
Número: 206 
Òrgan: Ple
Sessió: Ordinària, telemàtica i per videoconferència
Data: 18 de maig de 2021
Hora: 12:00
Lloc: Saló de Sessions
Document: Acta

Expedient: 2021/5413

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
Víctor Puga i López
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 20 d'abril 
de 2021
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2 Decrets corresponents al mes anterior

3 Ratificació del Decret de Presidència núm. 2021/1441 de 
data 6 de maig de 2021, de designació de representants a
la Comissió per a l'Erradicació de l'Amiant a Catalunya i a 
la Comissió Tècnica Desamiant-Cat

2021/A020102/4198

4 Informació de la Presidència

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

5 Donar compte de l'informe de control permanent de la 
Intervenció General d'avaluació del compliment de 
l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de la regla de la 
despesa i del límit del deute de la liquidació del 
pressupost general de la Diputació de Girona de l'exercici 
2020. Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos

2021/F010700/4664

6 Donar compte, de conformitat amb la Llei 15/2010 de 5 de
juliol, de l'informe trimestral sobre el compliment dels 
terminis legals de pagament de la Diputació de Girona, de
Dipsalut, del Conservatori de Música Isaac Albèniz, del 
Consorci de les Vies Verdes i del Consorci de les 
Gavarres, 4t trimestre 2020. Tresoreria

2020/F030100/4830

7 Donar compte, de conformitat amb la Llei 15/2010 de 5 de
juliol, de l'informe trimestral sobre el compliment dels 
terminis legals de pagament de l'Organisme Autònom 
Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona, 4t 
trimestre 2020. Tresoreria

2020/F030100/4832

8 Donar compte, de conformitat amb la Llei 15/2010 de 5 de
juliol, de l'informe trimestral sobre el compliment dels 
terminis legals de pagament de la Diputació de Girona, de
Dipsalut, del Conservatori de Música Isaac Albèniz, del 
Consorci de les Vies Verdes i del Consorci de les 
Gavarres, 1r trimestre 2021. Tresoreria

2021/F030100/5062

9 Donar compte, de conformitat amb la Llei 15/2010 de 5 de
juliol, de l'informe trimestral sobre el compliment dels 
terminis legals de pagament l'Organisme Autònom Xarxa 
Local de Municipis de la Diputació de Girona, 1r trimestre 
2021. Tresoreria 

2021/F030100/5063

10 Donar compte al Ple de l'informe d'avaluació anual del Pla
Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona per 
l'any 2020. Secretaria General

2021/D030100/5300

11 Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari 
CVV 3CE 1/2021 del pressupost del Consorci de les Vies 
Verdes de Girona de l'exercici 2021. Intervenció - 
Comptabilitat i Pressupostos

2021/F010400/5070

12 Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit 
CVV 3SC 1/2021 del pressupost del Consorci de les Vies 

2021/F010400/5074
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Verdes de Girona de l'exercici 2021. Intervenció - 
Comptabilitat i Pressupostos

13 Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 
3CE 4/2021 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l'exercici 2021. Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos

2021/F010401/5067

14 Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG
3SC 3/2021 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l'exercici 2021. Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos 

2021/F010402/5069

15 Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG
3SC 4/2021 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l'exercici 2021. Intervenció - Comptabilitat i Pressupostos 

2021/F010402/5368

16 Aprovació de la massa salarial del personal laboral de la 
Diputació i entitats dependents pel 2021. Organització i 
Recursos Humans Corporatius

2021/G010101/4171

17 Aprovació de la modificació del Pla de Serveis del 
departament de Promoció i Desenvolupament Econòmic 
Local. Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

2019/X020100/6594

18 Modificació de l'ordenança reguladora dels preus públics 
per a la prestació de serveis i realització d'activitats 
d'ensenyaments del Conservatori de Música Isaac 
Albéniz. Conservatori de Música Isaac Albéniz

2021/A050200/5246

19 Acceptació de la delegació acordada per diversos ens de 
determinats ingressos de dret públic a favor de la 
Diputació de Girona i altres. Xaloc

2021/A030100/5234

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÓ

20 Aprovació de les bases del concurs de novel·la gràfica 
Llamps i tintes! Comunicació Cultural

2021/X020100/5028

JUNTA DE PORTAVEUS

21 Moció del grups JxCat, ERC, CUP, IdS i TxE, de la moció 
de l'AMI de suport a l'Amnistia

2021/A040100/5306

22 Moció del grup del PSC per a la incorporació de dues 
carreteres en la planificació de millora de la Xarxa Viària 
de l'àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 
Girona

2021/A040100/5518

23 Mocions d'urgència

24 Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

El senyor President, Miquel Noguer, dona la benvinguda als assistents i manifesta que
s’inicia la sessió del plenari de la Diputació del mes de maig amb el primer punt de
l’ordre del dia. 
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1. Lectura  i  aprovació,  si  escau,  de  l'esborrany  de  l'acta  de  la  sessió
ordinària anterior que va tenir lloc el dia 20 d'abril de 2021

La  corporació  APROVA per  unanimitat  l’esborrany  de  l’acta  de  la  sessió  ordinària
anterior que va tenir lloc el dia 20 d’abril 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 d’abril de 2021, numerats del núm. 973 al
núm. 1330.

Tot seguit, el senyor President comenta si hi ha alguna qüestió.
La diputada senyora Laia Pèlach, manifesta que sí, en relació a tres decrets. El primer
és el 1280, que és en relació a la compra d’un vehicle. Volíem preguntar el motiu de la
renovació.  Entenem  que  és  un  canvi  d'un  per  l'altre.  Volem saber  el  motiu  de  la
renovació, i també saber en relació al model d’aquest vehicle, sobretot per saber si és
elèctric o híbrid perquè ens sembla una mica elevat, i quin és l’ús que està previst per
aquest vehicle.
L’altre és el decret 1179, que és en relació a l’obertura d’un expedient a un treballador
de  la  casa,  precisament  en  la  línia  del  que  havíem  demanat  nosaltres,  per
incompliment  de  diversos  articles  de  l'EBEP  sobre  principis  ètics  i  de  conducta.
Llavors,  voldríem preguntar  el  punt  en què  es  troba,  ja  que  es  demanava  que el
treballador oferís el tràmit d’audiència. Per tant, no sabem si s’ha produït això ni en
quin punt està. Llavors també demanar que se’ns informi directament de l’evolució en
el marc, evidentment, dels límits de la llei. Però com que nosaltres som part dels que
vam demanar  aquesta obertura,  si  ens pogués informar.  I,  per tant,  no haguéssim
d’anar sempre a buscar als decrets per saber com evoluciona.
L’últim  decret  és  el  1020,  que  és  en  relació  a  l’aprovació  de  la  regularització  de
l’increment de les assistències del mes de gener i febrer de 2021, i del mes de març.
Als  òrgans de govern,  simplement  per  comunicar  el  nostre desacord amb aquests
increments,  tal  com ja  vam mostrar  el  nostre  desacord  amb el  cartipàs  en el  seu
moment. Entenem que ja són unes quanties prou substancioses com perquè cada any
els hàgim d’anar augmentant. Moltes gràcies.
El senyor President, respon: Gràcies. Josep Piferrer, si us plau, hauríeu de silenciar el
micròfon. Gràcies. Respecte al 1280, és la renovació d’un dels vehicles que hi ha per
assistència dels diputats i diputades d’aquesta corporació. És un vehicle que sí que és
veritat que s’ha canviat un vehicle que era dièsel o gasolina per un vehicle híbrid. En
aquest cas és un vehicle que... Miri, avui l’he utilitzat jo. I és un vehicle híbrid, que és
una substitució normal per quilometratge, per antiguitat, etc. No és res més que un
dels canvis normals que es van fent quan toca i ara feia un temps que no, perquè
dintre del seu estat era el correcte. Aquest era un vehicle antic, que portava molts
quilòmetres, que ja s’havien de fer  moltes reparacions i  que, en tot cas, cada cert
temps i cada cert quilometratge, aquests vehicles... Per tant, no s’incrementa la flota,
se’n treu un i se’n posa un altre. En aquest cas, sí que es veritat que ja s’ha posat un
vehicle híbrid.
L’1179 a mi em sembla que ho vaig dir a la sessió plenària anterior,  que nosaltres
obriríem les diligències respecte al que vostès havien demanat. També ho havíem fet
des de la Junta de Personal de la Corporació. Per tant, les diligències prèvies s’han
hagut de fer, testificar els corresponents etcètera... Això està en aquest sentit. Jo ara
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no li puc donar més informació perquè tampoc la tinc. És a dir, jo vaig signar. Si no
recordo malament, a la tarda mateix del plenari jo els vaig dir que tenia una reunió amb
el secretari general de la Corporació i també amb el director de Recursos Humans de
la Corporació i dels seus organismes autònoms. I vaig signar el decret corresponent a
aquest tema, que evolucioni i, evidentment, ells són els qui tècnicament, no jo, han de
portar  a  terme aquesta  qüestió,  i  quan  estigui  portada a  terme aquesta  resolució,
evidentment hi haurà la resolució corresponent i la informació corresponent per part de
vostès. No sé si, senyor secretari, hi ha alguna cosa més respecte a aquest tema que
jo ara en aquest moment desconegui.
El senyor secretari, manifesta: No, no hi ha res més. És això, el que ha dit vostè, està
pendent  que  s’examinin  aquestes  al·legacions que  s’han  fet,  que ja  s’han  mirat,  i
prendre una decisió.
El  senyor  President,  diu: D’acord.  Molt  bé,  moltes  gràcies.  I  el  decret  1020,  bé,
escolti’m, això és el que es va aprovar i,  per tant,  això és el que s’ha d’aplicar en
aquest tema. Hi ha un decret de regularització del 0,9 %. Imagino que és al que vol fer
referència.  En tot  cas,  queda dit  quina és la  seva postura,  com no pot  ser d’altra
manera. D’acord? Gràcies, senyora Pèlach

3. Ratificació del Decret de Presidència núm. 2021/1441 de data 6 de maig de
2021, de designació de representants a la Comissió per a l'Erradicació de
l'Amiant  a  Catalunya  i  a  la  Comissió  Tècnica  Desamiant-Cat.
2021/A020102/4198

“Es proposa al Ple la ratificació del Decret de Presidència núm. 2021/1441 de data 6
de maig de 2021 del contingut següent:

“El  Departament  la  Presidència  de  la  Generalitat  de  Catalunya  a  través  del
Comissionat per al Desplegament de l’Autogovern, en escrit de 2 de març de 2021,
comunica la creació de la Comissió per a l’Erradicació de l’Amiant a Catalunya i per a
l’impuls  d’un  Pla  nacional  per  a  l’erradicació  de  l’amiant  a  Catalunya,  ACORD
GOV/149/2019, de 22 d’octubre (DOGC núm. 7988 de 24-10-2019), amb la voluntat de
crear espais de treball, no només entre els diferents Departaments de la Generalitat
amb alguna competència en aquest tema, sinó també amb totes les administracions
públiques  presents  a  Catalunya,  entitats  municipalistes  i  altres  actors  directament
implicats, amb la intenció d’elaborar el Pla Nacional per erradicar l’amiant a Catalunya
(PNEAC).

Atès que demana la designació del representant d’aquesta corporació a la Comissió
per a l’Erradicació de l’Amiant a Catalunya, així com la designació de les persones
titular i suplent que formin part de la Comissió Tècnica Desamiant-Cat.

En ús de les atribucions que em confereix la vigent legislació de règim local (art. 34 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local), RESOLC:

Primer. Designar el diputat senyor Josep Maria Bagot Belfort, representant d’aquesta
Corporació a la Comissió per a l’Erradicació de l’Amiant a Catalunya.

Segon. Designar l’arquitecte senyor Xavier Montal Roura com a titular, i  l’arquitecta
tècnica  senyora  Montserrat  Roura  Poch  com  a  suplent,  perquè  formin  part  de  la
Comissió Tècnica Desamiant-Cat, en representació de la Diputació de Girona. 
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Tercer. Notificar aquesta resolució al Comissionat per al Desplegament de l’Autogovern
del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Quart. Sotmetre la present resolució a ratificació del Ple.””

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 

4. Informació de la Presidència

Assistència telemàtica o presencial als actes representatius:
- A Madrid, a la Festa Major del Cercle Català de Madrid.
- A Platja d’Aro, al VIII Memorial Jordi Comas Matamala 2021.
- A  Girona,  a  la  final  de  Bàsquet  femení  dels  Campionats  de  Catalunya

Universitaris 2021.
- A Girona, recepció de l’escultura Cooperació, dels XXII Premis Internacionals

LiberPress.
- A l’Escala, a l’acte de lliurament dels Premis G! de Turisme de les Comarques

Gironines. 
- A Girona, a la commemoració Institucional unitària del Dia d’Europa 2021. 

A Girona, a l’acte l’homenatge a Josep Tarrés i obertura de Temps de Flors a
Cel Obert, 2021.

- A Madrid, a la presentació Premium oficial. Destino de Excelencia.
- A Porqueres, al pregó de les Festes de Primavera. 

Visites telemàtiques o presencials:
- Amb els alcaldes i les alcaldesses de: Vilallonga de Ter, Sant Pau de Segúries,

Sant Julià del Llor i Bonmatí, Flaçà i Sils. 
- Amb  els  presidents  dels  Consell  Comarcal  de  La  Selva,  de  la  Garrotxa,

d’Osona i del Pla de l’Estany, Srs. Salvador Balliu, Santi Reixach, Joan Carles
Rodríguez i Francesc Castanyer.

- Amb  el  conseller  d’Acció  Exterior,  Relacions  Institucionals  i  Transparència,
Hble. Sr. Bernat Solé.

- Visites a territori: A l’Espai Medes de l’Estartit, a les instal·lacions de Gas-Gas,
a Salt. 

- Entitats i particulars: 26.

Reunions de treball telemàtiques o presencials: 
- Taula per a la Reactivació Econòmica. 
- Juntes de Govern.
- Junta de Govern del Consorci d’Aigües de la Costa Brava. 
- Taula de Treball Covid-19 de la Diputació de Girona.
- 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. 
- Reunió Seguiment Covid Món Local, amb Consellera de Presidència.
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- Mitjans de comunicació: Entrevista al programa DDGI.TV i entrevista per a la
Revista TOP GIRONA.

- Roda de premsa de presentació dels guanyadors de la 4a edició de Girona
Excel·lent, 2021.

El  senyor  President,  Miquel  Noguer,  manifesta:  Expressem,  en  nom  de  tota  la
corporació,  el  nostre  condol  més sentit  a  la  diputada  Sra.  Montserrat  Mindan,  pel
traspàs del seu pare, Andreu, esdevingut recentment.

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES

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

5. Donar compte de l'informe de control permanent de la Intervenció General
d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de la
regla de la despesa i  del  límit  del  deute de la liquidació del  pressupost
general  de  la  Diputació  de  Girona  de  l'exercici  2020.  Intervenció  –
Comptabilitat i Pressupostos - 2021/F010700/4664

“L’article 16.4 del Reial  Decret 1463/2007,  de 2 de novembre, pel qual s’aprova el
reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat
pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, la Intervenció General elevarà
al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat de la pròpia entitat local
i  dels  seus  organismes  i  entitats  dependents.  L’informe  s’emetrà  amb  caràcter
independent  i  s’incorporarà  al  previst  en  l’article  191.3  del  text  refós  de  la  Llei
reguladora de les hisendes locals, referit a l’aprovació de la liquidació del pressupost. 

L’elaboració, l’aprovació i l’execució dels pressupostos i altres actuacions que afecten
les despeses i els ingressos de les entitats locals se sotmetran als principis d’estabilitat
pressupostària  i  sostenibilitat  financera,  coherent  amb  la  normativa  europea  i  de
conformitat amb el que estableixen els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF). 

S’entendrà per estabilitat pressupostària de les administracions públiques la situació
d’equilibri  o  superàvit  estructural.  Així  mateix,  l’article  11.4  disposa  que  les
corporacions  locals  hauran  de  mantenir  una  posició  d’equilibri  o  superàvit
pressupostari.

Igualment,  s’ha de complir  amb el  principi  de sostenibilitat  financera,  entès com la
capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de
dèficit,  deute públic i  morositat del deute comercial  conforme amb allò establert  en
aquesta llei, en la normativa sobre morositat i en la normativa europea.

Finalment,  s’avaluarà el  compliment de la regla de la  despesa,  en el  sentit  que la
variació de despesa computable no superi la taxa de referència del creixement del
producte  interior  brut  (TRPIB),  la  determinació  de  la  qual  correspon  al  Ministeri
d’Economia i Competitivitat.

No obstant això, en l’actual escenari de pandèmia mundial, la Comissió Europea va
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decidir aplicar la clàusula general de salvaguarda del Pacte d’estabilitat i creixement
en el 2020, que també es prorrogarà per a 2021. Aquesta mesura permet els estats
membres deixar en suspens la senda de consolidació fiscal aprovades abans de la
crisi. Seguint aquestes directrius, el Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020 va
acordar  sol·licitar  al  Congrés  dels  Diputats  l’apreciació  de la  situació  d’emergència
extraordinària prevista a l’article 135.4 de la Constitució, que comporta la suspensió de
les regles fiscals per als exercicis de 2020 i de 2021. D’acord amb aquest article, els
límits de dèficit estructural i de volum de deute públic només podran superar-se en cas
de catàstrofes naturals, recessió econòmica o situacions d'emergència extraordinària
que escapin al control de l'Estat i perjudiquin considerablement la situació financera o
la sostenibilitat econòmica o social de l'Estat, apreciades per la majoria absoluta dels
membres del Congrés dels Diputats. El Congrés dels Diputats va apreciar  aquesta
situació per majoria absoluta dels seus membres en el Ple de 20 d’octubre de 2020.

Mitjançant resolució de Presidència de 26 de febrer de 2021, s’ha aprovat la liquidació
del pressupost general de la Diputació de Girona per a l’exercici 2020, de la qual se
n’ha donat compte al Ple de la Corporació en la sessió de 23 de març de 2021.

D’altra banda, les entitats classificades com administracions públiques dependents de
la Diputació, i sotmeses al Pla de comptabilitat d’empreses o a les seves adaptacions
sectorials  han  formulat  els  seus  comptes  anuals  de  l’exercici  2020  en  les  dates
següents:

Entitat
Data  de  formulació  dels
comptes per part de l’òrgan
competent

Entitat Pública Empresarial Semega 04/03/2021
Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA 25/03/2021
Sumar, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL 17/03/2021
Fundació Casa de Cultura de Girona 26/03/2021

D’acord  amb tot  això,  i  en  compliment  del  que  disposa  l’article  15.4.e)  de  l’Ordre
HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  qual  es  desenvolupen  les  obligacions  de
subministrament d’informació previstes en la LOEPSF, la Intervenció General  de la
Diputació  de  Girona,  amb  data  29  d’abril  de  2021,  ha  emès  l’informe  de  control
permanent no planificable sobre l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de
la regla de la despesa i del límit del deute en l’aprovació de la liquidació del pressupost
i,  si  s’escau,  en  l’aprovació  els  comptes  anuals  de les  societats  no financeres  de
conformitat.

Per tot això, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Ecnòmica i
Cooperació  Local  hi  dictamina  favorablement  i  eleva  al  Ple  de  la  Corporació  la
informació següent:

Donar-se  per  assabentat  de  l’informe  de  control  permanent  no  planificable  sobre
l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit
del deute en l’aprovació de la liquidació del pressupost i, si s’escau, en l’aprovació els
comptes anuals de les societats no financeres de conformitat, i que es transcriu tot
seguit:

8

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



«INFORME  DE  CONTROL  PERMANENT  NO  PLANIFICABLE  SOBRE  EL/LA/L’
AVALUACIÓ DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, DE LA REGLA
DE LA DESPESA I DEL LÍMIT DEL DEUTE EN L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST I,  SI S'ESCAU, EN L'APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS
DE LES SOCIETATS NO FINANCERES DE CONFORMITAT
ANTECEDENTS 

1. Número d’expedient: 2021/4664 
2.  Descripció  de  l’expedient:  Avaluació  compliment  objectiu  estabilitat
pressupostària, regla de la despesa i límit del deute 2020. Avaluació definitiva

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

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

jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017). 
3. Art. 16.2 RD 1463/2007 Art. 15.3.e) OHAP/2105/2012 Art. 4.1.b).6 RD 128/2018,

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

INFORMO 
L’apartat 1.d de l’article 32 del RD 424/2017 estableix que estaran subjectes a control
permanent les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la
gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 
Atenent el que disposa la normativa exposada i a la vista de la documentació inclosa a
l’expedient, s’emet aquest informe d’acord amb allò disposat pels articles 29.2 i 32.1.d
del RD 424/2017, en tant que la realització d’aquesta actuació amb caràcter previ a
l’aprovació de la proposta ha estat atribuïda a la Intervenció per la normativa indicada
en el punt 3 dels fonaments jurídics, amb els següents resultats:
Aspectes revisats de conformitat: 
- Que en base als càlculs adjunts en aquest informe, es compleix l'objectiu d'estabilitat
pressupostària. (Art. 3.2 i 11.4 LO 2/2012 Art. 16.2 RD 1463/2007)
-  Que  en base  als  càlculs  adjunts  en  aquest  informe,  es  compleix  la  regla  de  la
despesa. (No procedeix per la suspensió de les regles fiscals aprovada pel Consell de
Ministres de 6 d'octubre de 2020) (Art. 12 i DA6 LO 2/2012)
- Que en base als càlculs adjunts en aquest informe, es compleix el límit de deute
públic. (Art. 13 LO 2/2012 Art. 53 RDL 2/2004) 
CONCLUSIÓ 
La proposta anteriorment indicada s’informa de CONFORMITAT. 
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT»”

El  senyor  President,  manifesta  que  passaríem  als  punts  de  les  comissions
informatives.  Són  de  la  Comissió  d’Hisenda,  Administració,  Promoció  Econòmica  i
Cooperació  Local.  El  punt  5è  de  l’ordre  del  dia  i  1r  d’aquesta  comissió  és  donar
compte de l’informe de control permanent de la Intervenció General d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del
límit del deute de la liquidació del pressupost general de la Diputació de Girona de
l’exercici 2020. Senyora Ma Àngels Planas, té la paraula.

La diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria Àngels Planas,
pren la paraula i diu: Moltes gràcies, president. Molt bon dia a tothom. El Consell de
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Ministres,  en aquest  cas,  l’octubre del 2020 va solicitar  aplicar,  degut  a la situació
d’emergència extraordinària la suspensió de les regles fiscals de l’exercici 2020-2021,
la de l’estabilitat  pressupostària,  regla de la despesa i  del límit  del  deute.  Aquesta
mesura  el  que  implica  és  que  queden  sense  efecte  els  objectius  d’estabilitat
pressupostària, el deute públic per als exercicis 2020-2021. I com l’aplicació de la regla
de la despesa, també els plans econòmics financers presents com a conseqüència de
l’incompliment d’objectius en els exercicis anteriors, es consideren, per tant, superats. I
queda suspesa l’exigència de destinar el superàvit a reduir deute, i també d’utilitzar els
seus romanents de tresoreria per col·laborar en la recuperació econòmica i social. Per
tant,  aquestes  regles  queden  suspeses,  però  n’hem  de  donar  compte  igualment.
Precisament això és el que portem a l’informe de control permanent en la línia que
comentava. I qualsevol dubte, estem a la seva disposició.

El Ple de la Corporació queda assabentat.

6. Donar  compte,  de  conformitat  amb  la  Llei  15/2010  de  5  de  juliol,  de
l'informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals de pagament
de la Diputació de Girona, de Dipsalut, del Conservatori de Música Isaac
Albèniz, del Consorci de les Vies Verdes i del Consorci de les Gavarres, 4t
trimestre 2020. Tresoreria - 2020/F030100/4830

“La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per  la  qual  s’estableixen  mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  els  operacions
comercials ha establert,  com a mecanisme de transparència en el  compliment dels
terminis legals de pagament, l’obligació d’emissió d’informes periòdics.

D'acord  amb  aquest  antecedent,  la  Comissió  Informativa  de  l'Àrea  de  Promoció
Econòmica,  Administració  i  Hisenda  hi  dictamina  favorablement  i  eleva  al  Ple  la
informació següent:

“INFORME DE LA TRESORERIA GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
Ma. Teresa Villar Roda, tresorera general de la Diputació de Girona, en l’exercici de les
funcions encomanades per  l’article  196 del  Reial  decret  legislatiu  2/2004,  de 5  de
març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i pels
articles 2 i 5.1.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim
jurídic  dels  funcionaris  d’administració  local  amb  habilitació  de  caràcter  nacional,
emeto l’informe següent:
Primer.  Com  a  mecanisme  de  transparència  en  matèria  de  compliment  de  les
obligacions de pagament, l’article quart, en els seus apartats 3r i 4t, de la Llei 15/2010
de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures
de lluita contra la morositat en les operacions comercials estableix que
«3. Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei
per  al  pagament  de  les  obligacions  de  cada  entitat  local,  que  ha  d’incloure
necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals
s’estigui incomplint el termini. »
«4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local,
aquest  informe  s’ha  de  remetre,  en  tot  cas,  als  òrgans  competents  del  Ministeri
d’Economia i  Hisenda i,  en el  seu respectiu  àmbit  territorial,  als  de les comunitats
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autònomes  que,  d’acord  amb  els  seus  estatuts  d’autonomia  respectius,  tinguin
atribuïda la tutela financera de les entitats locals [...]»
Segon.  L’àmbit  objectiu  d’aquest  informe,  de  conformitat  amb l'article  3  de  la  Llei
3/2004, segons redacció donada per la Llei 15/2010, són els pagaments efectuats com
a  contraprestació  en  les  operacions  comercials  realitzades  entre  les  empreses  i
l’Administració,  de conformitat  amb el  que disposa la  Llei  de contractes del  sector
públic.   
Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2004: 

 Els  pagaments  efectuats  en  les  operacions  comercials  en  què  intervinguin
consumidors.

 Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés i lletres
de canvi i els pagaments d’indemnització per danys, inclosos els pagaments
per entitats asseguradores.

 Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el deutor, que
es regiran per l’establert en la seva legislació especial.

Tercer. Terminis de pagament. L’apartat 4 de l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, estableix que:
«L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data
d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat
amb el que disposa el contracte dels bens lliurats o serveis prestats, sense perjudici
del que estableix l’apartat 4 de l’article 210, i si es demora, ha d’abonar al contractista,
a partir del compliment del termini esmentat de trenta dies, els interessos de demora i
la indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de la lluita contra la morositat en
les operacions comercials. [...].
Sense perjudici del que estableixen l’apartat 4 de l’article 210 i  l’apartat 1 de l’article
243,  l’Administració  ha  d’aprovar  les  certificacions  d’obra  o  els  documents  que
acreditin  la  conformitat  amb el  que disposa el  contracte de béns lliurats  o serveis
prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o la prestació del
servei. [...]»
Quart.  Per  determinar  les  operacions  que  es  troben  dins  del  període  legal  de
pagament, fora del període legal de pagament i el període mig de pagament en dies,
pel  que  es  refereix  a  aquest  informe,  és  tindrà  en  compte  com a  data  d’inici  del
còmput,  la  data  d’entrada  de  la  factura  o  del  document  justificatiu  al  registre
administratiu i com a data fi del còmput, la data de pagament o l’últim dia del trimestre
al que fa referència l’informe. 
Cinquè. D’acord amb la informació obtinguda de les bases de dades dels sistemes
d’informació, és detalla la informació següent corresponent al quart trimestre de 2020:

 Pagaments realitzats en el trimestre
 Interessos de demora pagats en el trimestre
 Factures  o  documents  justificatius  pendents  de  pagament  al  final  del

trimestre,  amb  indicació  del  número  i  quantia  global  de  les  obligacions
pendents en les que s’està incomplint els terminis de pagament previstos a
la Llei 15/2010, de 5 de juliol

 Període mig de pagament en dies, a efectes d’aquest informe

Diputació de Girona: 
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DIPUTACIÓ DE GIRONA

Exercici: 2020 Trimestre: Quart

Pagaments realitzats en el Trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 45,07 1357 3.106.411,32 121 482.538,62

     20- Arrendaments i Cànons 45,66 43 92.893,86 6 26.745,46
     21- Reparació, Manteniment i conservació 57,98 258 793.800,01 20 257.177,48

     22- Material, Subministrament i Uns altres 39,44 1041 2.215.347,52 93 197.842,20
     23- Indemnització per raó del servei 25,83 6 381,00 0

     24- Despesa de Publicacions 34,16 9 3.988,93 2 773,48
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 49,23 55 2.297.371,44 22 472.649,25

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 27,88 10 3.096,90 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 0,00 0 0

TOTAL 46,87 1422 5.406.879,66 143 955.187,87

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el Trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) (dies)

Dins període legal 
pagament

Fos període legal 
pagament

Nombre de 
pagaments

Importe total
Nombre de 
pagaments

Importe total

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Exercici: 2020 Trimestre: Quart

Interessos de demora pagat en el període

Despeses en Béns Corrents i Serveis 0 0,00
Inversions reals 0 0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0 0,00
Pagaments Realitzats Pendents d'Aplicar a Pressupost 0 0,00

TOTAL 0 0,00

Interessos de demora pagats en el trimestre

Interessos de demora 
pagat en el període

Nombre de 
pagaments

Importe total

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Exercici: 2020 Trimestre: Quart

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 28,69 18 69,808,95 6 2.873,77
     20- Arrendaments i Cànons 0,00 0 0
     21- Reparació, Manteniment i conservació 0,00 0 0
     22- Material, Subministrament i Uns altres 27,21 18 69,808,95 4 746,89
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 78,00 0 2 2.126,88
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 40,49 7 801.489,44 2 127.483,78

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0,00 0 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 19,75 210 635.426,86 9 27.827,00

TOTAL 31,71 233 1.506.725,25 17 158.184,55

Factures o documents justificatius pendents de 
pagament al final del trimestre

Pendent de pagament al final del trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) (dies)

Dins període legal 
pagament

Fora del  període legal 
pagament

Nombre de 
pagaments

Importe total
Nombre de 
pagaments

Importe total

Organisme autònom de Salut Pública (DIPSALUT) :
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DIPSALUT

Exercici: 2020 Trimestre: Quart

Pagaments realitzats en el Trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 47,56 188 765.434,24 61 201.193,54

     20- Arrendaments i Cànons 50,94 10 10.233,42 3 3.477,96

     21- Reparació, Manteniment i conservació 32,13 22 42.868,48 2 626,01

     22- Material, Subministrament i Uns altres 48,24 156 712.332,34 56 197.089,57

     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0

     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0

     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 33,73 5 57.531,76 0

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 55,28 3 7.605,55 1 29.325,00

Pendents d'aplicar a Pressupost 0,00 0 0

TOTAL 47,08 196 830.571,55 62 230.518,54

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el Trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) (dies)

Dins període legal 
pagament

Fos període legal 
pagament

Nombre de 
pagaments

Importe total
Nombre de 
pagaments

Importe total

DIPSALUT

Exercici: 2020 Trimestre: Quart

Interessos de demora pagat en el període

Despeses en Béns Corrents i Serveis 0 0,00
Inversions reals 0 0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0 0,00
Pagaments Realitzats Pendents d'Aplicar a Pressupost 0 0,00

TOTAL 0 0,00

Interessos de demora pagats en el trimestre

Interessos de demora 
pagat en el període

Nombre de 
pagaments

Importe total

DIPSALUT

Exercici: 2020 Trimestre: Quart

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 43,13 5 20,417,33 1 1,520,97

     20- Arrendaments i Cànons 0,00 0 0

     21- Reparació, Manteniment i conservació 0,00 0 0

     22- Material, Subministrament i Uns altres 43,13 5 20.417,33 1 1,520,97

     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0

     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0

     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 0,00 0 0

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0,00 0 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 16,32 88 425.007,42 9 7,900,74

TOTAL 17,61 93 445,424,75 10 9,421,71

Factures o documents justificatius pendents de 
pagament al final del trimestre

Pendent de pagament al final del trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) (dies)

Dins període legal 
pagament

Fora del  període legal 
pagament

Nombre de 
pagaments

Importe total
Nombre de 
pagaments

Importe total

Organisme autònom del Conservatori de Música Isaac Albéniz: 
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CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÈNIZ

Exercici: 2020 Trimestre: Quart

Pagaments realitzats en el Trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 40,79 104 69.057,89 12 6.385,15

     20- Arrendaments i Cànons 41,00 1 2.286,90 0

     21- Reparació, Manteniment i conservació 45,79 23 15.345,18 1 381,15

     22- Material, Subministrament i Uns altres 39,41 80 51.425,81 11 6.004,00

     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0

     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0

     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 42,66 9 32.904,73 0

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 19,15 3 7.180,80 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 0,00 0 0

TOTAL 39,98 116 109.143,42 12 6.385,15

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el Trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) (dies)

Dins període legal 
pagament

Fos període legal 
pagament

Nombre de 
pagaments

Importe total
Nombre de 
pagaments

Importe total

CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÈNIZ

Exercici: 2020 Trimestre: Quart

Interessos de demora pagat en el període

Despeses en Béns Corrents i Serveis 0 0,00
Inversions reals 0 0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0 0,00
Pagaments Realitzats Pendents d'Aplicar a Pressupost 0 0,00

TOTAL 0 0,00

Interessos de demora pagats en el trimestre

Interessos de demora 
pagat en el període

Nombre de 
pagaments

Importe total

CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÈNIZ

Exercici: 2020 Trimestre: Quart

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 218,93 3 219,83 36 5.816,82
     20- Arrendaments i Cànons 0,00 0 0
     21- Reparació, Manteniment i conservació 0,00 0 0
     22- Material, Subministrament i Uns altres 218,93 3 219,83 36 5.816,82
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 0,00 0 0

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0,00 0 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 7,51 16 32.417,48 0

TOTAL 40,70 19 32.637,31 36 5.816,82

Factures o documents justificatius pendents de 
pagament al final del trimestre

Pendent de pagament al final del trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) (dies)

Dins període legal 
pagament

Fora del  període legal 
pagament

Nombre de 
pagaments

Importe total
Nombre de 
pagaments

Importe total

Consorci de les Vies Verdes: 
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CONSORCI DE LES VIES VERDES

Exercici: 2020 Trimestre: Quart

Pagaments realitzats en el Trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 33,08 112 193.897,82 12 1.752,90

     20- Arrendaments i Cànons 61,94 3 1.074,44 2 811,16

     21- Reparació, Manteniment i conservació 32,71 44 120.570,28 1 423,50

     22- Material, Subministrament i Uns altres 32,96 65 72.253,10 9 518,24

     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0

     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0

     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 57,56 18 674.388,49 3 160.285,81

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0,00 0 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 0,00 0 0

TOTAL 52,92 130 868.286,31 15 162.038,71

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el Trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) (dies)

Dins període legal 
pagament

Fos període legal 
pagament

Nombre de 
pagaments

Importe total
Nombre de 
pagaments

Importe total

CONSORCI DE LES VIES VERDES

Exercici: 2020 Trimestre: Quart

Interessos de demora pagat en el període

Despeses en Béns Corrents i Serveis 0 0,00
Inversions reals 0 0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0 0,00
Pagaments Realitzats Pendents d'Aplicar a Pressupost 0 0,00

TOTAL 0 0,00

Interessos de demora pagats en el trimestre

Interessos de demora 
pagat en el període

Nombre de 
pagaments

Importe total

CONSORCI DE LES VIES VERDES

Exercici: 2020 Trimestre: Quart

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 17,22 17 6,705,25 0

     20- Arrendaments i Cànons 28,00 1 441,55 0

     21- Reparació, Manteniment i conservació 15,49 3 4,093,43 0

     22- Material, Subministrament i Uns altres 18,28 13 2,170,27 0

     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0

     24- Despesa de Publicacions 0,00 0

     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0

Inversions reals 13,00 1 14,749,28 0

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0,00 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 10,54 4 3,990,68 0

TOTAL 13,72 22 25,445,21 0

Factures o documents justificatius pendents de 
pagament al final del trimestre

Pendent de pagament al final del trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) (dies)

Dins període legal 
pagament

Fora del  període legal 
pagament

Nombre de 
pagaments

Importe total
Nombre de 
pagaments

Importe total

Consorci de les Gavarres:
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CONSORCI DE LES GAVARRES

Exercici: 2020 Trimestre: Quart

Pagaments realitzats en el Trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 63,35 53 63.465,26 33 30.131,69

     20- Arrendaments i Cànons 0,00 0 0

     21- Reparació, Manteniment i conservació 53,45 7 5.679,87 4 3.305,65

     22- Material, Subministrament i Uns altres 66,13 45 54.034,39 29 26.826,04

     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0

     24- Despesa de Publicacions 27,00 1 3.751,00 0

     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 30,25 2 7.348,05 0

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0,00 0 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 0,00 0 0

TOTAL 60,94 55 70.813,31 33 30.131,69

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el Trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) (dies)

Dins període legal 
pagament

Fos període legal 
pagament

Nombre de 
pagaments

Importe total
Nombre de 
pagaments

Importe total

CONSORCI DE LES GAVARRES

Exercici: 2020 Trimestre: Quart

Interessos de demora pagat en el període

Despeses en Béns Corrents i Serveis 0 0,00
Inversions reals 0 0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0 0,00
Pagaments Realitzats Pendents d'Aplicar a Pressupost 0 0,00

TOTAL 0 0,00

Interessos de demora pagats en el trimestre

Interessos de demora 
pagat en el període

Nombre de 
pagaments

Importe total

CONSORCI DE LES GAVARRES

Exercici: 2020 Trimestre: Quart

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 29,39 9 7.087,34 1 26,50
     20- Arrendaments i Cànons 0,00 0 0
     21- Reparació, Manteniment i conservació 6,74 3 501,43 0
     22- Material, Subministrament i Uns altres 31,11 6 6.585,91 1 26,50
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 0,00 0 0

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0,00 0 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 52,71 4 10.445,78 10 1.857,10

TOTAL 44,16 13 17.533,12 11 1.883,60

Factures o documents justificatius pendents de 
pagament al final del trimestre

Pendent de pagament al final del trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) (dies)

Dins període legal 
pagament

Fora del  període legal 
pagament

Nombre de 
pagaments

Importe total
Nombre de 
pagaments

Importe total

“”

El senyor President, pren la paraula i diu: Seguim amb el punt 6è, senyora Planas, que
és donar compte també del mateix, amb Dipsalut, Conservatori de Música, Consorci
de les Vies Verdes i el Consorci de les Gavarres del quart trimestre, en aquest cas.
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La  diputada  delegada  senyora  Maria  Àngels  Planas,  manifesta: Sí,  si  li  sembla,
president, el 6, 7, 8 i 9 els faig conjuntament.
En aquest cas, és l’informe trimestral de la Diputació i dels diferents organismes i ens
públics,  tant  el  punt  6  com el  7,  8  i  9  són diferents  organismes.  La Llei  15/2020
estableix les mesures de lluita contra la morositat en aquelles operacions parcials que
ha establert com a mecanisme, en aquest cas, de transparència en el compliment dels
terminis legals de pagament, l’obligació d’emissió d’informes periòdics. La Comissió
Informativa va dictaminar favorablement i el que portem és l’informe de tresoreria que
consta a l’expedient i que l’ha pogut veure tots els grups de l’oposició; i com sempre,
tant els serveis tècnics com jo mateixa estem a la seva disposició per a qualsevol
dubte o aclariment. Moltíssimes gràcies.

El Ple de la Corporació queda assabentat.

7. Donar  compte,  de  conformitat  amb  la  Llei  15/2010  de  5  de  juliol,  de
l'informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals de pagament
de  l'Organisme  Autònom  Xarxa  Local  de  Municipis  de  la  Diputació  de
Girona, 4t trimestre 2020. Tresoreria - 2020/F030100/4832

“La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per  la  qual  s’estableixen  mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  els  operacions
comercials ha establert,  com a mecanisme de transparència en el  compliment dels
terminis legals de pagament, l’obligació d’emissió d’informes periòdics.

D'acord  amb  aquest  antecedent,  la  Comissió  Informativa  de  l'Àrea  de  Promoció
Econòmica,  Administració  i  Hisenda  hi  dictamina  favorablement  i  eleva  al  Ple  la
informació següent: 

“INFORME DE TRESORERIA 
Assumpte: Compliment dels terminis de pagament previstos a la Llei 3/2004, de 29

de  desembre,  per  la  qual  s’estableixen  mesures  de  lluita  contra  la
morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de
5  de  juliol  i  per  la  Llei   11/2013,  de  26  de  juliol,  de  mesures  de
recolzament  a  l’emprenedor  i  d’estímul  del  creixement  i  de  la  creació
d’ocupació.  

Entitat: Xarxa Local de Municipis Gironins, XALOC
Període: 4t. trimestre 2020
Carmen Gallego Marín, tresorera accidental de XALOC, en l’exercici de les funcions
encomanades per l’article 196 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i per l’article 5.1.c) del
Reial  decret  128/2018,  de  16  de  març,  pel  qual  es  regula  el  règim  jurídic  dels
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, i de conformitat
amb  l’establert  a  l’article  quart,  apartat  3,  de  la  Llei  15/2010,  de  5  de  juliol,  de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials emeto el següent informe.
Primer.- Àmbit objectiu
L’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2004, segons redacció donada per la Llei 15/2010, són
els  pagaments  efectuats  com  a  contraprestació  en  les  operacions  comercials
realitzades entre empreses, o entre empreses i l’Administració, de conformitat amb el
disposat en la llei de contractes del sector públic.
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Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei:
 Els  pagaments  efectuats  en  les  operacions  comercials  en  què  intervinguin

consumidors.
 Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés i lletres

de canvi i els pagaments d’indemnització per danys, inclosos els pagaments
per entitats asseguradores.

 Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el deutor, que
es regiran per l’establert en la seva legislació especial. 

Per tant, afecta principalment als Capítols II i VI de les entitats de pressupost limitatiu,
despeses corrents en béns i serveis i inversions, i amb menor rellevància als Capítols
IV i VII. 
Segon.- Determinació del termini de pagament  
L’article  33  de  la  Llei  11/2013,  de  26  de  juliol,  de  mesures  de  recolzament  a
l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació modifica l’article 4 de
la Llei 3/2004, que passa a tenir la següent redacció:

 “El termini de pagament que ha de complir el deutor, si no hagués fixat data o
termini de pagament en el contracte, serà de trenta dies naturals després de la
data de recepció de les mercaderies o prestació dels serveis, fins i tot quan
hagués rebut la factura o sol·licitud de pagament equivalent amb anterioritat.
Els  proveïdors  hauran  de  fer  arribar  la  factura  o  sol·licitud  de  pagament
equivalent  als  seus clients  abans que es compleixin  quinze dies naturals  a
comptar  des  de  la  data  de  recepció  efectiva  de  les  mercaderies  o  de  la
prestació dels serveis.
Quan en el contracte s'hagués fixat un termini de pagament, la recepció de la
factura per mitjans electrònics produirà els efectes d'inici del còmput de termini
de  pagament,  sempre  que  es  trobi  garantida  la  identitat  i  autenticitat  del
signatari, la integritat de la factura, i la recepció per l'interessat.

