquè se’n va al Parlament de Catalunya, 
no per cap altra causa. I agrair-li la seva predisposició, la seva col·laboració, la seva 
intervenció en el plenari en aquesta casa. En tot cas, espero que en tingui un bon 
record i, en tot cas, sempre serà casa seva i que tingui molta sort i molts encerts en la 
seva nova tasca, que els encerts que tinguin vostès, els diputats i diputades al 
Parlament, també són els encerts del país i, per tant, ens convé a tots que en tingui, 
molts. Per tant, enhorabona, reitero i moltíssimes gràcies.  
 
El Ple de la Corporació queda assabentat  
 

26. Precs i preguntes 

 
El senyor President, comenta si hi ha alguna cosa per part d’algun grup. 
La diputada senyora Pèlach, respon: Sí, president. 
El senyor President, diu: Sí, pel grup d’Independents no n’hi a cap? Senyora Pèlach té 
la paraula. 
La diputada senyora Laia Pèlach, pren la paraula i diu: D’acord. Moltes gràcies. Tres 
preguntes. En primer lloc, en relació a les memòries realitzades per les àrees, bé, o no 
realitzades, en aquest cas, perquè el que volíem comentar és que precisament hem 
estat buscant, perquè ens sembla que és una pràctica que coneixem que es fa en 
altres institucions i ens semblava que en aquesta institució també, de realització de 
memòries de cada àrea. I en algunes, de fet, sí que es fa perquè Dipsalut fa alguna 
memòria. L’altre dia ens van passar, o ens van comentar una concretament de tema de 
carreteres, ens van fer arribar fa poc penso, també, una en temes de cultura... I, per 
tant, ens consta que algunes àrees sí que les fan, però en canvi en altres àrees, doncs, 
hem estat buscant per la pàgina web i hem estat incapaços de trobar-les. També us 
volíem demanar... Potser és una incapacitat nostra per localitzar-les al lloc han de ser. 
Per tant, volíem demanar si com una eina de transparència també podrien habilitar un 
espai a l’apartat de Transparència on apareguessin totes aquestes memòries. Ens 
sembla que és una pràctica interessant per saber veure el conjunt, diguéssim, de la 
tasca de la Diputació. Per tant, seria una mica això: aquest prec en relació que es facin 
públiques aquestes memòries i si es pot fer d’una manera conjunta perquè sigui més 
fàcil l’accés, doncs encara millor.  
En segon lloc, en relació al desglossat de marges de carreteres. Fa uns dies es 
denunciava concretament el cas de la carretera Rabós, un desbrossament mecànic 
que es considerava molt agressiu. Nosaltres voldríem saber quines són les indicacions 
que es fan en aquest sentit a nivell de desbrossaments, quines són les indicacions que 
es traslladen a les empreses o al personal que fa aquests desbrossaments, i també si 
se segueixen utilitzant herbicides per a la realització d’aquests desbrossaments.  
I una tercera és en relació a les modificacions de carreteres o altres projectes que es 
promouen des de la Diputació. Entenem que tenen una afectació sovint a nivell 
ambiental i ens consta que la Generalitat té una pràctica que les entitats valoren molt 
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positivament, que aquests projectes es consideren que tenen una afectació ambiental 
important, no només es publica al BOP o mitjançant els seus procediments legalment 
obligatoris, sinó que també se’ls fa arribar un llistat d’entitats que la Generalitat ja té 
elaborat a entitats ecologistes que tenen un interès a fer el seguiment d’aquest tipus 
de projectes i se’ls fa arribar cada vegada que hi ha un projecte d’aquest tipus perquè 
n’estiguin al cas i en puguin fer una anàlisi i puguin fer les aportacions, les valoracions 
creguin, etcètera, etcètera. 
Els voldríem demanar que la Diputació també tingués una pràctica similar a la que té la 
Generalitat a nivell de comarques gironines. O sigui que, de la mateixa manera que fa 
la Generalitat, la Diputació cada vegada que tira endavant un projecte de tipus... d’una 
modificació d’una carretera o algun altre projecte d’algun altre tipus que pugui tenir un 
impacte a nivell ambiental important, faci arribar a les entitats, poden ser les mateixes 
que ja té llistades la Generalitat. Per tant, ja té un reconeixement en aquest sentit de 
l’entitat referent a aquest projecte perquè també les entitats puguin estar-ne al cas i 
puguin fer-ne el seguiment. Llavors, és un altre prec en aquest sentit, que facin una 
mica el procediment que fa la Generalitat facilitant la informació a les entitats d’aquests 
projectes que puguin tenir una afectació ambiental. Moltes gràcies. 
El senyor President, pren la paraula i manifesta: A veure, quant a aquest tema dels 
modificats de carreteres que diu, aquest prec... ho mirem. Ho mirem i en donem trasllat. 
Per tant, veurem el tema que fem nosaltres com fa la Generalitat i què podem fer en 
aquest sentit. Per tant, això ho mirem. Quant al desbrossament [...] la carretera de 
Rabós, jo li vull dir que aquests tuits que han sortit no és nostre. Aquesta carretera no 
és nostra i l’execució no és nostra. És una carretera de la Generalitat de Catalunya, no 
és una carretera de la Diputació de Girona. Vostè ha fet la carretera Rabós i jo li he de 
dir, contestar-li, perdoni, simplement, és dir, no és nostra. Aquest desbrossament que 
hi havia no és una carretera nostra. Per tant, no l’hem encarregat nosaltres. El senyor 
Xargay malgrat li pot ampliar què fan això, tècnicament. Però en aquest cas concret 
del tuit, no és una carretera de la Diputació de Girona i, per tant, no vàrem fer la 
contractació aquesta i no tenim cap responsabilitat en aquest desbrossament. Que 
quedi clar això. 
I segona, quant al tema de les memòries, sí que es fan memòries. No és obligat fer-les 
de cada àrea, però sí que es van fent memòries. Ara li passo la paraula al senyor 
Piñeira i, en tot cas, si no està prou clar, hauríem de buscar el mecanisme que s’hi 
pogués entrar. Senyor Piñeira, si vostè vol aclarir-ho, això, si us plau. 
El vicepresident segon, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i respon: Sí. Moltíssimes 
gràcies, senyor president, il·lustre diputada senyora Pèlach. Sí que es realitzen 
memòries des de moltíssimes àrees de la corporació. Vostè n’ha esmentat algunes, ha 
esmentat l’àrea de cultura, ha esmentat carreteres, ha esmentat el Dipsalut... Podríem 
seguir amb el gruix de les àrees de la Diputació: Medi Ambient, Promoció Econòmica, 
Cooperació Local, Monuments, etc. realitzen memòries. Fins i tot, també li haig de dir, 
com vostè coneix bé, la pràctica habitual és fer memòries per àrees, sinó que fins i tot, 
a vegades, hi ha memòries per serveis concrets. Per exemple, el cas de la 
teleassistència n’és un. La pràctica habitual és que aquestes memòries s’envien als 
diputats i diputades de tots els grups de la corporació i, de fet, vostè aquests darrers 
dies n’haurà estat rebent darrerament. També és una pràctica habitual que moltes 
d’aquestes memòries es lliurin a les respectives comissions informatives, com vostè 
coneix, o fins i tot en els ens rectors i en els òrgans de governança dels diferents ens i 
organismes autònoms i empreses públiques que formen part del Grup Corporatiu 
Diputació. Per tant, si es realitzen memòries és la pràctica habitual, tot i que no és una 
obligació legal, però de totes i cadascuna de les àrees sí que ho fem a la corporació. I, 
per tant, la pràctica habitual és que es realitzin memòries, que aquestes es lliuren a 
tots els diputats del grup de la Corporació.  