 Si legalment o en el contracte s'ha disposat un procediment d'acceptació o de
comprovació mitjançant el qual hagi de verificar-se la conformitat dels béns o
els serveis amb el que es disposa en el contracte, la seva durada no podrà
excedir de trenta dies naturals a comptar des de la data de recepció dels béns
o de la prestació dels serveis. En aquest cas, el termini de pagament serà de
trenta dies després de la data en què té lloc l'acceptació o verificació dels béns
o serveis, fins i tot encara que la factura o sol·licitud de pagament s'hagués
rebut amb anterioritat a l'acceptació o verificació.

 Els terminis de pagament indicats als apartats anteriors podran ser ampliats
mitjançant  pacte de les  parts  sense que,  en cap cas,  es pugui  acordar  un
termini superior a 60 dies naturals.

 Podran  agrupar-se  factures  al  llarg  d'un  període  determinat  no  superior  a
quinze  dies,  mitjançant  una  factura  comprensiva  de  tots  els  lliuraments
realitzats en aquest període, factura resum periòdica, o agrupant-les en un únic
document a l'efecte de facilitar la gestió del seu pagament, agrupació periòdica
de factures, i sempre que es prengui com a data d'inici del còmput del termini
la data corresponent a la meitat del període de la factura resumen periòdica o
de l'agrupació periòdica de factures de què es tracti, segons el cas, i el termini
de pagament no superi els seixanta dies naturals des d'aquesta data.”

Tercer.- Informe sobre el compliment dels terminis
L’article quart de la Llei 15/2010 estableix en els seus apartats 3 i 4 el següent:

“3. Els Tresorers, o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions locals,
elaboraran  trimestralment  un  informe  sobre  el  compliment  dels  terminis
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previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat
local,  que  inclourà  necessàriament  el  nombre  i  quantia  global  de  les
obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini.
4. Sense perjudici de la possible presentació i debat en el Ple de la Corporació
local, l’esmentat informe s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents
del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de
les Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus respectius Estatuts d’
Autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. […].”

Així doncs, essent l’obligació d’informació de caràcter trimestral, correspon l’emissió de
l’informe al finalitzar cada trimestre natural, en els mesos d’abril, juliol, octubre i gener. 
Quart.- Contingut de l’informe del 4t. trimestre de 2020 
Pel  que fa al  quart  trimestre de l’any 2020,  consultada la  comptabilitat  de XALOC
resulten les següents dades:

Nombre Import %
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal 516 1.000.327,28 99,75%
Resta de pagaments 16 2.462,94 0,25%
Pagaments totals durant el trimestre 532 1.002.790,22 100,00%
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la0 0,00
data de tancament del trimestre natural

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

El Ple de la Corporació queda assabentat.

8. Donar  compte,  de  conformitat  amb  la  Llei  15/2010  de  5  de  juliol,  de
l'informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals de pagament
de la Diputació de Girona, de Dipsalut, del Conservatori de Música Isaac
Albèniz, del Consorci de les Vies Verdes i del Consorci de les Gavarres, 1r
trimestre 2021. Tresoreria - 2021/F030100/5062

“La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per  la  qual  s’estableixen  mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  els  operacions
comercials ha establert,  com a mecanisme de transparència en el  compliment dels
terminis legals de pagament, l’obligació d’emissió d’informes periòdics.

D'acord  amb  aquest  antecedent,  la  Comissió  Informativa  de  l'Àrea  de  Promoció
Econòmica,  Administració  i  Hisenda  hi  dictamina  favorablement  i  eleva  al  Ple  la
informació següent: 

“INFORME DE LA TRESORERIA GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
Ma. Teresa Villar Roda, tresorera general de la Diputació de Girona, en l’exercici de les
funcions encomanades per  l’article  196 del  Reial  decret  legislatiu  2/2004,  de 5  de
març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i pels
articles 2 i 5.1.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim
jurídic  dels  funcionaris  d’administració  local  amb  habilitació  de  caràcter  nacional,
emeto l’informe següent:
Primer.  Com  a  mecanisme  de  transparència  en  matèria  de  compliment  de  les
obligacions de pagament, l’article quart, en els seus apartats 3r i 4t, de la Llei 15/2010
de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures
de lluita contra la morositat en les operacions comercials estableix que
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«3.  Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei
per  al  pagament  de  les  obligacions  de  cada  entitat  local,  que  ha  d’incloure
necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals
s’estigui incomplint el termini. »
«4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local,
aquest  informe  s’ha  de  remetre,  en  tot  cas,  als  òrgans  competents  del  Ministeri
d’Economia i  Hisenda i,  en el  seu respectiu  àmbit  territorial,  als  de les comunitats
autònomes  que,  d’acord  amb  els  seus  estatuts  d’autonomia  respectius,  tinguin
atribuïda la tutela financera de les entitats locals [...]»
Segon.  L’àmbit  objectiu  d’aquest  informe,  de  conformitat  amb l'article  3  de  la  Llei
3/2004, segons redacció donada per la Llei 15/2010, són els pagaments efectuats com
a  contraprestació  en  les  operacions  comercials  realitzades  entre  les  empreses  i
l’Administració,  de conformitat  amb el  que disposa la  Llei  de contractes del  sector
públic.
Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2004:

 Els  pagaments  efectuats  en  les  operacions  comercials  en  què  intervinguin
consumidors.

 Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés i lletres
de canvi i els pagaments d’indemnització per danys, inclosos els pagaments
per entitats asseguradores.

 Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el deutor, que
es regiran per l’establert en la seva legislació especial.

Tercer. Terminis de pagament. L’apartat 4 de l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, estableix que:
«L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data
d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat
amb el que disposa el contracte dels bens lliurats o serveis prestats, sense perjudici
del que estableix l’apartat 4 de l’article 210, i si es demora, ha d’abonar al contractista,
a partir del compliment del termini esmentat de trenta dies, els interessos de demora i
la indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de la lluita contra la morositat en
les operacions comercials. [...].
Sense perjudici del que estableixen l’apartat 4 de l’article 210 i  l’apartat 1 de l’article
243,  l’Administració  ha  d’aprovar  les  certificacions  d’obra  o  els  documents  que
acreditin  la  conformitat  amb el  que disposa el  contracte de béns lliurats  o serveis
prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o la prestació del
servei. [...]»
Quart.  Per  determinar  les  operacions  que  es  troben  dins  del  període  legal  de
pagament, fora del període legal de pagament i el període mig de pagament en dies,
pel  que  es  refereix  a  aquest  informe,  és  tindrà  en  compte  com a  data  d’inici  del
còmput,  la  data  d’entrada  de  la  factura  o  del  document  justificatiu  al  registre
administratiu i com a data fi del còmput, la data de pagament o l’últim dia del trimestre
al que fa referència l’informe. 
Cinquè. D’acord amb la informació obtinguda de les bases de dades dels sistemes
d’informació, és detalla la informació següent corresponent al primer trimestre de 2021:

 Pagaments realitzats en el trimestre
 Interessos de demora pagats en el trimestre
 Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre,

amb indicació del número i quantia global de les obligacions pendents en les

20

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



que s’està incomplint els terminis de pagament previstos a la Llei 15/2010, de 5
de juliol

 Període mig de pagament en dies, a efectes d’aquest informe

Diputació de Girona: 

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Exercici: 2021 Trimestre: Primer

Pagaments realitzats en el Trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 43,77 6431.114.882,30 144 381.744,13
     20- Arrendaments i Cànons 29,25 35 101.613,87 1 2.613,60
     21- Reparació, Manteniment i conservació 39,47 179 272.402,30 25 49.035,63
     22- Material, Subministrament i Uns altres 46,50 419 737.009,49 118 330.094,90
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 39,54 10 3.856,64 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 48,04 20 973.989,23 15 464.184,68

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 66,47 4 700,00 3 1.220,00

Pendents d'aplicar a Pressupost 0,00 0 0

TOTAL 45,87 6672.089.571,53 162 847.148,81

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el Trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) (dies)

Dins període legal 
pagament

Fos període legal 
pagament

Nombre de 
pagaments

Importe total
Nombre de 
pagaments

Importe total

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Exercici: 2021 Trimestre: Primer

Interessos de demora pagat en el període

Despeses en Béns Corrents i Serveis 0 0,00
Inversions reals 0 0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0 0,00
Pagaments Realitzats Pendents d'Aplicar a Pressupost 0 0,00

TOTAL 0 0,00

Interessos de demora pagats en el trimestre

Interessos de demora 
pagat en el període

Nombre de 
pagaments

Importe total

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Exercici: 2021 Trimestre: Primer

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 33,07 283 820.460,78 89 251.025,92
     20- Arrendaments i Cànons 35,18 9 18.206,62 2 13.498,43
     21- Reparació, Manteniment i conservació 20,26 61 259.166,62 4 28.973,52
     22- Material, Subministrament i Uns altres 37,97 207 540.769,83 83 208.553,97
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 11,01 6 2.317,71 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 44,66 23 917.971,27 17 783.901,48

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0,00 0 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 63,77 50 400.749,62 18 256.313,27

TOTAL 44,70 356 2.139.181,67 124 1.291.240,67

Factures o documents justificatius pendents de 
pagament al final del trimestre

Pendent de pagament al final del trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 

Dins període legal 
pagament

Fora del  període legal 
pagament

Nombre 
Operacions

Importe total
Nombre 

Operacions
Importe total

Organisme autònom de Salut Pública (DIPSALUT) :
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DIPSALUT

Exercici: 2021 Trimestre: Primer

Pagaments realitzats en el Trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 52,56 60 142.849,19 34 22.705,48
     20- Arrendaments i Cànons 56,25 2 2.303,74 2 1.331,00
     21- Reparació, Manteniment i conservació 53,74 6 11.913,03 5 347,97
     22- Material, Subministrament i Uns altres 52,37 52 128.632,42 27 21.026,51
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 0,00 0 0

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0,00 0 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 0,00 0 0

TOTAL 52,56 60 142.849,19 34 22.705,48

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el Trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 
(dies)

Dins període legal 
pagament

Fos període legal 
pagament

Nombre de 
pagaments

Importe total
Nombre de 
pagaments

Importe total

DIPSALUT

Exercici: 2021 Trimestre: Primer

Interessos de demora pagat en el període

Despeses en Béns Corrents i Serveis 0 0,00
Inversions reals 0 0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0 0,00
Pagaments Realitzats Pendents d'Aplicar a Pressupost 0 0,00

TOTAL 0 0,00

Interessos de demora pagats en el trimestre

Interessos de demora 
pagat en el període

Nombre de 
pagaments

Importe total

DIPSALUT

Exercici: 2021 Trimestre: Primer

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 68,69 70 439.364,58 103 595.945,82
     20- Arrendaments i Cànons 92,47 1 665,50 10 9.228,80
     21- Reparació, Manteniment i conservació 48,47 2 1.515,20 0
     22- Material, Subministrament i Uns altres 68,50 67 437.183,88 93 586.717,02
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 77,89 1 2.378,11 1 23.699,06

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0,00 0 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 26,04 26 113.990,07 6 7.885,32

TOTAL 64,50 97 555.732,76 110 627.530,20

Factures o documents justificatius pendents de 
pagament al final del trimestre

Pendent de pagament al final del trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 

Dins període legal 
pagament

Fora del  període legal 
pagament

Nombre 
Operacions

Importe total
Nombre 

Operacions
Importe total

Organisme autònom del Conservatori de Música Isaac Albéniz: 
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CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÈNIZ

Exercici: 2021 Trimestre: Primer

Pagaments realitzats en el Trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 73,98 53 25.718,96 56 27.351,17
     20- Arrendaments i Cànons 41,00 1 2.286,90 0
     21- Reparació, Manteniment i conservació 53,48 13 7.190,01 1 7.865,00
     22- Material, Subministrament i Uns altres 84,73 39 16.242,05 55 19.486,17
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 75,44 2 10.145,19 3 53.062,54

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0,00 0 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 0,00 0 0

TOTAL 74,77 55 35.864,15 59 80.413,71

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el Trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 
(dies)

Dins període legal 
pagament

Fos període legal 
pagament

Nombre de 
pagaments

Importe total
Nombre de 
pagaments

Importe total

CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÈNIZ

Exercici: 2021 Trimestre: Primer

Interessos de demora pagat en el període

Despeses en Béns Corrents i Serveis 0 0,00
Inversions reals 0 0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0 0,00
Pagaments Realitzats Pendents d'Aplicar a Pressupost 0 0,00

TOTAL 0 0,00

Interessos de demora pagats en el trimestre

Interessos de demora 
pagat en el període

Nombre de 
pagaments

Importe total

CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÈNIZ

Exercici: 2021 Trimestre: Primer

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 16,51 20 13.323,97 5 603,68
     20- Arrendaments i Cànons 0,00 0 0
     21- Reparació, Manteniment i conservació 22,93 3 572,35 1 254,10
     22- Material, Subministrament i Uns altres 16,10 17 12.751,62 4 349,58
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 22,78 4 5.364,67 0

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 57,00 2 2.023,49 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 38,94 12 2.114,16 0

TOTAL 23,46 38 22.826,29 5 603,68

Factures o documents justificatius pendents de 
pagament al final del trimestre

Pendent de pagament al final del trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) (dies)

Dins període legal 
pagament

Fora del  període legal 
pagament

Nombre 
Operacions

Importe total
Nombre 

Operacions
Importe total

Consorci de les Vies Verdes: 
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CONSORCI DE LES VIES VERDES

Exercici: 2021 Trimestre: Primer

Pagaments realitzats en el Trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 49,04 24 10.634,69 10 5.462,12
     20- Arrendaments i Cànons 0,00 0 0
     21- Reparació, Manteniment i conservació 50,73 5 7.363,33 3 4.593,26
     22- Material, Subministrament i Uns altres 44,17 19 3.271,36 7 868,86
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 43,00 1 3.454,55 0

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0,00 0 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 0,00 0 0

TOTAL 47,97 25 14.089,24 10 5.462,12

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el Trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 
(dies)

Dins període legal 
pagament

Fos període legal 
pagament

Nombre de 
pagaments

Importe total
Nombre de 
pagaments

Importe total

CONSORCI DE LES VIES VERDES

Exercici: 2021 Trimestre: Primer

Interessos de demora pagat en el període

Despeses en Béns Corrents i Serveis 0 0,00
Inversions reals 0 0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0 0,00
Pagaments Realitzats Pendents d'Aplicar a Pressupost 0 0,00

TOTAL 0 0,00

Interessos de demora pagats en el trimestre

Interessos de demora 
pagat en el període

Nombre de 
pagaments

Importe total

CONSORCI DE LES VIES VERDES

Exercici: 2021 Trimestre: Primer

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 45,11 32 46.762,29 20 14.591,69
     20- Arrendaments i Cànons 72,25 2 883,10 2 883,10
     21- Reparació, Manteniment i conservació 46,51 8 24.670,92 5 11.392,15
     22- Material, Subministrament i Uns altres 40,92 22 21.208,27 13 2.316,44
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 65,56 2 5.855,92 3 73.495,48

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0,00 0 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 0,00 0 0

TOTAL 56,64 34 52.618,21 23 88.087,17

Factures o documents justificatius pendents de 
pagament al final del trimestre

Pendent de pagament al final del trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 

Dins període legal 
pagament

Fora del  període legal 
pagament

Nombre 
Operacions

Importe total
Nombre 

Operacions
Importe total

Consorci de les Gavarres:
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CONSORCI DE LES GAVARRES

Exercici: 2021 Trimestre: Primer

Pagaments realitzats en el Trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 89,82 0 0 2 4.963,50
     20- Arrendaments i Cànons 0,00 0 0
     21- Reparació, Manteniment i conservació 0,00 0 0 0
     22- Material, Subministrament i Uns altres 89,82 0 0 2 4.963,50
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 0,00 0 0 0

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0,00 0 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 0,00 0 0

TOTAL 89,82 0 0 2 4.963,50

Pagaments realitzats en el Trimestre

Pagaments realitzats en el Trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 
(dies)

Dins període legal 
pagament

Fos període legal 
pagament

Nombre de 
pagaments

Importe total
Nombre de 
pagaments

Importe total

CONSORCI DE LES GAVARRES

Exercici: 2021 Trimestre: Primer

Interessos de demora pagat en el període

Despeses en Béns Corrents i Serveis 0 0,00
Inversions reals 0 0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0 0,00
Pagaments Realitzats Pendents d'Aplicar a Pressupost 0 0,00

TOTAL 0 0,00

Interessos de demora pagats en el trimestre

Interessos de demora 
pagat en el període

Nombre de 
pagaments

Importe total

CONSORCI DE LES GAVARRES

Exercici: 2021 Trimestre: Primer

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis 43,93 7 26.019,71 14 8.374,20
     20- Arrendaments i Cànons 208,00 0 2 137,94
     21- Reparació, Manteniment i conservació 54,90 1 726,00 3 501,43
     22- Material, Subministrament i Uns altres 42,83 6 25.293,71 9 7.734,83
     23- Indemnització per raó del servei 0,00 0 0
     24- Despesa de Publicacions 0,00 0 0
     26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre 0,00 0 0

Inversions reals 42,53 3 29.281,64 2 1.527,14

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials 0,00 0 0

Pendents d'aplicar a Pressupost 71,31 26 12.443,37 10 11.605,76

TOTAL 50,82 36 67.744,72 26 21.507,10

Factures o documents justificatius pendents de 
pagament al final del trimestre

Pendent de pagament al final del trimestre

Període 
mitjà 

pagament 
(PMP) 

Dins període legal 
pagament

Fora del  període legal 
pagament

Nombre 
Operacions

Importe total
Nombre 

Operacions
Importe total

”
”
El Ple de la Corporació queda assabentat.

9. Donar compte, de conformitat amb la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de l'informe
trimestral sobre el compliment dels terminis legals de pagament l'Organisme
Autònom Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona, 1r trimestre
2021. Tresoreria - 2021/F030100/5063
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“La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per  la  qual  s’estableixen  mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  els  operacions
comercials ha establert,  com a mecanisme de transparència en el  compliment dels
terminis legals de pagament, l’obligació d’emissió d’informes periòdics.

D'acord  amb  aquest  antecedent,  la  Comissió  Informativa  de  l'Àrea  de  Promoció
Econòmica,  Administració  i  Hisenda  hi  dictamina  favorablement  i  eleva  al  Ple  la
informació següent: 

“INFORME DE TRESORERIA 
Assumpte: Compliment dels terminis de pagament previstos a la Llei 3/2004, de 29

de  desembre,  per  la  qual  s’estableixen  mesures  de  lluita  contra  la
morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de
5  de  juliol  i  per  la  Llei   11/2013,  de  26  de  juliol,  de  mesures  de
recolzament  a  l’emprenedor  i  d’estímul  del  creixement  i  de  la  creació
d’ocupació.  

Entitat: Xarxa Local de Municipis Gironins, XALOC
Període: 1t. trimestre 2021
Carmen Gallego Marín, tresorera accidental de XALOC, en l’exercici de les funcions
encomanades per l’article 196 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i per l’article 5.1.c) del
Reial  decret  128/2018,  de  16  de  març,  pel  qual  es  regula  el  règim  jurídic  dels
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, i de conformitat
amb  l’establert  a  l’article  quart,  apartat  3,  de  la  Llei  15/2010,  de  5  de  juliol,  de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials emeto el següent informe.
Primer.- Àmbit objectiu
L’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2004, segons redacció donada per la Llei 15/2010, són
els  pagaments  efectuats  com  a  contraprestació  en  les  operacions  comercials
realitzades entre empreses, o entre empreses i l’Administració, de conformitat amb el
disposat en la llei de contractes del sector públic.
Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei:

 Els  pagaments  efectuats  en  les  operacions  comercials  en  què  intervinguin
consumidors.

 Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés i lletres
de canvi i els pagaments d’indemnització per danys, inclosos els pagaments
per entitats asseguradores.

 Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el deutor, que
es regiran per l’establert en la seva legislació especial. 

Per tant, afecta principalment als Capítols II i VI de les entitats de pressupost limitatiu,
despeses corrents en béns i serveis i inversions, i amb menor rellevància als Capítols
IV i VII. 
Segon.- Determinació del termini de pagament  
L’article  33  de  la  Llei  11/2013,  de  26  de  juliol,  de  mesures  de  recolzament  a
l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació modifica l’article 4 de
la Llei 3/2004, que passa a tenir la següent redacció:

 “El termini de pagament que ha de complir el deutor, si no hagués fixat data o
termini de pagament en el contracte, serà de trenta dies naturals després de la
data de recepció de les mercaderies o prestació dels serveis, fins i tot quan
hagués rebut la factura o sol·licitud de pagament equivalent amb anterioritat.
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Els  proveïdors  hauran  de  fer  arribar  la  factura  o  sol·licitud  de  pagament
equivalent  als  seus clients  abans que es compleixin  quinze dies naturals  a
comptar  des  de  la  data  de  recepció  efectiva  de  les  mercaderies  o  de  la
prestació dels serveis.
Quan en el contracte s'hagués fixat un termini de pagament, la recepció de la
factura per mitjans electrònics produirà els efectes d'inici del còmput de termini
de  pagament,  sempre  que  es  trobi  garantida  la  identitat  i  autenticitat  del
signatari, la integritat de la factura, i la recepció per l'interessat.

 Si legalment o en el contracte s'ha disposat un procediment d'acceptació o de
comprovació mitjançant el qual hagi de verificar-se la conformitat dels béns o
els serveis amb el que es disposa en el contracte, la seva durada no podrà
excedir de trenta dies naturals a comptar des de la data de recepció dels béns
o de la prestació dels serveis. En aquest cas, el termini de pagament serà de
trenta dies després de la data en què té lloc l'acceptació o verificació dels béns
o serveis, fins i tot encara que la factura o sol·licitud de pagament s'hagués
rebut amb anterioritat a l'acceptació o verificació.

 Els terminis de pagament indicats als apartats anteriors podran ser ampliats
mitjançant  pacte de les  parts  sense que,  en cap cas,  es pugui  acordar  un
termini superior a 60 dies naturals.

 Podran  agrupar-se  factures  al  llarg  d'un  període  determinat  no  superior  a
quinze  dies,  mitjançant  una  factura  comprensiva  de  tots  els  lliuraments
realitzats en aquest període, factura resum periòdica, o agrupant-les en un únic
document a l'efecte de facilitar la gestió del seu pagament, agrupació periòdica
de factures, i sempre que es prengui com a data d'inici del còmput del termini
la data corresponent a la meitat del període de la factura resumen periòdica o
de l'agrupació periòdica de factures de què es tracti, segons el cas, i el termini
de pagament no superi els seixanta dies naturals des d'aquesta data.”

Tercer.- Informe sobre el compliment dels terminis
L’article quart de la Llei 15/2010 estableix en els seus apartats 3 i 4 el següent:

“3. Els Tresorers, o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions locals,
elaboraran  trimestralment  un  informe  sobre  el  compliment  dels  terminis
previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat
local,  que  inclourà  necessàriament  el  nombre  i  quantia  global  de  les
obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini.
4. Sense perjudici de la possible presentació i debat en el Ple de la Corporació
local, l’esmentat informe s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents
del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de
les Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus respectius Estatuts d’
Autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. […].”

Així doncs, essent l’obligació d’informació de caràcter trimestral, correspon l’emissió de
l’informe al finalitzar cada trimestre natural, en els mesos d’abril, juliol, octubre i gener.
Quart.- Contingut de l’informe del 1t. trimestre de 2021 
Pel que fa al primer trimestre de l’any 2021, consultada la comptabilitat  de XALOC
resulten les següents dades:

Nombre Import %
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal 193 68.243,47 96,32%
Resta de pagaments 2 2.604,05 3,68%
Pagaments totals durant el trimestre 195 70.847,52 100,00%
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la75 348.414,07
data de tancament del trimestre natural

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

El Ple de la Corporació queda assabentat.

10. Donar compte al Ple de l'informe d'avaluació anual del Pla Estratègic de
Subvencions de la Diputació de Girona per l'any 2020. Secretaria General -
2021/D030100/5300

“Per acord del Ple de data 17 de desembre de 2019 es va aprovar el Pla Estratègic de
Subvencions de la Diputació de Girona pel període 2020-2023.
 
En la seva exposició de motius, inclosa en l’Annex I, en concordança amb allò que
estableix l’article 14 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,  pel qual s’aprova el
reglament de la Llei de subvencions, estableix que el control i avaluació dels resultats
derivats  de  l’aplicació  del  Pla  Estratègic,  serà  realitzat  a  través  d’un  informe
d’avaluació anual que aprovarà la Junta de Govern i se’n donarà compte al Ple, i que
l’emissió d’aquest informe es realitzarà dins del primer trimestre de l’exercici següent al
qual s’avalua.

Per part de la Secretaria General, dins del termini establert, es va realitzar la tasca de
sol·licitar  i  obtenir  els  informes  d’avaluació  dels  diferents  centres  gestors.  Un  cop
rebuts els mateixos es va procedir a elaborar l’informe corresponent.

En data 4 de maig de 2021 la Junta de Govern va aprovar l’informe d’avaluació anual
del Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona per l’any 2020 així com va
acordar donar-ne compte al Ple.

L’informe d’avaluació  del  qual  es  dona  compte  al  Ple  i  que  ha estat  degudament
aprovat per la Junta de Govern és el que es transcriu a continuació:

“INFORME  AVALUACIÓ  ANUAL  DELS  RESULTATS  DEL  PLA  ESTRATÈGIC  DE
SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER L’ANY 2020
I.- Antecedents.
Per acord del Ple de la Diputació de Girona de data 17 de desembre de 2019 es va
aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona pel període 2020-
2023.
En la seva exposició de motius, inclosa en l’Annex I, en concordança amb allò que
estableix l’article 14 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,  pel qual s’aprova el
reglament de la Llei de subvencions, estableix que el control i avaluació dels resultats
derivats  de  l’aplicació  del  Pla  Estratègic,  serà  realitzat  a  través  d’un  informe
d’avaluació anual que aprovarà la Junta de Govern i se’n donarà compte al Ple i que
l’emissió d’aquest informe es realitzarà dins del primer trimestre de l’exercici següent
al qual s’avalua.
Per tant, s’ha demanat i obtingut dels diferents centres gestors amb continguts al Pla
Estratègic un informe que avaluï el règim de seguiment i avaluació contínua en relació
als  indicadors  enumerats en cada línia de subvenció  per  tal  d’elaborar  un informe
conjunt  d’avaluació anual  que haurà de ser aprovat  per la  Junta de Govern i  se’n
donarà compte al Ple.
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La situació de pandèmia ha influït notablement en el compliment dels indicadors del
Pla Estratègic de Subvencions si bé els diferents centres gestors han dut a terme una
gran tasca d’adaptació que ha suposat un alt compliment tant dels objectius marcats
com dels indicadors utilitzats.
Des de la  Secretaria General s’han coordinat les actuacions realitzades per part tots
els centres gestors que donen subvencions,  les quals  bàsicament  han consistit  en
recollir els informes de control i avaluació anual que avaluï el règim de seguiment i
avaluació contínua en relació als indicadors enumerats en cada línia de subvenció.
Fins que no s’han obtingut tots els informes dels diferents centres gestors no ha estat
possible  elaborar  el  present  informe que,  alhora,  recull  els  diferents  informes dels
centres gestors objecte del Pla Estratègic de Subvencions.
II.- Avaluació PES per part dels diferents centres gestors de la Diputació de Girona
inclosos dins del PES 2020-2023.
S’ha recollit en l’expedient totes les valoracions pel que fa al compliment dels objectius
genèrics inclosos en el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023 així com en relació
als diferents indicadors enumerats en les diferents línies de subvencions.
Pel que fa al compliment dels objectius genèrics dels diferents serveis inclosos en el
Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023 es pot determinar que els objectius genèrics
inclosos en el Pla Estratègic de Subvencions per l’any 2020 s’han complert si bé, en
molts  casos,  els  centres  gestors  s’han  trobat  amb  la  dificultat  de  compliment  de
determinats objectius degut a la pandèmia així com en una devallada del nombre de
sol·licituds.
En  alguns  casos,  no  s’ha  pogut  convocar  determinades  subvencions  per  la
impossibilitat de realitzar les activitats degut a les limitacions de la Covid, per exemple
les “subvencions al programa de suport a activitats de promoció agroalimentària amb
productes Girona Excel·lent” del servei de presidència.
Pel que fa als indicadors enumerats en les diferents línies de subvenció cal dir que
també s’han vist afectades per la situació de pandèmia, així:

 Pel que fa a les subvencions per a l’organització d’esdeveniments de caràcter
firal  2020, ha estat un any poc favorable per a portar a terme les activitats
programades en els esdeveniments de caràcter firal a causa de la pandèmia
de la Covid. El nombre de peticions ha estat inferior, al voltant d’un 25% menys
que en anteriors convocatòries i alguns beneficiaris han hagut de renunciar a la
subvenció en no poder portar a terme l’activitat.

 Pel  que  fa  al  període  expositiu  dels  guanyadors  de  la  convocatòria
“Exposicions viatgeres” degut a la situació de pandèmia en la qual ens trobem,
s’ha hagut d’endarrerir el període expositiu i per aquest motiu està previst que
la primera exposició comenci la seva itinerància el mes de setembre del 2021 i
la segona exposició comenci el mes de setembre de 2022.

 La línia de subvencions per a projectes de millora de la gestió de documents i
arxius  dels  ajuntaments  i  entitats  municipals  descentralitzades  de  les
comarques  gironines  del  servei  d’Arxius  i  gestió  de documents  ha patit  un
davallada del nombre de sol·licituds, 12 menys que en la convocatòria anterior,
tot  i  tenir  constància  de la  necessitat  d’aquest  tipus  d’ajut,  manifestada en
repetides ocasions pels ajuntaments de les comarques gironines.

 Totes les línies de subvencions del servei de cooperació local, habitatge i bon
govern, transparència i participació ciutadana s’han mantingut tal i com consta
en l’informe d’anàlisi dels indicadors de les diferents línies de subvenció.

 Les diferents línies de subvencions del servei de cooperació cultural s’han vist
afectades pel que fa al percentatge d’usuaris de les activitats subvencionables
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si  bé,  en  la  seva  pràctica  totalitat,  s’han  mantingut  les  diferents  línies  de
subvenció i les diferents convocatòries segons consta en l’informe específic de
seguiment dels indicadors.

 En el servei de comunicació cultural, tot i la valoració positiva general, indica
que la línia de subvencions més afectada ha estat la destinada a publicacions
editades pels ajuntaments, que ha registrat un 27% menys sol·licituds que l’any
anterior.  La  situació  de  pandèmia  ha  afectat  en  menor  mesura  la  línia  de
foment de produccions editorials, atès que quan es va iniciar el confinament ja
havia  finalitzat  el  termini  de  presentació  de sol·licituds,  però  hi  ha  hagut  7
renúncies per la impossibilitat de dur a terme l’edició subvencionada.

 Pel  que  fa  al  servei  de  Biblioteques,  la  línia  de  subvenció  per  a  fons
documentals  i  subscripcions  a  publicacions  periòdiques  a  les  biblioteques
municipals del sistema de lectura pública i als punts d’informació i lectura no
s’ha pogut  fer  efectiva  la  subvenció  per  llibres  i  audiovisuals  ja  que per  la
pandèmia no es va poder resoldre el concurs de subministrament durant l’any.

 El servei de monuments, tot i que en algun supòsit hi ha una devallada del
percentatge  de  la  despesa  subvencionable,  el  compliment  ha  estat
pràcticament total.

 Pel que fa al servei d’inspai,  centre de la imatge i,  en concret, a la línia de
subvenció Premi Joves Fotògraf(e)s, l’indicador establert en el PES s’ha assolit
correctament ja que els treballs  fotogràfics s’han exposat  en  ajuntaments i
entitats culturals vàries si bé, degut a la situació de pandèmia,  la demanda
cultural per part dels ajuntaments ha estat inferior. 

 El servei d’esports ha realitzat la totalitat de les línies subvencionables si bé, en
la  tònica  general,  també  s’ha  vist  afectat  per  la  situació  derivada  de  la
pandèmia amb un augment de renuncies en determinades línies (per exemple,
en  el  suport  a  les  actuacions  de  condicionament  i  millora  en  equipaments
esportius  municipals  o  bé  en  el  suport  a  la  participació  en  esdeveniments
esportius federats puntuals d’àmbit estatal o superior.

 El servei de promoció i desenvolupament econòmic local, durant el 2020 i fruit
de la situació generada per la pandèmia va promoure una línia de subvencions
extraordinària per donar suport als municipis en el desenvolupament dels plans
de reactivació, pel que fa a la resta d’indicadors consta en l’informe del servei
corresponents  el  diferent  grau  de  compliment  que,  en  la  seva  majoria,  és
totalment satisfactori.

 Pel que fa al servei de programes europeus i la línia de subvenció: “Europa
Local”  que  cobreix  part  dels  costos  de  redacció  de  projectes  d’algunes
convocatòries  finançades  per  la  Unió  Europea,  malgrat  la  situació  de
pandèmia, ha rebut dos sol·licituds que es troben en via d’execució.

 Les diferents línies de subvenció del  servei  de sistemes i  tecnologies de la
informació  assoleixen un percentatge molt elevat de nombre de sol·licituds i
justificants sobre el total de sol·licitants, pràcticament del 100%.

 Finalment, pel que fa al servei de medi ambient, hi ha diferents línies que es
justifiquen l’any 2021 i no es disposa d’indicadors per l’any 2020. Per aquelles
línies que es disposa d’indicadors  cal  dir  que s’ha assolit  amb èxit  la  resta
d’indicadors inclosos en el Pla Estratègic de Subvencions tal i com demostra
l’extens informe del cap de servei i la tasca en els diferents àmbits del servei.

Per  tot  això,  s’informa  favorablement  l’avaluació  anual  del  Pla  Estratègic  de
Subvencions de la Diputació de Girona per l’any 2020 tal i com consta en els diferents
informes dels centres gestors que consten en l’expedient.”
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Per tot això, d’acord amb allò que estableix el Pla Estratègic de Subvencions de la
Diputació de Girona pel període 2020-2023 aprovat per acord del Ple de data 17 de
desembre  de  2019,  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Administració,  Promoció
Econòmica  i  Cooperació  Local  hi  dictamina  favorablement  i  eleva  al  Ple  de  la
Corporació la informació següent:

Donar-se per assabentat de l’acord de la Junta de Govern, de data 4 de maig de 2021,
pel qual s’aprova l’informe d’avaluació anual del Pla Estratègic de Subvencions de la
Diputació de Girona per l’any 2020.”

El  senyor  President,  manifesta  que  donem  compte  del  punt  10è,  de  l’informe
d’avaluació anual del Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona. Té la
paraula el vicepresident primer senyor Presas.
El  vicepresident  primer,  senyor  Pau  Presas,  pren  la  paraula  i  manifesta:  Moltes
gràcies,  president.  El  desembre  del  2019  es  va  aprovar  el  Pla  estratègic  de
subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-2023. En aquest cas, tal
com marca el reial decret pel qual s’aprova el reglament de la llei de subvencions, s’ha
de donar compte de l’avaluació que es fa cada any d’aquest pla. En tot cas,  amb
aquesta proposta es dona compte de l’avaluació del Pla estratègic de subvencions de
l’any 2020. Es fa una petita ressenya de les convocatòries aprovades de cada àrea i
les eventualitats que s’han anat donant en aquest cas. Com és evident i com tots els
diputats saben, el 2020 ha estat clarament marcat per aquesta pandèmia de la COVID-
19. Per tant, algunes de les convocatòries de subvencions s’han vist afectades per
aquest motius, i de fet hi han hagut algunes que s’han creat noves ajudes i noves
convocatòries a tal efecte al llarg de l’any 2020. En tot cas, es dona compte d’aquesta
avaluació, que també dona compte dels diversos canvis que s’han produït a cada àrea.
Moltes gràcies.

El Ple de la Corporació queda assabentat.

11. Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari CVV 3CE 1/2021 del
pressupost del Consorci de les Vies Verdes de Girona de l'exercici 2021.
Intervenció – Comptabilitat i Pressupostos - 2021/F010400/5070

“D’acord amb la base 11 d’execució del pressupost general de la Diputació de Girona,
els crèdits extraordinaris són incoats, en el cas dels consorcis adscrits, mitjançant una
proposta del seu màxim òrgan de govern. 

Amb data 29 d’abril de 2021, l’Assemblea General del Consorci de les Vies Verdes de
Girona ha aprovat  proposar  al  Ple  de la  Diputació  de Girona l’aprovació  inicial  de
l’expedient de crèdit extraordinari CVV 3CE 1/2021 en el pressupost de l’exercici 2021.

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.
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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 CVV 3CE 1/2021 del
pressupost de despeses del Consorci de les Vies Verdes de Girona de l’exercici 2021,
segons el detall següent:

CRÈDIT EXTRAORDINARI 
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ IMPORTOrg Prog
.

Eco.

4593 65001 Inversions  gestionades  per  a  altres  ens
públics, Bicitranscat

154.000,00

TOTAL 154.000,00

FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ IMPORT
Org. Eco.

87000
Romanent  de  tresoreria  per  a  despeses
generals

154.000,00

TOTAL 154.000,00

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.”
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El senyor President, manifesta que passaríem al punt 11è, que ja seria el primer punt
d’aprovació. Aprovació inicial de l’expedient de crèdit del pressupost del Consorci de
les Vies Verdes per a l’exercici 2021. Senyora Ma Àngels Planas, té la paraula.

La diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria Àngels Planas,
intervé i diu: Moltes gràcies, president. Aquí, com ha dit, és un crèdit extraordinari per
finançar inversions gestionades en altres ens públics de BiciTransCat. Eren inversions
per obres d’adequació del pas de les bicicletes per al traçat del projecte BiciTransCat.
Les principals actuacions són proposar una àrea de descans al llarg del recorregut,
col·locar també aparcaments i carregadors elèctrics per a les bicis.  També tanques
noves, entre altres actuacions. I es finançarà amb romanents de tresoreria per valor de
154.000 €.
El senyor President, diu: Alguna consideració? No? Entenc, doncs, que s’aprova per
unanimitat.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 

12. Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit CVV 3SC 1/2021 del
pressupost del Consorci de les Vies Verdes de Girona de l'exercici 2021.
Intervenció – Comptabilitat i Pressupostos - 2021/F010400/5074

“D’acord amb la base 11 d’execució del pressupost general de la Diputació de Girona,
els expedients de suplements de crèdits són incoats, en el cas dels consorcis adscrits,
mitjançant una proposta del seu màxim òrgan de govern. 

Amb data 29 d’abril de 2021, l’Assemblea General del Consorci de les Vies Verdes de
Girona ha aprovat  proposar  al  Ple  de la  Diputació  de Girona l’aprovació  inicial  de
l’expedient  de suplement  de crèdit  CVV 3SC 1/2021 en el  pressupost  de l’exercici
2021.

D’acord  amb l’article  36.1  del  Reial  decret  500/1990,  els  suplements  de  crèdit  es
poden  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 CVV 3SC 1/2021 del
pressupost de despeses del Consorci de les Vies Verdes de Girona de l’exercici 2021,
segons el detall següent:

CRÈDIT EXTRAORDINARI 
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ IMPORTOrg Prog
.

Eco.
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4593 62600 Inversió  en  equips  per  a  processos
d’informació

10.000,00

TOTAL 10.000,00

FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ IMPORT
Org. Eco.

87000
Romanent  de  tresoreria  per  a  despeses
generals

10.000,00

TOTAL 10.000,00

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,  manifesta  que  passaríem  al  punt  12è.  Aprovació  inicial  de
l’expedient de suplement de crèdit, també del Consorci de les Vies Verdes. Senyora
Planas.
La diputada delegada senyora Planas,  diu: Sí,  en aquest  cas és un  suplement de
crèdit. Són inversions per a equips amb processos d’informació per valor de 10.000 €.
Es finançaran amb romanents de tresoreria i són equips informàtics per adequar la
sala de reunions telemàtiques i facilitar el teletreball. Simplement això.
El  senyor  President,  diu: D’acord?  Alguna  consideració?  Per  tant,  doncs,  també
quedaria aprovat.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 
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13. Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 4/2021 del
pressupost  de  la  Diputació  de  Girona  de  l'exercici  2021.  Intervenció-
Comptabilitat i Pressupostos - 2021/F010401/5067

“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

Comunicació
Cultural

Subvenció  nominativa  a  l’Ajuntament  d’Olot   per  a
l’edició  del  títol  corresponent  a  l’any  2021  de  les
col·leccions municipals. Al pressupost de la Diputació de
Girona de 2021 hi ha prevista una subvenció nominativa
a l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot (P170038A), per
import  de  3.400,00  euros.  L’Institut  de  Cultura  de  la
Ciutat d’Olot és un organisme autònom que fins aquest
moment  gestionava  la  publicació  de  les  col·leccions
municipals. En data 24 de març de 2021, la Diputació ha
rebut la sol·licitud de subvenció nominativa per part de
l’Ajuntament d’Olot  en la qual comunica que el passat
mes  de  gener  de  2021  es  va  dissoldre  l’Organisme
Autònom  Institut  de  Cultura  de  la  Ciutat  d’Olot,  de
manera  que  la  gestió  de  les  publicacions  municipals
recau directament en l’Ajuntament d’Olot.

3.400,00

Noves
Tecnologies

Programari  i  llicències  d'una  aplicació  d'auditories  del
Registre Comptable Factures: correspon a les llicències,
jornades  presencial  i  jornades  en  sistema  remot  del
programari  i  llicències  de  l’aplicació  del  registre
comptable de factures adjudicat  a l’any 2019 i que no
s’han pogut traspassar a romanents per l’any 2021.