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Les memòries es fan per àrees i fins i tot, en alguns casos, per serveis. I la darrera 
qüestió que li he de dir és que en l’apartat de la pàgina web de la Diputació de Girona 
concretament a la seu electrònica, hi ha un apartat que es diu Transparència i dintre de 
Transparència, Gestió administrativa, Memòries de gestió dels serveis, i que si el mira 
en aquests moments, com que precisament s’estan elaborant totes les memòries de 
l’exercici anterior, ara el trobarà desactualitzat, però que ja està contemplat 
precisament en el web de la Diputació. Hi ha un apartat específic on hi ha les 
memòries, ja dic que ara el trobarà bastant desactualitzat. I, per tant, té raó en què 
s’ha d’actualitzar i en aquests moments els diferents serveis estan elaborant les 
memòries de l’anualitat 2020. I, per tant, quan es tinguin, es podran penjar en aquest 
apartat que hi ha, que es diu Memòries de gestió dels serveis. Moltíssimes gràcies, 
senyor president i il·lustre diputada. 
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Alguna pregunta més?  
La diputada senyora Pèlach, diu: Sí. No només en el tema del desbrossament 
precisament, utilitzava el cas concret, però la pregunta era general. Per tant, si me la 
pogués respondre si s’utilitzen herbicides i les indicacions que es donen. I llavors, bé, 
gràcies per aclarir perquè realment s’havia generat aquest dubte per les xarxes, de si 
era no era.  
El senyor President, respon: Algú afirmava que era de la Diputació de Girona i, a més, 
afirmava corrupció i no sé quantes coses més. Però, en tot cas això, ja ho aclarirà qui 
ho hagi d’aclarir. Però, en tot cas, la carretera aquesta no era nostra. Segur. De fet, en 
aquests mateixos tuits algú que contestava ja ho deia que no era nostra. Malgrat això, 
tampoc hi havia cas per a qui ho deia. Però, en tot cas, ja emprendrem el que calgui 
emprendre. Senyor Xargay, si pot contestar això com a general i sinó després un dia 
es reuneixen amb ella. D’acord? 
El diputat delegat de Xarxa Viària, senyor Jordi Xargay, pren la paraula i respon: Bé, 
d’alguna manera aquí que el que hi ha és una adjudicació pública a unes empreses 
que fan dues vegades a l’any el manteniment de la xarxa viària, el desbrossament de 
les carreteres. Com saben, la Diputació hi inverteix més de 600.000 € cada any per al 
desbrossament. Tot i això, hi ha encara suggeriments o demandes dels agents rurals 
perquè, en algunes carreteres, caldria fer-ho més sovint perquè complissin amb el 
tema de la protecció d’incendis forestals. També hi ha una demanda, en aquest sentit, 
per part de gent que passa per la carretera o fins i tot de gent del món rural perquè es 
desbrossin les carreteres, que puguin passar els vehicles pesats, camions i màquines 
d’aquestes grans, doncs com les cosechadoras, que moltes carreteres ens demanen 
que fem un desbrossament més acurat i més intens perquè puguin passar aquestes 
màquines. I també, doncs, la veritat és que, amb el tema del desbrossament, moltes 
vegades hem de fer esperar moltes demandes d’ajuntaments i d’alcaldes que ens 
demanen que ho fem més aviat del que tocaria. Per tant, aquí hi ha uns protocols 
establerts que, com li dic, normalment són dues vegades l’any que es passa per totes 
les carreteres. I d’herbicides, que a mi em consti, no se'n fan servir. Aquesta Diputació 
no en fa servir. 
El senyor President, manifesta: És un tema mecànic en exclusiva. D'acord. Hi ha res 
més? Doncs moltíssimes gràcies. S’aixeca la sessió. Bona Setmana Santa a tothom i 
fins al proper ple. Gràcies. 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 14:30 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
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