72.872,25

76.272,25

Per atendre aquestes sol·licituds,  s’ha iniciat  l’expedient  de crèdit  extraordinari  DG
3CE 4/2021 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:
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PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient  de crèdit extraordinari DG 3CE 4/2021 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.
303 3340 46203 A l'Ajuntament d'Olot - Col·leccions municipals 3.400,00
310 4910 64102 Inversió  en  aplicacions  informàtiques  Servei

Assistència
72.872,25

TOTAL 76.272,25

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT D’APLICACIONS
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ IMPORT
Org Prog Eco.
303 3340 46281 A  Institut  Cultura  Ciutat  d'Olot   -  Col.leccions

municipals
3.400,00

TOTAL 3.400,00

FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA
CONCEPTE

DESCRIPCIÓ IMPORT
Org Eco.
200 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 72.872,25

TOTAL 72.872,25

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.”
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El senyor President, comenta que passem al punt 13è. Aprovació inicial de l’expedient
de crèdit extraordinari del pressupost de la Diputació de Girona. Senyora Planas.
La diputada senyora Maria Àngels Planas, intervé i manifesta: Sí, en aquest cas també
hi ha un crèdit extraordinari per a la comunicació cultural. És una subvenció nominativa
a l’Ajuntament d’Olot per a l’edició del títol corresponent a l’any 2021 de col·leccions
municipals. Al  pressupost de la Diputació de Girona hi havia prevista una subvenció
nominativa a l’Institut de Cultura de la ciutat d’Olot per valor de 3.400 €. L’Institut de
Cultura és un organisme autònom que fins aquest moment gestionava l’ajuntament i
gestionava les publicacions municipals.  A partir  del  març la Diputació ha rebut una
sol·licitud per part de l’ajuntament en la qual es comunica que passat el mes de gener
es  va  dissoldre  aquest  organisme.  De  manera  que  ho  gestiona  directament
l’ajuntament. Per això, aquesta baixa per part de l’Institut de Cultura de la ciutat d’Olot
de col·leccions municipals i donem d’alta 3.400 € a l’Ajuntament d’Olot col·leccionisme
municipal.  Pel  que  fa  a  l’import  de  72.872,25  €,  que  són  inversions  d’aplicacions
informàtiques,  en  aquest  cas  correspon  a  llicències,  jornades  presencials  i  també
jornades  de  remot  de  programari,  i  llicències  d’aplicació  al  registre  comptable  de
factures de l’any 2019 i que no s’han pogut traspassar els romanents de l’any 2021.
Per tant, per això habilitem aquest crèdit. Moltes gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyora Planas. Alguna consideració? No?
Per tant, entenem que queda aprovat.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 

14. Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG 3SC 3/2021 del
pressupost  de  la  Diputació  de  Girona  de  l'exercici  2021.  Intervenció  –
Comptabilitat i Pressupostos - 2021/F010402/5069

“Diversos  centres  gestors  han  presentat  sol·licituds  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

Assistència i 
Cooperació 
als Municipis

Subvencions  concedides  en  l'exercici  2019  per  a
inversions municipals en cementiris als ajuntaments de
Darnius, Garriguella, Osor, Palau de Santa Eulàlia i el
Port  de  la  Selva.  Els  documents  comptables  de  la
disposició no es poden incorporar el 2021

197.858,59
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Comunicació
Cultural

Per  ampliar  la  convocatòria  pública  en  règim  de
concurrència competitiva per al Foment de produccions
editorials 2021, aprovada per la JG de data 2 de febrer
de  2021.  La convocatòria  regula  que  el  crèdit  inicial
d’aquesta  línia  de subvencions és de 100.000,00 €  i
que  “amb  la  finalitat  d’atendre  un  major  nombre  de
sol·licituds de subvenció o d’atorgar un major import en
les subvencions, aquest crèdit pot ser ampliat amb una
quantitat  addicional  de  com  a  màxim  30.000,00  €,
derivada de crèdits sobrants d’altres convocatòries o de
modificacions de crèdit”

30.000,00

Monuments

El  Servei  de  Monuments,  tradicionalment,  ha  tingut
dues  línies  de  subvencions.  Una  primera  de
concurrència  competitiva,  el  Pla  de  Monuments,  que
vehicula  en  una  campanya  anual  la  major  part
d’inversions d’aquest departament. I una segona d’ajuts
extraordinaris,  a  ajuntaments  i  particulars,  per  a  fer
front  a  possibles  urgències.  Aquest  any,  davant  la
situació econòmica que es viu, s’ha optat per reforçar la
primera, la qual cosa suposa que el crèdit disponible en
la  segona  s’ha  esgotat.  No  obstant  això,  es  creu
necessari  tornar  a  dotar-la  de  crèdit,  atès  que  es
preveu un augment de peticions a la segona meitat de
l’any,  quan la  primera línia  de subvencions  ja  estarà
esgotada.  En  concret,  aquests  ajuts  s’haurien  de
destinar als municipis, que han patit una forta retallada
de recursos com a conseqüència de la crisi actual. 

75.000,00

Noves
Tecnologies

Per fer front, d’una banda, a la despesa adjudicada del
subministrament de llicències del Registre d'Entrada i
formació de l'any 2019 que no s'ha pogut traspassar a
romanents a l'any 2021, i d’altra banda, a la despesa
adjudicada  del  subministrament  de  llicències  del
Programari dels òrgans col·legiats de l'any 2019 que no
s'ha pogut traspassar a romanents a l'any 2021

64.551,08

367.409,67

Per atendre aquestes sol·licituds, s’ha iniciat l’expedient de suplement de crèdit DG
3SC 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 suplement de crèdit es pot
finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos efectivament
recaptats  sobre  els  totals  previstos  en  algun  concepte  del  pressupost  corrent  i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost vigent no
compromeses i les dotacions de les quals s’estimin reduïbles.

Una  vegada  emès  l’informe  de  control  permanent  de  conformitat  per  part  de  la
Intervenció  General,  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Administració,  Promoció
Econòmica  i  Cooperació  Local  hi  dictamina  favorablement  i  proposa  al  Ple  de  la
Corporació l’adopció de l’acord següent:
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PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 3/2021 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.

220 9420 76204
Ajuts  a  ajuntaments  per  inversions  en
cementiris

197.858,59

303 3340 47001
Programa edició  llibres  interès  local  editors
Comunic.Cult.

27.700,00

303 3340 48100
Programa  edició  llibres  interès  local  ONL
Comunic. Cultural

2.300,00

304 3360 76201
Ajuts  a  ajuntaments  per  inversió  en
monuments

75.000,00

310 9200 22706 Estudis i treballs tècnics Noves Tecnologies 27.646,08

310 9200 64100
Inversió en aplicacions informàtiques Noves
Tecnologies

36.905,00

TOTAL 367.409,67

FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA
CONCEPTE

DESCRIPCIÓ IMPORT
Org Eco.

200 87000
Romanent  de  tresoreria  per  a  despeses
generals

367.409,67

TOTAL 367.409,67

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.”
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El senyor President, comenta que passem al punt 14è, que és també en aquest cas un
suplement de crèdit en el pressupost de la Diputació. Senyora Ma Àngels Planas.
La  diputada  delegada  senyora  Maria  Àngels  Planas,  manifesta:  Sí,  aquí  portem
diferents apartats. Un és d’assistència i cooperació als municipis per valor de 197.000
€. És una subvenció concedida també a l’exercici 2019 per a les inversions municipals
en cementiris dels ajuntaments de Darnius, Garriguella, Osor, Palau de Santa Eulàlia i
El Port de la Selva. Els documents comptables no s’han incorporat a l’any 2021, per
això habilitem també el crèdit.
Pel que fa a comunicació cultural, hi ha un programa d’edició de llibres d’interès local
per als editors i un programa d’edició de llibres d’interès local. En aquest cas, un és de
27.700 i l’altre de 2.300 € i és per ampliar en aquest cas la convocatòria a règim de
concurrència competitiva per al foment de produccions editorials 2021, aprovada per la
Junta  de  Govern  el  2  de  febrer.  La  convocatòria  regula  el  crèdit  inicial  d’aquesta
partida en línia de subvencions era de 100.000 €, i amb la finalitat d’atendre un major
nombre  de  sol·licituds  de  subvenció  i  atorgar  un  major  import  a  les  subvencions,
aquest crèdit pot ser ampliat amb una quantia addicional d’un màxim de 30.000 €, que
deriva dels crèdits sobrants d’altres convocatòries o de modificacions de crèdit.
Tenim els ajuts a ajuntaments per a inversió de monuments per valor de 75.000 €. En
aquest cas, el Servei de Monuments ha tingut dues línies de subvencions. Una primera
de concurrència competitiva del Pla de monuments, que vehicula una campanya anual
a  la  major  part  d’inversions  d’aquest  departament;  i  una  segona,  són  ajuts
extraordinaris a ajuntaments i particulars per fer front a les possibles urgències. Aquest
any, davant la situació econòmica que es viu, s’ha optat per reforçar aquesta primera,
la qual cosa suposa que el crèdit disponible a la segona s’ha esgotat. Per tant, no
obstant això, es creu necessari tornar a dotar aquest crèdit, atès que es preveu un
augment de peticions a la segona meitat de l’any. La primera línia de subvenció ja està
esgotada. Per tant, aquests són ajuts que s’haurien de destinar als municipis i que han
patit realment una forta retallada per recursos com a conseqüència de la crisi actual.
Per últim, tenim estudis de treballs tècnics de noves tecnologies per valor de 27.646 € i
inversió d’aplicacions informàtiques de noves tecnologies de 36.905 €. Aquestes dues
partides no són per fer front a la despesa adjudicada al subministrament d’eficiència de
registres d’entrada de formació 2019, que no s’ha pogut traspassar a romanents per
l’any 2021. D’altra banda, una despesa adjudicada del subministrament de llicències
de programari als òrgans col·legiats l’any 2019, que tampoc s’ha pogut traspassar als
romanents.  Per  això  hi  ha  la  baixa  d’aquestes  partides  i  l’increment  de les  altres.
Moltíssimes gràcies.
El  senyor  President,  diu: Gràcies,  senyora  Planas.  Alguna  consideració?  Per  tant,
entenem que queden aprovats també definitivament.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 

15. Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG 3SC 4/2021 del
pressupost  de  la  Diputació  de Girona de l'exercici  2021.  Intervenció –
Comptabilitat i Pressupostos - 2021/F010402/5368

“El centre gestor Habitatge 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
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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

Habitatge

Un  cop  rebudes  les  sol·licituds  de  les  cinc  línies  de
subvenció  en  polítiques  d’habitatge,  s’han  rebut  més
sol·licituds  de  les  que  es  poden  cobrir  en  tres  de  les
convocatòries aprovades. Un cop realitzades les Comissions
Avaluadores i  sol·licitada una transferència de crèdit  entre
aplicacions pressupostàries de la mateixa àrea de despesa,
resten per  donar  resposta dues de les convocatòries.  Per
aquest motiu es sol·licita ampliar les següents:
- Subvenció als ajuntaments per a inversions en habitatges
destinats a polítiques socials:  han sol·licitat  un import total
de  627.398,62  €  quan  la  convocatòria  inicial  és  de
450.000,00 €, amb una possible ampliació de 225.000 €.
-  Subvenció  a  ajuntaments  per  inversió  en  l’adquisició
d’habitatge  social:  han  sol·licitat  un  import  total  de
722.376,09 € quan la convocatòria inicial és de 570.000,00
€, amb una possible ampliació de 285.000,00 €.

329.774,71

329.774,71

Per atendre aquestes sol·licituds, s’ha iniciat l’expedient de suplement de crèdit DG
3SC 4/2021 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 4/2021 del
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2021, segons el detall
següent:

SUPLEMENT DE CRÈDIT 
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ IMPORTOrg
.

Prog. Eco.

210 1521 76200
Ajuts a ajunt.  per inversió polítiques socials
Habitatge

177.398,62

210 1521 76201
Ajuts  a  ajuntaments  per  inversió  adquisició
habitatge

152.376,09

TOTAL 329.774,71
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FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA
CONCEPTE

DESCRIPCIÓ IMPORT
Org Eco.

200 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 329.774,71
TOTAL 329.774,71

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, manifesta que passaríem al punt 15è de l’ordre del dia, que també
és un suplement de crèdit del pressupost de la Diputació respecte al crèdit d’habitatge.
Senyora Planas.
La diputada senyora Planas, comenta. Aquesta, el Quim Ayats la tenia, no?
El senyor President, diu: Senyor Ayats, el vol explicar vostè? No ens sent. Senyora
Planas, segueixi vostè.
La diputada senyora Maria Àngels Planas, manifesta: En aquest cas és un suplement
de crèdit d’habitatge per valor de 329.774 €. Són dues partides: una de 177.398 €
d’ajuts per a inversions de polítiques socials d’habitatge,  152.376 per a l’adquisició
d’habitatge.  Un  cop  rebudes  totes  les  sol·licituds,  les  cinc  línies  de  subvenció  en
polítiques d’habitatge.
El senyor President,  manifesta: Perdoneu. Senyor Piferrer.  Josep, si  pot...  Gràcies,
endavant.
El diputat senyor Quim Ayats, intervé i diu: era el Quim Ayats.
El senyor President, diu: Senyor Ayats. Bé, la Ma Àngels Planas ho acaba de fer. Si li
sembla, ho acaba i a vostè li passo la paraula perquè ho pugui completar.
La diputada senyora Planas, continua la seva intervenció i manifesta: Bé, deia que un
cop rebudes totes les sol·licituds d’aquestes cinc línies de subvenció en polítiques
d’habitatge,  s’han  rebut  més  sol·licituds  de  les  que  es  poden  cobrir  en  les  tres
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convocatòries que s’han aprovat.  I  un cop realitzades les comissions avaluadores i
sol·licitada  una  transferència  de  crèdit  entre  les  aplicacions  pressupostàries  en  la
mateixa àrea de despesa, resten per donar una resposta a dues convocatòries. Ens en
falten dues i, per tant, per aquest motiu es sol·licita ampliar, primer, una subvenció als
ajuntaments per a inversions a habitatges destinats a polítiques socials, han sol·licitat
un  import  de  627.398  €  quan  la  convocatòria  inicial  era  de  450.000  €,  amb  una
possible ampliació de 225. I l’altre és una subvenció als ajuntaments per a inversió en
l’adquisició  d’habitatge  social,  han  sol·licitat  un  import  de  722.376,09  €,  quan  la
convocatòria era de 570. Per tant, hi ha una possible ampliació de 185.000, en aquest
cas.
El senyor President, diu: Gràcies, senyora Planas. Senyor Ayats, si ho vol completar.
El diputat delegate d’Habitatge, senyor Quim Ayats, intervé i manfiesta: Sí, molt breu
perquè ja n’ha explicat tots els detalls la senyora Planas. En qualsevol cas, aquesta
ampliació, sí  que tenint en compte que aquest  any ja havíem sortit  amb un import
inicial superior al que havíem sortit l’any passat, que havíem ampliat. Aquest any, un
cop  fetes  les  comissions  avaluadores,  vam  poder  comprovar  que  fent  aquesta
ampliació podríem arribar a tots aquells municipis que ens havien presentat sol·licitud.
En aquest cas vam entrar per urgència, en el cas de la Comissió Informativa, i vam
poder parlar amb tots els grups del ple. Moltíssimes gràcies.
El  senyor  President,  manifesta:  Gràcies,  senyor  Ayats.  Així,  d’aquesta  manera  en
polítiques  d’habitatge  aquest  any  que  per  romanents  es  podia,  que  es  poguessin
completar totes les peticions. Alguna consideració per part d’algú de vostès?
El diputat senyor Juli Fernández, respon: Sí, president.
El senyor President, diu: Endavant, senyor Fernández.
El diputat senyor Juli Fernández, intervé i manifesta: Només per reafirmar el nostre vot
positiu i també aprofitar per agrair al Govern... Nosaltres ja hem dit en alguns plenaris
que aquest any 2020 que hem passat, el 2021 i 2022 serien anys difícils. Per tant,
totes aquestes suposicions que fèiem vinculades a temes socials [...] l’habitatge, que
serà  un  tema important  de  cara  al  futur,  que  estiguéssim amatents  per  poder-les
ampliar.  Aquí  veig  que  el  Govern,  òbviament,  amplia  un  ampli  consens.  Per  tant,
reafirmar el nostre vot positiu en aquesta modificació i les que puguin venir en el futur
d’aquest tipus.
El senyor President, respon: Moltes gràcies, senyor Fernández. Entenem, doncs, que
queda aprovat per unanimitat també aquest punt.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 

16. Aprovació de la massa salarial del personal laboral de la Diputació i entitats
dependents pel 2021. Organització i Recursos Humans Corporatius - 2021/
G010101 /4171

“La  llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i  sostenibilitat  de
l’Administració Local ha modificat la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local,  afegint un nou article 103 bis.  Aquest precepte legal imposa a la
Diputació de Girona la obligació d’aprovar amb caràcter anual la massa salarial del
personal  laboral  de  la  pròpia  Corporació  i  de  la  resta  d’organismes  dependents  i
adscrits  que quedin  inclosos dins  de l’apartat  2n d’aquest  article  103 bis.  Aquesta
informació s’ha de publicar a la seu electrònica corporativa i al Butlletí Oficial de la
Província de Girona. 
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Al mes d’abril la Direcció Corporativa d’Organització i Recursos Humans ha emès un
informe per aprovar el càlcul de la massa salarial del personal laboral de la Corporació.
Així mateix, durant el mes de març i abril els diferents organismes dependents de la
Corporació han tramès la seva informació sobre massa salarial prevista pel 2021. 

Es fa necessari, però, fer alguns aclariments previs sobre el sistema de càlcul utilitzat
per  determinar  la  massa  salarial.  En  primer  lloc,  cal  dir  que  la  pròpia  Llei  de
pressupostos  generals  de  l’Estat,  aprovats  per  llei  11/2020  de  30  de  desembre,
estableix  que  la  massa  salarial  està  integrada  per  tot  el  conjunt  de  retribucions
salarials  i  extrasalarials  del  personal  laboral,  i  per  les  despeses  d’acció  social
meritades pel personal laboral durant l’any, exceptuant en tot cas, les prestacions i
indemnitzacions de la  Seguretat  Social,  les cotitzacions al  sistema de la Seguretat
Social  a  càrrec  de  l’empresa,  les  indemnitzacions  corresponents  a  trasllats,
suspensions o acomiadaments i  les indemnitzacions o bestretes per despeses que
hagi realitzat el treballador. 

La massa salarial del personal laboral s’ha calculat d’acord amb els següents criteris:
En  primer  lloc,  s’han  computat  les  aplicacions  pressupostàries  relatives  a  les
retribucions bàsiques i complementàries (incloent els conceptes retributius variables
com la  productivitat,  les  gratificacions  per  serveis  extraordinaris  i  complements  de
dedicació especial).

Cal dir que dins de les retribucions bàsiques del personal laboral s’inclou el concepte
de  triennis,  que  retribueix  l’antiguitat  del  personal  laboral,  i  que  per  tant,  és  un
concepte salarial que pot experimentar una variació natural pel pas del temps durant
els propers exercicis pressupostaris, i aquest efecte no ha de ser tingut en compte per
fer la comparació entre exercicis pressupostaris en termes d’homogeneïtat en quant a
l’antiguitat del personal. 

En  segon  lloc,  les  aplicacions  pressupostàries  relatives  a  la  formació  i  el
perfeccionament del personal, i les ajudes socials de qualsevol índole, s’agrupen a tots
els empleats de la plantilla sense distinció entre personal laboral i funcionari. A més,
aquest tipus de despesa té un caràcter rogat, és a dir, que dependrà de circumstàncies
personals i  de la pròpia voluntat dels empleats el  fet  d’acollir-se a aquest  tipus de
despesa,  de  forma  que  per  fer  una  aproximació  a  la  realitat  s’ha  fet  un  càlcul
prorratejat que té en compte el nombre d’efectius laborals segons la plantilla total de
personal laboral i funcionari a la Diputació de Girona. A partir de la suma dels anteriors
conceptes (aplicacions pressupostàries sobre retribucions bàsiques i complementàries,
ajudes socials i formació) obtenim el càlcul de la massa salarial. 

L’òrgan administratiu encarregat d’aprovar la massa salarial del personal laboral de la
Corporació i els seus ens dependents és el Ple. Malgrat que la Llei de Bases de Règim
Local  només  atribueix  amb  caràcter  explícit  al  Ple  l’aprovació  de  les  retribucions
complementàries del personal funcionari (article 33.1.f), entenem que, per comparació,
la massa salarial del personal laboral també ha de ser aprovada pel Ple, atès que les
retribucions complementàries del personal laboral forma part del contingut obligat de
les Relacions de Llocs de Treball, les quals han de ser aprovades pel Ple. En el mateix
sentit  s’expressa  l’article  10  del  Reglament  Orgànic  Municipal  de  la  Diputació  de
Girona. 
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En base a aquests antecedents i consideracions, la Comissió Informativa d’Hisenda,
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, hi dictamina favorablement i
eleva al Ple la proposta d'acord següent:

PRIMER. APROVAR la massa salarial del personal laboral de la corporació i de tots
els organismes dependents que conformen el  seu sector  públic,  en compliment de
l’article 103 bis de la Llei de Bases de Règim Local, que és la següent:

ORGANISMES
MASSA SALARIAL

2021
Diputació de Girona 3.066.283,13

Organisme Autònom de Salut Pública DIPSALUT 283.804,91

Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis XALOC 2.076.631,71

Conservatori de Música Isaac Albéniz 2.168.075,00

Entitat Pública Empresarial SEMEGA 379.455,40

Consorci d’Aigües Costa Brava Girona 523.169,78

Consorci de les Vies Verdes 701.495,52

Patronat de Turisme Costa Brava Girona 1.388.282,01

SUMAR Empresa d'Acció Social Sl 17.557.314,00

Fundació de la Casa de Cultura de Girona 346.255,23

Consorci de les Gavarres 160.414,08

Total 28.651.180,77

SEGON. Ordenar la  publicació de la massa salarial  del  sector  públic  laboral  de la
Diputació de Girona a la seu electrònica de la Corporació i  al  Butlletí  Oficial  de la
Província de Girona, en el termini de 20 dies des de la seva aprovació.”

El senyor President manifesta que passaríem al punt 16è, que és l’aprovació de la
massa salarial del personal laboral de la Diputació i entitats dependents per a l’exercici
del 2021. Té la paraula la diputada senyora Roser Estañol.
La diputada delegada de Recursos Humans, senyora Roser Estañol, pren la paraula i
diu: Gràcies, president. Bon dia tingueu. Segons la llei de bases de règim local,  la
Diputació de Girona té l’obligació d’aprovar amb caràcter anual la massa salarial del
personal  laboral  de  la  mateixa  corporació  i  també  de  la  resta  d’organismes
dependents, i com cada any, ho portem a ple. Doncs és això.
El senyor President, respon: Moltes gràcies. És un total de 28.651.180,77 €. D’acord?
La diputada senyora Laia Pèlach, manifesta: No, nosaltres volem fer una abstenció.
El senyor President, diu: Sí? Endavant, endavant, senyora Pèlach.
La diputada senyora Pèlach, intervé i manifesta: Sí, explicar bàsicament que d’alguna
manera  entenem  que  avalaríem  tots  els  sistemes  salarials  de  la  Diputació  que
nosaltres  no  avalem  per  diferents  motius  relacionats  amb  els  salaris  que  cobren
diferents  persones  de  l’organització  de  manera  que  creiem que  no  sempre  estan
justificats els complements o els diferents aspectes que conformen els salaris de tota
la plantilla. Per tant, farem aquesta abstenció. Moltes gràcies.
El  senyor  President,  respon:  Moltes  gràcies.  Queda  dit.  Amb 26  vots  a  favor  i  1
abstenció, senyor secretari, quedaria aprovat aquest punt.
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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. 

17. Aprovació  de  la  modificació  del  Pla  de  Serveis  del  departament  de
Promoció  i  Desenvolupament  Econòmic  Local.  Promoció  i
Desenvolupament Econòmic Local - 2019/X020100/6594

“Antecedents
L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i de
gestió.  Igualment,  l’article  36.1  d reconeix  com a competència  la  cooperació en el
foment  del  desenvolupament  econòmic  i  social  i  en  la  planificació  en  el  territori
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en
aquest àmbit.

La Diputació de Girona, a través del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic
Local, té com a línia d’actuació prioritària la col·laboració en projectes relacionats amb
el  foment  de  l’ocupació  i  el  desenvolupament  econòmic  integral  i  equilibrat  dels
municipis del seu àmbit territorial.

En aquest context, el Ple de la Diputació de Girona va aprovar el Pla de Serveis del
Departament  de  Promoció  i  Desenvolupament  Econòmic  Local  de  la  Diputació  de
Girona en data 17 de setembre de 2019. Posteriorment, el Pla de Serveis ha estat
modificat  en  diverses  ocasions.  L’última  modificació  es  va  aprovar  en  data  22  de
setembre de 2020, publicada al BOP núm. 189, de 30 de setembre de 2020.

Els serveis oferts en el Pla són els següents:
 Portal de Formació en Xarxa.
 Assessorament tècnic per a la millora de la competitivitat territorial.
 XIFRA - Empreses.
 XIFRA - Dades subjectes a secret estadístic.
 Xarxa Local del Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN) de Girona.
 Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial (XGEAE).
 Plataforma de comerç local.

Vista  la  necessitat  d’actualitzar  alguns aspectes del  Pla  de Serveis  i  la  necessitat
d’incloure-hi els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030.

Vist l’informe de la cap del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
amb data 27 d’abril de 2021.

D’acord  amb  els  antecedents  exposats, la  Comissió  Informativa  de Promoció
Econòmica, Administració i Hisenda hi dictamina favorablement i proposa al Ple que
adopti l’acord següent:
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Primer. Modificar el Pla de Serveis del Departament de Promoció i Desenvolupament
Econòmic Local de la Diputació de Girona, que queda redactat tal com es transcriu
literalment a continuació:

”PLA DE SERVEIS DEL DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ I  DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

1. Introducció
L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i de
gestió.  Igualment,  l’article  36.1  d reconeix  com a competència  la  cooperació en el
foment  del  desenvolupament  econòmic  i  social  i  en  la  planificació  en  el  territori
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en
aquest àmbit.

La Diputació de Girona, a través del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic
Local, té com a línia d’actuació prioritària la col·laboració en projectes relacionats amb
el  foment  de  l’ocupació  i  el  desenvolupament  econòmic  integral  i  equilibrat  dels
municipis del seu àmbit territorial. 

En aquest context, el Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la
Diputació  de  Girona  considera  adient  posar  a  disposició  de  diferents  entitats  una
relació de serveis per ajudar a aconseguir els objectius esmentats anteriorment.

2. Serveis que es presten
Els serveis oferts en aquest Pla són els següents:
 Portal de Formació en Xarxa (annex 1).
 Assessorament tècnic per a la millora de la competitivitat territorial (annex 2).
 XIFRA - Empreses (annex 3).
 XIFRA - Dades subjectes a secret estadístic (annex 4).
 Xarxa  Local  del  Sistema  d’Informació  Territorial  Municipal  (SITMUN)  de  Girona

(annex 5).
 Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial (XGEAE) (annex 6).
 Plataforma de comerç local (annex 7).

3. Sol·licitud i concessió dels serveis
La sol·licitud  de cada  servei  s’ha  de formular  segons  els  requisits  especificats  en
l’annex corresponent de cada servei.

Una  vegada  registrada  la  sol·licitud,  el  Servei  de  Promoció  i  Desenvolupament
Econòmic  Local  l’analitza  i  eleva  una  proposta  de  resolució  al  president  de  la
Diputació,  el  qual  dicta  les  resolucions  corresponents,  en  què  atorga o  denega  el
servei sol·licitat.

En cas que tècnicament no sigui possible o que l’entitat local no compleixi els requisits
establerts en aquest Pla, la Presidència de la Diputació emet una resolució motivada
en què denega el servei sol·licitat.
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Les sol·licituds s’atenen per ordre d’entrada rigorós al Registre General de la Diputació
de Girona.

El termini per formular les sol·licituds està obert tot l’any.

4. Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Diputació de Girona. 

Finalitat: Registre de persones interessades o participants en activitats de formació o
organitzades per la Diputació, organització d’activitats i tramesa d’informació.

Legitimació: Compliment d’una obligació legal (art.  6.1  c del  Reglament general de
protecció de dades - RGPD) i d’una missió d’interès públic (art. 6.1 e de l’RGPD).

Destinataris: Les dades es comunicaran a altres administracions públiques quan sigui
necessari per raó del procediment administratiu.

Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d’accés, rectificació,
supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se
a la Diputació de Girona.

Política de protecció de dades de la Diputació de Girona:
https://seu.ddgi.cat/politica-de-proteccio-de-dades

5. Finançament
El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona
assumeix l’allotjament, l’actualització, les millores i el finançament de tots els serveis
inclosos dins d’aquest Pla de Serveis.

6. Normes de desenvolupament
Es faculta el president de la Diputació perquè, un cop emès l’informe del Servei de
Promoció  i  Desenvolupament  Econòmic  Local,  dicti,  mitjançant  la  resolució
corresponent,  les  normes  de  desenvolupament  que  siguin  necessàries  per  a  la
interpretació i el desenvolupament d’aquest Pla.

7. Vigència del Pla de Serveis
Aquest Pla de Serveis serà vigent des de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial
de  la  Província  de  Girona (BOPG)  i  mentre  no  se  n’acordi  la  modificació  o  la
derogació.

ANNEX 1
Servei 1. Portal de Formació en Xarxa
Objecte
Facilitar l’accés a una eina que ha estat pensada per simplificar, agilitzar i garantir la
promoció  i  la  difusió  de  l’oferta  formativa  de  les  entitats  adherides  al  programa
«Formació en Xarxa».
Objectius de desenvolupament sostenible - Agenda 2030
Aquest  servei  té  impacte  principalment  sobre  els  objectius  següents  de
desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030:

 Objectiu  4.  Garantir  una  educació  inclusiva,  equitativa  i  de  qualitat  i
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promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.
 Objectiu  8.  Promoure  el  creixement  econòmic  sostingut,  inclusiu  i

sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.
 Objectiu 10. Reduir la desigualtat en i entre els països.

Beneficiaris
Les entitats col·laboradores: ajuntaments, consells comarcals, entitats delegades de
promoció econòmica d’ajuntaments o consells comarcals, patronals, sindicats i entitats
sense ànim de lucre que acreditin l’existència d’un acord de l’òrgan competent pel qual
s’aprova la petició d’adhesió al servei (decret d’alcaldia, acord de Junta de Govern,
acord de Ple o equivalent) i que compleixin els requisits següents:
Requisits d’accés de les entitats participants:

 Programar  habitualment  formacions  de millora  de  l’ocupabilitat  adreçades  a
empresaris, emprenedors, treballadors o aturats. Es descarten les formacions
adreçades al sector públic.

 Treballar dins l’àmbit de la demarcació de Girona.
 Pertànyer  a la  tipologia  d’entitats  següent:  ajuntaments,  consells  comarcals,

entitats delegades de promoció econòmica d’ajuntaments o consells comarcals,
patronals, sindicats i entitats sense ànim de lucre.

 Formalitzar la sol·licitud d’accés al servei amb el formulari d’alta al Registre
General de la Diputació de Girona.

Avantatges per a les entitats participants:
 Accedir a un nou canal de promoció de la formació.
 Actualitzar la informació dels cursos que es publiquen en diversos webs des

d’un únic espai d’administració.
 Buscar  la  complementarietat  de  la  formació  programada  amb  la  resta  del

territori.
 Disposar d’una eina de suport en els processos d’orientació laboral.
 Disposar d’un historial de les formacions per a futures planificacions formatives.
 Tenir la possibilitat de gestionar les inscripcions a les formacions programades.
 Avaluar anònimament les formacions.
 Difondre les formacions enregistrades en el repositori de formacions en línia.

Avantatges per a la ciutadania:
 Accedir a la guia formativa de referència per a la millora de l’ocupabilitat a la

demarcació de Girona.
 Subscriure’s a les formacions per àmbit territorial i família professional.
 Accedir  a  la  informació  complementària:  ofertes  laborals  per  comarca,

certificats de professionalitat i recursos formatius.
 Accedir al repositori de formacions en línia enregistrades.
 Cercar formacions presencials i  en línia per paraula clau, localitat,  comarca,

família professional, entitat organitzadora i persones destinatàries.
Objectiu
Aglutinar la formació de millora de l’ocupabilitat de la demarcació de Girona i ser-ne el
referent.
Sol·licitud del servei
L’entitat  interessada ha de formalitzar la sol·licitud amb la presentació del formulari
normalitzat, disponible al web de la Diputació de Girona.
Les  sol·licituds  s’han  de  presentar  per  via  telemàtica  al  registre  general  de  la
Diputació.
Les  sol·licituds,  degudament  emplenades,  han  d’estar  signades  digitalment  per  la
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat.
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Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona,
que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat.
Funcionament del servei
Les  dades  personals  obtingudes  per  mitjà  del  formulari  i  les  registrades  en  els
sistemes de la Diputació per a la prestació del servei s’incorporen al fitxer «Usuaris
intranet promoció econòmica», creat per la Diputació de Girona. Per a l’exercici dels
drets reconeguts a la normativa de protecció de dades, els interessats poden utilitzar
els  mateixos  canals  del  servei  o  adreçar-se  al  Departament  de  Promoció  i
Desenvolupament Econòmic Local.
Així mateix, l’entitat participant exonera la Diputació de Girona de la idoneïtat de la
informació  subministrada  i  de  qualsevol  inexactitud  eventual  en  la  informació
esmentada.
Obligacions de la Diputació de Girona
El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona
pren  el  paper  d’impulsor  del  portal  Formació  en  Xarxa  amb  la  voluntat  d’allotjar,
mantenir i millorar el servei.
La Diputació de Girona contribueix a difondre el portal mitjançant el web corporatiu,
bàners o anuncis a mitjans de comunicació i xarxes socials, targetes, etc.
Obligacions de les entitats adherides
L’entitat és responsable dels continguts que incorpora a la plataforma. La Diputació de
Girona, titular del lloc web i del domini, col·labora en la difusió dels continguts però no
en verifica la qualitat. No obstant això, en el cas que detecti errors o irregularitats, es
posarà en contacte amb l’entitat en qüestió.
És preceptiu que l’entitat comuniqui a la Diputació les altes i les baixes d’usuaris, atès
que és important que en tot moment els usuaris actius siguin els que efectivament
utilitzin  la  plataforma.  L’entitat  adherida  serà  responsable  que  aquests  usuaris
compleixin les condicions del servei.
Cada usuari  de la plataforma ha d’accedir-hi des de la seva pròpia sessió. Només
l’usuari  ha  de  conèixer  la  seva  contrasenya,  que  és  personal  i  secreta.  Ningú  ha
d’accedir-hi utilitzant els identificadors personals (nom d’usuari i paraula de pas) d’una
altra persona.
Baixa del servei
En el cas que l’ens local vulgui revocar l’adhesió al servei, cal que ho comuniqui al
Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona,
mitjançant un acord del mateix òrgan competent que al seu dia va aprovar l’adhesió.

La  Diputació  de  Girona  es  reserva  el  dret  de  revocar  l’adhesió  al  servei  per
incompliment de l’entitat beneficiària, per falta de mitjans tècnics o materials, o bé per
altres motius sobrevinguts.

ANNEX 2
Servei 2. Assessorament tècnic per a la millora de la competitivitat territorial
Objecte
Proporcionar assessorament en matèria de competitivitat territorial als ajuntaments i
altres ens locals de la demarcació de Girona.
Els àmbits d’intervenció del servei són:

 Planificació estratègica. Definir el model i les estratègies del territori. 
 Activitat comercial i industrial.
 Recursos naturals i culturals. 
 Contingut web.
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 Emprenedoria.
 Ocupació.
 Línies de suport tant de la Diputació com d’altres entitats i organismes

en relació amb la petició de l’Ajuntament.
 Altres temes d’interès per al desenvolupament local.

Objectius de desenvolupament sostenible - Agenda 2030
Aquest  servei  té  impacte  principalment  sobre  els  objectius  següents  de
desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030:

 Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i  sostenible,
l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

 Objectiu  11.  Aconseguir  que  les  ciutats  i  els  assentaments  humans  siguin
inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

 Objectiu 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un
desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les
persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots
els nivells.

 Objectiu 17. Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial
per al Desenvolupament Sostenible.

Beneficiaris
Poden sol·licitar aquest servei els ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de
Girona que acreditin l’existència d’un acord de l’òrgan de govern municipal competent
pel qual s’aprova la petició de prestació del servei (decret d’alcaldia, acord de Junta de
Govern o acord de Ple), i que compleixin els requisits següents:

a) No estar adherits de forma individual a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció
Econòmica (XSLPE) de la Diputació de Girona.
b) No disposar de personal tècnic de promoció econòmica.

Objectiu 
Proporcionar  un document  estratègic,  obtingut  mitjançant  l’anàlisi  de  la  realitat  del
municipi,  que  permeti  dissenyar  i  desenvolupar  programes,  accions  i  projectes
concrets d’intervenció en matèria de promoció econòmica i desenvolupament local.
Sol·licitud del servei
L’entitat interessada ha de formalitzar la sol·licitud del servei amb la presentació del
formulari  disponible al  web de la Diputació de Girona,  juntament amb el document
acreditatiu  de l’existència de l’acord de l’òrgan de govern competent  que aprovi  la
petició de la prestació del servei (decret d’alcaldia, acord de Junta de Govern o acord
de Ple).
Les  sol·licituds  s’han  de  presentar  per  via  telemàtica  al  registre  general  de  la
Diputació.
Les  sol·licituds,  degudament  emplenades,  han  d’estar  signades  digitalment  per  la
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat.
Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona,
que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat.
Funcionament del servei
El servei d’assessorament es computa en hores de dedicació a cada ens local (entre
25 i 40 hores anuals). L’assessorament es realitza tant de forma presencial com virtual.
El  servei  inclou  una  primera  visita  a  l’ajuntament  sol·licitant  per  tal  de  valorar  la
demanda  in situ, analitzar la documentació que l’ens local ha posat a disposició del
tècnic responsable de l’assessorament,  diagnosticar la situació i  fer  la proposta de
desenvolupament.  Si  s’escau,  aquesta  primera  visita  també  pot  ser  virtual.  En
qualsevol cas, s’haurà de realitzar en el termini de dos mesos a partir de la recepció de
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l’acceptació del servei. Al final de la intervenció, la Diputació expedeix un document de
treball consensuat amb l’ajuntament.
Els  ajuntaments  que  sol·liciten  el  servei  es  comprometen  a  facilitar  l’accés  a  la
informació i el responsable polític dels temes a tractar, a rebre el tècnic responsable de
l’assessorament.  També es  comprometen a  assistir  a  la  trobada de tancament  del
Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació.
En  el  cas  que  l’ajuntament  no  compleixi  els  compromisos  acordats,  el  Servei  de
Promoció  i  Desenvolupament  Econòmic  Local  es  reserva  el  dret  de  donar  per
finalitzada la tasca.
Baixa del servei
En el cas que l’ens local vulgui renunciar al servei, cal que ho comuniqui al Servei de
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona, mitjançant un
acord del mateix òrgan competent que al seu dia va aprovar la sol·licitud.
La  Diputació  de  Girona  es  reserva  el  dret  de  revocar  l’adhesió  al  servei  per
incompliment de l’entitat beneficiària, per falta de mitjans tècnics o materials, o bé per
altres motius sobrevinguts.
En qualsevol dels casos esmentats, no es tindran en compte els punts extra que pugui
comportar  la  realització  del  servei  en  les  subvencions  del  Servei  de  Promoció  i
Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona.

ANNEX 3
Servei 3. XIFRA - Empreses
Objecte
Facilitar dades empresarials d’informació general i de comptes anuals de les empreses
de la demarcació de Girona, que recull la informació obtinguda de fonts oficials.
Serveis que ofereix:

 Llista d’empreses que presenten els comptes al registre mercantil.
 Llista  d’empreses  de  nova  creació,  d’autònoms,  de  comunitats  de  béns  i

d’empreses exemptes de l’obligació de presentar comptes al registre mercantil.
 Informe i gràfic amb el resum d’empreses del municipi.
 Altres dades per a estudis i projectes municipals.
 Fitxer mensual d’alta d’empreses (fins a acabar l’exercici en curs).

Objectius de desenvolupament sostenible - Agenda 2030
Aquest  servei  té  impacte  principalment  sobre  els  objectius  següents  de
desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030:

 Objectiu  8.  Promoure  el  creixement  econòmic  sostingut,  inclusiu  i
sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

 Objectiu  17.  Enfortir  els  mitjans  per  implementar  i  revitalitzar  l’Aliança
Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

Beneficiaris
Poden ser beneficiaris d’aquest servei les entitats locals de la demarcació i les àrees i
els organismes autònoms de la Diputació de Girona que el sol·licitin.
Els beneficiaris del servei només poden sol·licitar informació sobre l’àmbit territorial de
la seva competència, llevat que acreditin un interès fonamentat en un territori diferent
del propi.
No poden sol·licitar aquest servei entitats privades o amb finalitats comercials.
Objectiu
Facilitar als ens locals de la demarcació la informació sobre les empreses del seu
àmbit territorial, sense cost econòmic.
Sol·licitud del servei
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L’entitat  interessada ha de formalitzar la sol·licitud amb la presentació del formulari
normalitzat, disponible al web de la Diputació de Girona.
Les  sol·licituds  s’han  de  presentar  per  via  telemàtica  al  registre  general  de  la
Diputació.
Les  sol·licituds,  degudament  emplenades,  han  d’estar  signades  digitalment  per  la
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat.
Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona,
que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat.
Funcionament del servei
La Diputació facilita als ens locals les dades sol·licitades en format Excel mitjançant
l’EACAT.
L’entitat receptora es compromet a  adoptar les mesures tècniques, administratives i
organitzatives  necessàries  per  assegurar  que  les  dades  d’empreses  facilitades
s’utilitzin exclusivament per al projecte descrit en la sol·licitud. 
Cap de les dades d’empreses facilitades es pot distribuir a tercers.

ANNEX 4
Servei 4. XIFRA - Dades subjectes a secret estadístic
Objecte
Facilitar  dades  procedents  de  fonts  oficials  subjectes  a  secret  estadístic  de  la
demarcació de Girona per al desenvolupament de projectes d’investigació concrets.
Serveis que ofereix: 

 Accés  a  l’àrea  restringida  del  XIFRA,  Sistema d’Informació  Estadística
Local de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat/xifra).

Objectius de desenvolupament sostenible - Agenda 2030
Aquest  servei  té  impacte  principalment  sobre  els  objectius  següents  de
desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030:

 Objectiu  8.  Promoure  el  creixement  econòmic  sostingut,  inclusiu  i
sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

 Objectiu  17.  Enfortir  els  mitjans  per  implementar  i  revitalitzar  l’Aliança
Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

Beneficiaris
Poden ser beneficiaris d’aquest servei les entitats locals de la demarcació i les àrees i
els organismes autònoms de la Diputació de Girona que el sol·licitin.
Els beneficiaris del servei només poden sol·licitar informació sobre l’àmbit territorial de
la seva competència, llevat que acreditin un interès fonamentat en un territori diferent
del propi.
No poden sol·licitar aquest servei entitats privades o amb finalitats comercials.
Objectiu
Facilitar  als  ens  locals  de  la  demarcació  la  informació  de  dades  estadístiques
subjectes a secret estadístic del seu àmbit territorial, sense cost econòmic.
Sol·licitud del servei
L’entitat  interessada ha de formalitzar la sol·licitud amb la presentació del formulari
normalitzat, disponible al web de la Diputació de Girona.
Les  sol·licituds  s’han  de  presentar  per  via  telemàtica  al  registre  general  de  la
Diputació.
Les  sol·licituds,  degudament  emplenades,  han  d’estar  signades  digitalment  per  la
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat.
Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona,
que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat.
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Funcionament del servei
La Diputació facilita a l’entitat sol·licitant l’accés a les dades que demana mitjançant
l’EACAT.
L’entitat  ha  d’adoptar  les  mesures  tècniques,  administratives  i  organitzatives
necessàries per tal d’assegurar que les dades individuals o individualitzades no seran
objecte de difusió directa ni indirecta per qualsevol mitjà ni seran cedides a tercers, en
els termes que estableixen la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal; la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, i
la  normativa  de  desenvolupament  d’ambdues  lleis.  Així  mateix,  l’entitat  no  pot
identificar les unitats estadístiques individuals de manera directa ni indirecta per a cap
tipus de tractament.

ANNEX 5
Servei 5. Xarxa Local del Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN) de
Girona
Objecte
Posar a l’abast dels ajuntaments i dels altres ens locals de la demarcació de Girona el
Sistema d’Informació Territorial  Municipal (SITMUN) com a eina per a la consulta i
l’anàlisi de cartografia municipal.
Concretament,  la  Diputació  de  Girona,  per  mitjà  del  Servei  de  Promoció  i
Desenvolupament Econòmic Local, posa a disposició dels membres de la Xarxa Local
SITMUN Girona els serveis següents: 

 Accés a la plataforma SITMUN, que conté: l’aplicació específica SITMUN (eina
SIG amb tecnologia web), mòduls específics per facilitar la gestió d’informació
geogràfica  i  la  generació  d’informació  geogràfica  segons  als  estàndards
establerts per la directiva INSPIRE.

 Suport  en la  preparació  de cartografies per  introduir  al  SITMUN,  per  tal  de
garantir-ne l’homogeneïtzació.

 Organització de jornades en l’àmbit de la Xarxa Local SITMUN Girona.
 Formació bàsica en la utilització de SITMUN.

Aplicacions específiques del SITMUN a les quals es pot accedir mitjançant sol·licitud:
 Integració SITMUN amb gestor d’expedients.
 Manteniment del carrerer.
 Cens d’activitats econòmiques.
 Cens d’habitatges i solars buits.
 SITMUN Vespa asiàtica.

Objectius de desenvolupament sostenible - Agenda 2030
Aquest  servei  té  impacte  principalment  sobre  els  objectius  següents  de
desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030:

 Objectiu  8.  Promoure  el  creixement  econòmic  sostingut,  inclusiu  i
sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

 Objectiu 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització
inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

 Objectiu  17.  Enfortir  els  mitjans  per  implementar  i  revitalitzar  l’Aliança
Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

Beneficiaris
Es poden beneficiar del servei els ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de
Girona que acreditin que existeix un acord del Ple que aprova l’adhesió.
Objectiu
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La Xarxa Local SITMUN Girona es proposa com un instrument per promoure l’ús del
sistema d’informació territorial municipal SITMUN als ajuntaments i altres ens locals de
la província de Girona. Aquesta voluntat es recull en els objectius següents: 

 Promoure la participació en la xarxa. 
 Promoure l’intercanvi d’experiències i  necessitats entre els ajuntaments i

ens  locals  de la  demarcació  com a usuaris  de la  Xarxa Local  SITMUN
Girona. 

 Posar a l’abast dels ajuntaments i ens locals de la demarcació eines que els
facilitin la gestió territorial del seu municipi o àmbit predeterminat. 

Sol·licitud del servei
L’entitat  interessada  ha  de  formalitzar  l’adhesió  amb  la  presentació del  formulari
normalitzat, disponible al web de la Diputació de Girona, juntament amb l’acord de Ple
que aprova l’adhesió.
En el cas que els beneficiaris adherits vulguin accedir a les aplicacions que ofereix el
servei  SITMUN,  cal  que  presentin  sol·licitud  normalitzada  específica  de l’aplicació.
Aquestes sol·licituds es troben al web de la Diputació de Girona.
Les  sol·licituds  s’han  de  presentar  per  via  telemàtica  al  registre  general  de  la
Diputació.
Les  sol·licituds,  degudament  emplenades,  han  d’estar  signades  digitalment  per  la
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat.
Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona,
que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat.
Funcionament del servei
Per a la utilització de l’aplicació, els mòduls, les eines i els recursos que ofereix la
Xarxa Local, cal adherir-se al servei.
Els  membres tenen dret  a gaudir  dels serveis que ofereix  la Xarxa Local SITMUN
Girona.
Els membres tenen el deure de respectar les condicions d’adhesió recollides en aquest
document  i  de  participar  en  l’activitat  d’aquesta  Xarxa  i,  concretament,  es
comprometen a:

 Aportar i compartir la seva experiència en l’àmbit del SIG. 
 Participar en els grups de treball de la Xarxa, en els debats i en les reflexions. 
 Assumir les responsabilitats que, directament o indirectament, es derivin de les

actuacions en l’ús dels instruments que resulten de la Xarxa Local SITMUN
Girona.  Atès  que la  Xarxa Local  SITMUN Girona no té personalitat  jurídica
pròpia,  la  responsabilitat  que  es  pugui  derivar  davant  de  tercers  com  a
conseqüència de les d’actuacions associades al desplegament de la Xarxa és
únicament imputable a l’ens executor material i directe de les actuacions. 

L’ens destinatari ha de facilitar la incorporació de la informació municipal corresponent,
té accés a la totalitat de les dades incorporades al SITMUN i ha de respondre dels
danys  causats  amb  motiu  de  qualsevol  altra  utilització  no  prevista  en  el  protocol
d’adhesió.
L’ens  destinatari  ha  de  mantenir  actualitzada  la  informació  necessària  per  al
funcionament  correcte  del  sistema  d’informació  territorial  amb  la  freqüència  i  la
regularitat que estableixi amb caràcter general la Diputació de Girona.
Així  mateix,  l’ens  destinatari  exonera  la  Diputació  de  Girona  de  la  idoneïtat  de  la
informació cartogràfica subministrada, així com de qualsevol inexactitud eventual en la
informació  esmentada  que  puguin  contenir  els  suports  informàtics,  sense  que  la
Diputació  es  faci  responsable  dels  danys  ocasionats  a  l’ajuntament  o  ens  local
cessionari d’aquesta informació.
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Obligacions de la Diputació de Girona
Obligacions respecte a la Xarxa:
El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona
pren el paper d’impulsor i dinamitzador de la Xarxa Local SITMUN Girona. 

Des  de  la  Xarxa  Local  SITMUN  Girona  s’organitzen  els  circuits  d’informació  i
coordinació de la seva actuació i  es creen, si s’escau, grups de treball per debatre
temes d’actualitat, per compartir experiències en temes relacionats amb els SIT i per
facilitar un intercanvi de coneixements segons les necessitats o demandes explícites.
Els assisteixen, si es considera oportú, especialistes d’acord amb les qüestions que
s’hagin de plantejar. 
D’aquests grups de treball poden sorgir diferents propostes:

 Unificar criteris tècnics en temes de cartografia.
 Proposar millores de l’eina SITMUN. 
 Compartir  experiències  en  la  incorporació  al  sistema  de  les  diferents

cartografies temàtiques. 
 Fer consultes per a la correcta aplicació i utilització del sistema. 

Obligacions respecte al SITMUN:
a) Posar a l’abast dels ens locals la informació geogràfica disponible referida al seu
territori a través de la implantació del SITMUN. La Diputació, provisionalment, pot
deixar  sense  servei  de  consulta  els  ens  locals  per  motius  de  migració,
manteniment  o  avaria  dels  equips  informàtics,  amb  un  preavís  de  dos  dies
laborables quan això sigui possible.
b) Permetre que el personal de l’ens destinatari que s’especifiqui pugui consultar la
cartografia disponible a escala municipal, mitjançant les eines de consulta i accés a
la informació facilitades per la plataforma.
c) Permetre l’actualització de diversos conjunts d’informació geogràfica, a través de
mòduls específics SITMUN, amb tecnologia web. Una de les informacions cabdals
que es permet actualitzar és la que fa referència a les adreces, per tal de facilitar
als ajuntaments el compliment del Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel
qual es modifica el Reglament de població i demarcació de les entitats locals.

La Diputació de Girona no assumeix cap responsabilitat en l’ús que faci l’ens local de
qualsevol dels mòduls d’actualització, del qual derivi la inexactitud del grau de revisió o
d’actualització de la informació geogràfica gestionada.
Obligacions de les entitats adherides

a)  Fer  un bon  ús  de  la  informació  que  pugui  estar  al  seu abast  a  través del
SITMUN  i  respectar  els  usos  limitats  mitjançant  convenis  amb  altres  entitats
propietàries  de  les  dades  incorporades  o,  si  s’escau,  obtenir  l’autorització
corresponent. 
b) Garantir el compliment del text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat
per l’RDL 1/1996, de 12 d’abril, a què està subjecta la cartografia, d’acord amb el
que estableixen les clàusules tercera (Qualitat de les dades) i quarta (Protecció de
dades de caràcter personal). 
c) Informar la Diputació de Girona dels usuaris que han d’accedir a la plataforma
SITMUN  i  especificar  els  diferents  tipus  d’accés  (consulta,  manteniment,
descàrrega, etc.). 
d) Comunicar a la Diputació de Girona totes les baixes dels usuaris autoritzats o
qualsevol canvi en el seu correu electrònic, a l’efecte de no dificultar la tramesa de
comunicats. 
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Els ens locals adherits a la Xarxa Local SITMUN Girona que elaborin cartografia pròpia
i que utilitzin models de dades o aplicacions facilitades per la Diputació de Girona han
de complir el següent:

 Lliurar a la Diputació els fitxers tant gràfics com alfanumèrics susceptibles de
ser  incorporats  al  SITMUN,  en  el  format  i  l’estructura  que  estableixi  la
Diputació.  La  incorporació  de  la  cartografia  a  la  plataforma  SITMUN  no
comporta un canvi de titularitat. 

 Depurar i mantenir la base georeferenciada d’adreces, tant del nom del carrer
com del número de portal, ja sigui mitjançant la tramesa de la informació amb
el  format  d’intercanvi  establert  per  la  Diputació  o  bé  a  través  del  mòdul
d’actualització d’informació que la Diputació posa al seu abast. La codificació i
l’estructura  s’han  d’adequar  al  que  estableixin  per  normativa  les
administracions de rang superior, especialment el que disposi l’ICGC (Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya), a través de la base de dades municipal
d’adreces de Catalunya (BDMAC). L’ens destinatari es compromet a actualitzar
carrerer tant gràficament com alfanumèricament i a informar la Diputació de la
finalització dels treballs de depuració inicials. 

 Comunicar  a  la  Diputació  de Girona qualsevol  anomalia  que detectin  en la
informació incorporada per tal  de facilitar-ne la depuració,  tenint  en compte,
però, l’any en què ha estat realitzada. L’ens destinatari és el responsable de les
inexactituds que puguin causar danys a tercers. 

Tractament de les dades
El compliment dels objectius de la prestació del servei no requereix que una part tracti
dades personals de terceres persones per compte o encàrrec de l’altra, per la qual
cosa  no  cal  formalitzar  un  encàrrec  de  tractament  en  el  sentit  de  l’article  28  del
Reglament general  de protecció de dades (Reglament UE 2016/679 del  Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016).
Les  parts  declaren  complir  el  Reglament  general  de  protecció  de  dades  i  la  Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals. 
Cada part tractarà les dades personals dels representants i interlocutors de l’altra com
a responsable del tractament, en el sentit  de l’article 4.7 del Reglament general de
protecció de dades. La finalitat del tractament serà formalitzar i gestionar la prestació
del  servei  i  portar  a  terme les  actuacions que se’n  derivin.  Les  parts  es  declaren
informades que poden consultar la informació de les polítiques de protecció de dades
a les respectives pàgines web o seus electròniques.
Utilització de la informació
Tant la Diputació de Girona com l’ens local podran utilitzar la informació resultant del
servei  per  a  l’elaboració  de  memòries,  informes,  estudis  o  estadístiques.  Podran
publicar les dades en formats oberts per afavorir-ne la reutilització. En qualsevol cas,
han de fer constar que la font de la informació és la Xarxa Local SITMUN - Girona.
Baixa del servei
En el cas que l’ens local vulgui revocar l’adhesió al servei, cal que ho comuniqui al
Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona,
mitjançant un acord del Ple.
La  Diputació  de  Girona  es  reserva  el  dret  de  revocar  l’adhesió  al  servei  per
incompliment de l’entitat beneficiària, per falta de mitjans tècnics o materials, o bé per
altres motius sobrevinguts.

ANNEX 6
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Servei 6. Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial (XGEAE)
Objecte
L’objectiu general de l’XGEAE és posar a l’abast dels ajuntaments i altres ens locals de
la  demarcació  de  Girona  el  marc  de  treball  i  el  suport  per  a  la  millora  de  la
competitivitat  dels  espais  d’allotjament  empresarial  adherits.  Alguns  exemples
d’aquestes actuacions poden ser l’organització de promocions conjuntes, de jornades i
altres accions formatives, activitats de benchmarking, la unificació de criteris tècnics, el
reconeixement de la millor iniciativa de la demarcació de Girona, etc.
Objectius de desenvolupament sostenible - Agenda 2030
Aquest  servei  té  impacte  principalment  sobre  els  objectius  següents  de
desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030:

Objectiu  8.  Promoure  el  creixement  econòmic  sostingut,  inclusiu  i  sostenible,
l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

Objectiu  9.  Construir  infraestructures  resilients,  promoure  la  industrialització
inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

Beneficiaris
Ajuntaments i altres ens locals que tinguin la titularitat o l’encàrrec de gestió d’un espai
d’allotjament empresarial a la demarcació de Girona.
Objectiu
Aglutinar  l’oferta  pública  d’espais  d’allotjament  empresarial  de  la  demarcació  de
Girona, promoure l’emprenedoria i oferir serveis per fomentar-la.
Sol·licitud del servei
L’entitat  interessada  ha  de  formalitzar  l’adhesió  amb  la  presentació del  formulari
normalitzat, disponible al web de la Diputació de Girona, juntament amb l’acreditació
de la titularitat o l’encàrrec de gestió de l’espai d’allotjament empresarial i document
acreditatiu de l’existència de l’acord del Ple o equivalent.
Les  sol·licituds  s’han  de  presentar  per  via  telemàtica  al  registre  general  de  la
Diputació.
Les  sol·licituds,  degudament  emplenades,  han  d’estar  signades  digitalment  per  la
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat.
Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona,
que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat.
Funcionament del servei
L’àmbit territorial de l’XGEAE és la demarcació de Girona.
Les entitats sol·licitants han d’estar interessades a participar en les reunions de treball
amb l’objectiu de promoure l’emprenedoria a la demarcació de Girona i oferir serveis
per  fomentar-la.  Els  participants han d’acceptar  els  requisits  de funcionament  i  els
compromisos derivats de l’adhesió a l’XGEAE.
Obligacions de la Diputació de Girona

a) Assumir el paper d’entitat impulsora i dinamitzadora de l’XGEAE.
b) Proposar i coordinar accions conjuntes amb les entitats integrants de l’XGEAE.
c)  Posar  a  l’abast  de  les  entitats  que  integrin  l’XGEAE  el  portal  web
www.ddgi.cat/xgeae, que aglutina l’oferta pública d’espais d’allotjament empresarial
de  la  demarcació  de  Girona,  amb l’objectiu  de  millorar-ne  la  competitivitat.  La
Diputació  de  Girona  no  es  fa  responsable  de  la  inexactitud  de  la  informació
gestionada per les entitats participants.

Obligacions dels ens adherits
a) Acreditar la titularitat o l’encàrrec de gestió de l’espai d’allotjament empresarial.
b) Participar en les actuacions conjuntes i assistir regularment a les reunions de
treball promogudes en el marc de l’XGEAE.
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c)  Mantenir  actualitzada  la  informació  del  web  www.ddgi.cat/xgeae,  relativa  a
espais  comuns,  despatxos  disponibles,  empreses  allotjades,  serveis,  preus  i
activitats de l’entitat.
d) Prestar el servei de Coworking Visa, mitjançant el qual un emprenedor allotjat en
un viver o espai de cotreball adherit pot utilitzar puntualment els espais d’un altre
allotjament empresarial sempre que l’entitat d’acollida en tingui de disponibles.
e) Assumir les responsabilitats que, directament o indirectament, es derivin de les
actuacions per l’ús dels instruments que resulten de l’XGEAE. Atès que l’XGEAE
no té personalitat jurídica pròpia, la responsabilitat que es pugui derivar davant de
tercers  d’actuacions  associades  al  desplegament  de  la  Xarxa  és  únicament
imputable a l’ens que executi materialment i directament les actuacions.

Baixa del servei
En el cas que l’ens local vulgui revocar l’adhesió al servei, cal que ho comuniqui al
Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona,
mitjançant un acord del mateix òrgan competent que al seu dia va aprovar l’adhesió.
La  Diputació  de  Girona  es  reserva  el  dret  de  revocar  l’adhesió  al  servei  per
incompliment de l’entitat beneficiària, per falta de mitjans tècnics o materials, o bé per
altres motius sobrevinguts.

ANNEX 7
Servei 7. Plataforma de comerç local
Objecte
Posar a l’abast dels ajuntaments una plataforma de comerç electrònic per tal que s’hi
puguin inscriure els establiments del municipi que ho desitgin.
Concretament,  la  Diputació  de  Girona,  per  mitjà  del  Servei  de  Promoció  i
Desenvolupament  Econòmic  Local,  posa a disposició dels  ens  adherits  els  serveis
següents:

a) Accés com a usuari a la plataforma, que permet el control i el registre dels
comerços al municipi.

b) Formació bàsica en la utilització de la plataforma.
c) Suport en la utilització de la plataforma.

Objectius de desenvolupament sostenible - Agenda 2030
Aquest  servei  té  impacte  principalment  sobre  els  objectius  següents  de
desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030:

 Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible,
l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

 Objectiu  9.  Construir  infraestructures  resilients,  promoure  la  industrialització
inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

 Objectiu 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un
desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les
persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots
els nivells.

 Objectiu 17. Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial
per al Desenvolupament Sostenible.

Beneficiaris
Ajuntaments  de  la  demarcació  de  Girona  i  la  Cerdanya  lleidatana  que  acreditin
l’existència d’un acord  de l’òrgan de govern municipal competent (decret d’alcaldia,
acord de Junta de Govern o acord de Ple) que aprova l’adhesió.
Objectiu
Aprofitar la plataforma per promoure i incentivar el comerç local i alhora proporcionar:
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a) Un punt d’accés al comerç electrònic per als comerços municipals. Així se
n’augmenta la visibilitat i les possibilitats de negoci.
b) Un punt des del qual els ciutadans tindran accés als comerços locals per

poder fer comandes.
Sol·licitud del servei
L’ajuntament interessat  ha de formalitzar l’adhesió amb la presentació del formulari
normalitzat, disponible al web de la Diputació de Girona, juntament amb el document
acreditatiu de l’existència d’un acord que provi l’adhesió.
Les  sol·licituds  s’han  de  presentar  per  via  telemàtica  al  registre  general  de  la
Diputació.
Les  sol·licituds,  degudament  emplenades,  han  d’estar  signades  digitalment  per  la
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat.
Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona,
que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat.
Funcionament del servei
Per a la utilització de la plataforma, cal adherir-se al servei.
Són drets dels membres adherits gaudir dels serveis que ofereix la plataforma.
Són deures dels membres: 

 Assumir les responsabilitats que, directament o indirectament, es derivin de les
actuacions en l’ús de la plataforma. Atès que la plataforma no té personalitat
jurídica  pròpia,  la  responsabilitat  que  es  pugui  derivar  davant  de  tercers
d’actuacions associades al seu desplegament és únicament imputable a l’ens
executor material i directe de les actuacions. 

 L’ens  destinatari  és  l’encarregat  de  mantenir  actualitzada  la  plataforma
mitjançant les altes i baixes de comerços corresponents, així com de portar un
control de l’ús que se’n faci i del contingut publicat.

 Així mateix, l’ens destinatari exonera la Diputació de Girona de la idoneïtat del
contingut que els comerços publiquin en la plataforma subministrada, així com
de  qualsevol  inexactitud  eventual  en  la  informació  esmentada  que  puguin
contenir  els suports informàtics,  sense que la  Diputació es faci  responsable
dels danys ocasionats a l’ajuntament.

Obligacions de la Diputació de Girona
Obligacions respecte a la plataforma:
El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona
pren el paper d’impulsor i dinamitzador de la plataforma. 
La Diputació de Girona es fa càrrec del manteniment de la infraestructura informàtica i
de comunicacions necessària, i de la centralització d’una base de dades.
L’actualització  de  la  plataforma  per  part  dels  ajuntaments  no  suposa  cap
responsabilitat per a la Diputació de Girona derivada de qualsevol inexactitud pel que
fa al grau de revisió o d’actualització de la informació.
Obligacions del ajuntaments adherits

a) Efectuar les altes i les baixes dels comerços del seu àmbit a la plataforma, així
com controlar el contingut que publiquin.
b) Fer un bon ús de la informació que pugui estar al seu abast a través de la
plataforma i respectar les limitacions d’ús de les dades incorporades o, si s’escau,
obtenir l’autorització corresponent dels comerços que en són propietaris per fer-ne
un ús més extensiu.
c) Informar la Diputació de Girona dels usuaris que han d’accedir a la plataforma. 
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d) Comunicar a la Diputació de Girona totes les baixes dels usuaris autoritzats o
qualsevol canvi en el seu correu electrònic, a l’efecte de no dificultar la tramesa de
comunicats.
e)  Comunicar  a  la  Diputació  de  Girona  qualsevol  anomalia  que  detectin  en  la
informació incorporada per tal de facilitar-ne la depuració.

Baixa del servei
En el cas que l’ens local vulgui revocar l’adhesió al servei, cal que ho comuniqui al
Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona,
mitjançant un acord del mateix òrgan competent que al seu dia va aprovar l’adhesió.
La  Diputació  de  Girona  es  reserva  el  dret  de  revocar  l’adhesió  al  servei  per
incompliment de l’entitat beneficiària, per falta de mitjans tècnics o materials, o bé per
altres motius sobrevinguts.”

Segon. Informar els beneficiaris que, una vegada publicada la modificació del Pla de
Serveis, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que hi accepten
els  canvis,  així  com  les  condicions  generals  i  específiques  fixades  que  hi  siguin
aplicables.

Tercer. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona.”

El  senyor  President  manifesta  que  passem al  punt  17è,  que  és  l’aprovació  de  la
modificació  del  Pla  de  serveis  del  departament  de  Promoció  i  Desenvolupament
Econòmic Local. Té la paraula el vicepresident senyor Presas.
El  vicepresident  primer,  senyor  Pau  Presas,  intervé  i  presenta  la  proposta  de  la
Comissió  que  presideix.  Gràcies,  president.  En  aquest  sentit  es  tracta  d’una
actualització del Pla de serveis. Principalment es produeixen tres canvis: una unificació
del model [...] dels serveis de l’àrea de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local,
per altra banda s’inclouen canvis referents a l’actualització en matèria de protecció de
dades  degut  als  darrers  canvis  legislatius.  Finalment,  s’aprofita  també  aquesta
modificació  per  incloure  també  els  objectius  de  desenvolupament  sostenible,  un
impacte cada un dels serveis i recursos d’aquesta àrea, que principalment impacten en
els objectius 4, 8, 16 i 17 de desenvolupament sostenible. Amb els diversos grups ja
vam tenir ocasió de poder-los passar el detall dels canvis concrets, en tot cas si hi ha
qualsevol cosa, estem a la seva disposició.
El senyor President,  manifesta: Moltes gràcies,  senyor Presas. Alguna consideració
respecte d’aquest punt? Sí, senyora Pèlach.
La diputada senyora Laia Pèlach, manifesta:  Sí, simplement per agrair. Vam rebre la
documentació i realment ha anat molt bé per poder contrastar les propostes i veure les
modificacions que s’han fet. Sí que volíem aprofitar per demanar si s’ha fet algun tipus
d’[...] sobre el servei de plataforma de comerç local. I si fos el cas, si ens la podrien fer
arribar.
El senyor President, diu: D’acord, gràcies. Senyor Presas.
El vicepresident senyor Presas, respon: Gràcies, president. En tot cas prenem nota i si
és possible, us ho farem arribar.
El  senyor  President,  manifesta:  Moltes  gràcies.  Entenem,  doncs,  que  el  vot  és
favorable  de  tots  els  grups?  Doncs  amb  aquest  vot  unànime,  senyor  secretari,
quedaria aprovat el punt 17è.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 
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18. Modificació de l'ordenança reguladora dels preus públics per a la prestació
de  serveis  i  realització  d'activitats  d'ensenyaments  del  Conservatori  de
Música  Isaac  Albéniz.  Conservatori  de  Música  I.Albéniz  -
2021/A050200/5246

“El Conservatori de Música Isaac Albéniz té establertes les tarifes pels ensenyaments
que  imparteix  en  una  ordenança  de  preus  públics  en  funció  dels  nivells
d'ensenyament,  per  considerar  oportú  que  la  regulació  d'aquestes  tarifes  es  faci
mitjançant un preu públic, i regulat en una sola ordenança pels serveis d'ensenyament
que ofereix en els diferents nivells, és a dir, ensenyament reglat de grau professional i
ensenyament no reglat de nivell elemental, mitjà i aula oberta.

En base a l’experiència recollida en la prestació de serveis i la realització d’activitats es
creu convenient reforçar el contingut de l’ordenança per tal de regular aspectes clau
com el preàmbul de l’ordenança, la determinació de la meritació sobre l’obligació de
pagar  el  preu  públic,  reduccions  i  bonificacions,  indicació  del  procediment  de
constrenyiment, casos i requisits de baixes administratives de l’alumnat, i les tarifes
corresponents als preu públics.

L'article 15 i següents del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL) autoritza que mitjançant
acord plenari les Entitats Locals puguin modificar les ordenances.

Atès l’apartat segon de l’article 47 del TRLHL, les entitats locals podran atribuir als
seus  organisme  autònoms  la  fixació  dels  preu  públics,  per  ella  establerts,
corresponents als serveis a càrrec dels propis organismes, a menys que els preu no
cobreixin els costos.

Atès l’informe econòmic emès per la responsable del servei en el qual es posa de
manifest que les diverses activitats, per raons culturals o d’interès públic, no cobreixen
el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada.

Atès els  articles  41 a 47,  i  148 de RD Legislatiu  2/2004,  de 5  de març,  pel  qual
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Atès que en data 3 de maig de 2021 el  Consell  Rector  de l’O.A.  Conservatori  de
Música  Isaac  Albéniz  va  aprovar  elevar  al  Ple  de  la  Diputació  l’aprovació  de  la
modificació  de  l’ordenança  reguladora  dels  preus  públics  per  a  la  prestació  dels
serveis  i  la  realització  d’activitats  relatives  als  ensenyaments  que  s’imparteixen  al
Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona.

Per tot el que s’exposa, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció
Econòmica  i  Cooperació  Local  hi  dictamina  favorablement  i  eleva  al  Ple  de  la
corporació la proposta d’acord següent: 

PRIMER.- APROVAR la modificació de l'ordenança reguladora dels preus públics per a
la prestació dels  serveis  i  la  realització  d’activitats  relatives  als  ensenyaments que
s’imparteixen al Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona, el
contingut de la qual queda, de forma literal i com a text resultant, com segueix:
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<<PREÀMBUL
La Diputació de Girona contribueix a facilitar l’educació musical dels ciutadans de les
comarques de Girona. Per aquest motiu, ha anat assumint la gestió del Conservatori
de Música des de la creació del Consorci acordada pel ple de 17 de maig de 1988 i
amb la constitució posterior de l’organisme autònom, com a forma actual de gestió,
acordada pel ple de 23 de setembre de 1997.

L’organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz imparteix ensenyaments
musicals  artístics  integrats  en  el  sistema  educatiu  amb  la  consideració
d’ensenyaments de règim especial. Els diferents ensenyaments musicals que ofereix
són: ensenyament de grau professional, ensenyaments no reglats de nivell elemental,
nivell mitjà i aula oberta, i, a més a més, cursos i altres activitats dins de cada curs
acadèmic.

D’acord amb l’article 5.1 dels Estatuts de l’organisme autònom Conservatori de Música
Isaac  Albèniz  de  la  Diputació  de  Girona,  el  Conservatori  exerceix  la  potestat
reglamentària i d’autoorganització, sens perjudici de la tutela reservada a la mateixa
Diputació de Girona.

L’objecte d’aquesta  Ordenança és regular  els  preus públics  per  a la  realització de
l’activitat  del  Conservatori  de  Música  Isaac  Albéniz  d’acord  amb  la  finalitat  que
estableixen els Estatuts i la normativa reguladora aplicable.

Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola i
per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i
de conformitat  amb el  que disposen els  articles 41 a 47 del  Reial  decret  legislatiu
2/2004,  de 5 de març,  pel  qual  s’aprova el  text  refós de la  Llei  reguladora de les
hisendes locals, i l’article 148 del mateix text, aquesta Diputació estableix els preus
públics per poder efectuar la prova d’accés als ensenyaments de grau professional de
música i per prestar els serveis i realitzar activitats relatives als ensenyaments de grau
professional i als ensenyaments no reglats de nivell elemental, nivell mitjà i aula oberta
que s’imparteixen al Conservatori de Música Isaac Albéniz, organisme autònom de la
Diputació de Girona.

Article 2. Objecte
Aquesta  Ordenança  regula  els  preus  públics  per  a  la  realització  de  l’activitat  de
l’Administració  que  tingui  per  objecte  prestar  els  serveis  i  realitzar  les  activitats
descrites  a  l’article  1,  especificats  en  les  tarifes  que  conté  l’annex  d’aquesta
Ordenança.

Article 3. Meritació
L’obligació de pagar  els  preus públics per la  prestació dels  serveis  d’ensenyament
d’estudis descrits a l’article 1 s’acredita quan es formalitza la matrícula corresponent. 

La formalització de la matrícula es fa en el moment de confirmació de la reserva de la
plaça  sol·licitada  (alumnat  del  Conservatori)  o  de  la  preinscripció  corresponent
(alumnat nou). 
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L’obligació de pagar el preu públic es produeix amb independència de la prestació real
del servei si la manca d’aquest resulta atribuïble a la persona sol·licitant. 

Article 4. Obligació de pagament
1. Estan obligades al pagament dels preus públics les persones físiques que sol·licitin
o es beneficiïn de la prestació dels serveis o de la realització de les activitats descrites
a l’article 1 i especificades en les tarifes que conté l’annex d’aquesta Ordenança.

2. Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, estan obligats a pagar els preus
públics els pares, mares o tutors.

Article 5. Quota 
1. La quantia dels preus públics es determina d’acord amb el quadre de tarifes anuals,
que s’incorpora com a annex d’aquesta Ordenança.

2. S’inclou en la meritació de preus públics d’aquesta Ordenança la realització de les
classes  corresponents  de  forma  telemàtica  o  a  distància  dels  diferents  tipus
d’ensenyaments i d’especialitats que s’hi regulen. Aquesta modalitat d’ensenyament es
durà  a  terme  quan  circumstàncies  d’emergència  o  d’extrema  necessitat  facin
impossible o inviable la realització de classes presencials. Els imports de les tarifes
corresponents a aquesta modalitat d’ensenyament s’inclouen com a «Tarifa/Modalitat
telemàtica», que figura a l’annex de preus d’aquesta Ordenança

3. Per a les activitats que no estiguin previstes en el quadre de tarifes i que es realitzin
durant  el  curs escolar,  la Junta de Govern de la Diputació de Girona aprovarà les
tarifes corresponents. 

Article 6. Reduccions i bonificacions
1. De conformitat amb l’article 9.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i els articles 4 i
12 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, els
alumnes que acreditin pertànyer a família nombrosa tenen les reduccions següents:

Categories de família 
nombrosa

Reduccions

Especial
Reducció  del  100  %  de  l’import  de  la  matrícula  i  de
cadascun dels terminis de pagament. 

General
Reducció  del  50  %  de  l’import  de  la  matrícula  i  de
cadascun dels terminis de pagament.

Per acreditar la condició de família nombrosa cal presentar a les oficines acadèmiques
el  títol  oficial  de  família  nombrosa.  En  cas  que  aquest  títol  no  es  presenti  amb
anterioritat a la formalització de la matrícula i al període de meritació de cadascun dels
terminis de pagament, no es tindrà dret a l’aplicació de les reduccions anteriors.

En cas que el títol de família nombrosa hagi caducat, cal presentar-ne la renovació a
les  oficines  acadèmiques  per  continuar  gaudint  del  dret  d’aplicació  de  les  tarifes
reduïdes a les famílies nombroses. En el cas que no es presenti el títol oficial renovat,
el  centre  aplicarà  íntegrament  les  tarifes  que  conté  l’annex  d’aquesta  Ordenança.
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D’altra banda, quan la justificació de la condició de família nombrosa es faci efectiva
amb posterioritat a la pèrdua de la bonificació, aquesta no tindrà efectes retroactius. 

2. De conformitat amb l’article 20 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les
famílies, i el Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei
esmentada, als alumnes de famílies monoparentals els són aplicables les bonificacions
següents:

Categories de família 
monoparental

Reduccions

Especial
Reducció  del  100  %  de  l’import  de  la  matrícula  i  de
cadascun dels terminis de pagament.

General
Reducció  del  50  %  de  l’import  de  la  matrícula  i  de
cadascun dels terminis de pagament.

Els  alumnes  han  d’acreditar  la  condició  de  família  monoparental  mitjançant  la
presentació  del  títol  de  família  monoparental  a  les  oficines  acadèmiques  en  els
mateixos terminis i  condicions que regula l’apartat anterior.  En cas que el títol hagi
caducat, s’aplica el que estableix l’article 6.1 del text legal esmentat.

Article 7. Règim de declaració i d’ingrés
1. En el moment de formalitzar la matrícula, s’ha de fer efectiva la tarifa per aquest
concepte, segons el tipus d’ensenyament que correspongui (vegeu annex). 

2. S’estableixen nou terminis de pagament de setembre a maig, que meriten a finals
de cada mes i el cobrament dels quals es fa efectiu a inicis del mes següent.

3. Els ingressos corresponents als diferents terminis de pagament s’han de fer efectius
mitjançant domiciliació bancària en el compte corrent que hagi autoritzat l’obligat al
pagament. 

4. Els terminis de pagament són irreductibles. En el cas que la matrícula es formalitzi
un cop començat  el  curs lectiu,  s’ha de fer  efectiva,  juntament  amb l’import  de la
matrícula,  la  quota  corresponent  al  termini  en  què  s’inicia  la  prestació  del  servei
mitjançant autoliquidació. 

5. L’impagament de tres terminis del preu públic al llarg del curs determina l’anul·lació
de  tots  els  drets  que  atorga  la  matrícula,  i  el  Conservatori  podrà  donar  de  baixa
l’alumne durant el curs esmentat, prèvia notificació.

6. Els alumnes que no hagin fet efectives totes les quotes del curs no podran efectuar
reserva de plaça per al  curs següent.  Així  mateix,  no s’admetran noves matrícules
d’alumnes que tinguin rebuts pendents al centre.

7.  Els  deutes  pendents  de  pagament  són  exigits  mitjançant  el  procediment  de
constrenyiment.

Article 8. Baixes administratives
 En el cas de sol·licitud de baixa:
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–  L’alumne  o  els  pares,  mares  i  tutors  (en  cas  d’alumnes  menors  d’edat)  han
d’emplenar  un  imprès  (comunicat  de  baixa)  i  presentar-lo  al  registre  general  de
l’organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona.
Aquest tràmit és un requisit indispensable per donar de baixa l’alumne del centre.
– La baixa es farà efectiva l’últim dia del mes de presentació del comunicat al registre
general.  Durant  aquest període l’alumne té dret a gaudir de la prestació del servei
descrit a l’article 1 i ha d’abonar les quotes corresponents.
 Una vegada esdevingui efectiva la baixa:

1. L’import de la matrícula no es retorna sota cap concepte, excepte que el
servei  d’ensenyament  no  hagi  estat  prestat  per  causes  imputables  al
Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona.

2. En  cas  de  baixa  en  el  transcurs  del  primer  trimestre,  l’alumne  no  ha
d’abonar  les  quotes  que  meriten  posteriorment  a  la  data  en  que  es  fa
efectiva la baixa (últim dia del mes de presentació de la sol·licitud de baixa)

3. La  sol·licitud  de  baixa  durant  el  segon  i  tercer  trimestre  no  eximeix  a
l’alumnat del pagament de la totalitat de quotes del curs. Només en casos
de  força  major  degudament  justificats  i  acreditats,  es  pot  eximir  del
pagament  de  les  quotes  posteriors  i  es  pot  sol·licitar,  si  és  el  cas,  la
devolució de les quotes pagades. En aquest últim cas, la baixa ha de ser
per un període superior a un mes.

Disposició final
Aquesta  Ordenança  entra  en vigor  un cop  hagi  estat  aprovada  definitivament  i  el
període de vigència es manté fins que es modifiqui o es derogui.

ANNEX

A) ENSENYAMENTS OFICIALS

A.1) PREUS PÚBLICS D’ENSENYAMENT OFICIAL DE GRAU PROFESSIONAL
L’ensenyament de grau professional de música són estudis musicals reglats (oficials)
adreçats a proporcionar una formació musical de qualitat als futurs professionals de la
música, orientant-los i preparant-los per a l’accés als estudis superiors. Els alumnes
que  superen  aquests  ensenyaments  obtenen  el  títol  professional  de  música  en
l’especialitat cursada. Aquests estudis s’organitzen en un grau de sis cursos de duració
i  s’adreça a  estudiants  d’edats  compreses entre  els  12 i  18  anys,  i  es pot  cursar
simultàniament amb els estudis d’E.S.O i Batxillerat.

 Matrícula: 112,00 €.
 Terminis de pagament (9 mensualitats):

-Alumnes matriculats a una especialitat

Concepte
Tarifa/Modalitat 
presencial

Tarifa/Modalitat 
telemàtica

Assignatures troncals i 
d’especialitat

56,70 €/termini 45,40 €/termini

Assignatures optatives obligatòries
Optatives obligatòries col·lectives
30 minuts setmanals 6,00 €/termini 4,80 €/termini
1 hora setmanal 12,00 €/termini 9,60 €/termini
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Optativa obligatòries 
individuals
15 minuts setmanals 18,00 €/termini 14,40 €/termini
30 minuts setmanals 36,00 €/termini 28,80 €/termini
1 hora setmanal 72,00 €/termini 57,60 €/termini
Assignatures optatives de lliure elecció
Optatives col·lectives de lliure elecció
30 minuts setmanals 11,60 €/termini 9,30 €/termini
1 hora setmanal 23,10 €/termini 18,50 €/termini
1 hora i 30 minuts setmanal 34,70 €/termini 27,80 €/termini
2 hores setmanal 46,20 €/termini 37,00 €/termini
Optatives individuals de lliure elecció
15 minuts setmanals 19,10 €/termini 15,30 €/termini
30 minuts setmanals 38,20 €/termini 30,60 €/termini
1 hora setmanal 76,40 €/termini 61,10 €/termini
Optativa d’aula de música 
antiga (AMA)

22,30 €/termini 17,80 €/termini

-Alumnes matriculats a dues especialitats (preu a pagar per la segona especialitat)

Concepte Tarifa/Modalitat presencial Tarifa/Modalitat telemàtica
Segona especialitat 25,40 €/termini 20,30 €/termini

A.2. PREU PÚBLIC PROVA D’ACCÉS AL GRAU PROFESSIONAL DE MÚSICA
Per  accedir  al  grau  professional  de  música,  cal  superar  una  prova  d’accés
regulada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 Matrícula: 112,00 €

B) ENSENYAMENTS NO REGLAT

B.1) PREUS PÚBLICS D’ENSENYAMENT NIVELL ELEMENTAL
L’ensenyament no reglat de nivell elemental té com objectiu la iniciació dels infants en
els estudis musicals i la seva preparació per accedir als ensenyaments professionals
de música. S’organitza en vuit cursos i s’adreça a estudiants d’edats compreses entre
els 4 i 11 anys. 

 Matrícula: 127,50 €
 Terminis de pagament (9 mensualitats):

Concepte
Tarifa/Modalitat

presencial
Tarifa/Modalitat

telemàtica
Curs
P4 12,00 €/termini 9,60 €/termini
P5 16,00 €/termini 12,80 €/termini
Primer 70,00 €/termini 56,00 €/termini
Segon 70,00 €/termini 56,00 €/termini
Tercer 83,00 €/termini 66,40 €/termini
Quart 100,00 €/termini 80,00 €/termini
Cinquè 108,00 €/termini 86,40 €/termini
Sisè 108,00 €/termini 86,40 €/termini
Conjunt i tallers
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Taller  instrumental  P5
Tastasons

27,10 €/termini 21,70 €/termini

Tallers col·lectives 2n i 3r 8,00 €/termini 6,40 €/termini
Conjunts corals 8,00 €/termini 6,40 €/termini
Conjunts instrumentals 16,00 €/termini 12,80 €/termini

B.2) PREUS PÚBLICS D’ENSENYAMENT NIVELL MITJÀ
L’ensenyament  no reglat  mitjà  té  com a finalitat  la  preparació  dels  alumnes per  a
l’accés als estudis professionals, així  com la formació dels alumnes que opten per
continuar  amb  la  formació  teòrica  i  pràctica  artística  no  professional.  Aquest
ensenyament  s’organitza  en  sis  cursos  i  s’adreça  a  estudiants  de  música  d’edats
compreses entre els 12 i 18 anys.

 Matrícula: 127,50 €
 Terminis de pagament (9 mensualitats):

Concepte
Tarifa/Modalitat

presencial
Tarifa/Modalitat

telemàtica
Mòduls
Assignatura col·lectiva de 2 
hores setmanals i assignatura 
individual de 30 minuts 
setmanals

109,90 €/termini 87,90 €/termini

Assignatura col·lectiva de 2 
hores setmanals i assignatura 
individual d’1 hora setmanal

159,60 €/termini 127,70 €/termini

Assignatura individual 
d’instrument complementari de 
30 minuts setmanals

49,70 €/termini 39,80 €/termini

Assignatura de música de 
cambra de 30 minuts setmanals

15,20 €/termini 12,10 €/termini

Assignatura de música de 
cambra d’1 hora setmanal

30,40 €/termini 24,30 €/termini

Formacions
Formacions corals 15,00 €/termini 12,00 €/termini
Formacions instrumentals 11,00 €/termini 8,80 €/termini

B.3) PREUS PÚBLICS DE L’ENSENYAMENT AULA OBERTA
L’ensenyament  d’aula  oberta  no  disposa  d’un  pla  d’estudis  i  ofereix  la  possibilitat
d’estudiar música de forma lliure: aprendre un instrument musical o formar part d’una
formació coral o instrumental. Es dirigeix a estudiants de totes les edats.

 Matrícula: 127,50 €
 Terminis de pagament (9 mensualitats):

Concepte
Tarifa/Modalitat

presencial
Tarifa/Modalitat

telemàtica
Classes
Classes individuals
30 minuts setmanals 49,70 €/termini 39,80 €/termini
1 hora setmanal 99,30 €/termini 79,40 €/termini
Classes col·lectives
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30 minuts setmanals 16,00 €/termini 12,80 €/termini
1 hora setmanal 32,00 €/termini 25,60 €/termini
1 hora i 30 minuts 
setmanals

47,90 €/termini 38,30 €/termini

2 hores setmanals 63,80 €/termini 51,00 €/termini
2 hores i 30 
minuts setmanals

79,80 €/termini 63,80 €/termini

3 hores setmanals 95,70 €/termini 76,60 €/termini
Formacions
Formacions corals 15,00 €/termini 12,00 €/termini
Formacions 
instrumentals

11,00 €/termini 8,80 €/termini

B.3.1) PREUS PÚBLICS FORMACIONS CORALS I INSTRUMENTALS
Un  dels  puntals  bàsics  en  l’ensenyament  de  la  música  és  la  formació  coral  i
instrumental. Aquest és un element essencial per a la formació de l’alumnat. En aquest
sentit,  el  Conservatori  compta amb diferents  formacions  a  través  de les  quals  els
alumnes tenen l’oportunitat de tocar i/o cantar en grup. 

 Matrícula: 30,00 €.
 Terminis de pagament (9 mensualitats):

Concepte
Tarifa/Modalitat 
presencial

Tarifa/Modalitat 
telemàtica

Formacions corals 15,00 €/termini 12,00 €/termini
Formacions instrumentals 11,00 €/termini 8,80 €/termini

B.3.2) PREUS PÚBLICS CURS COR DE CAMBRA
El Cor de Cambra forma part de l’àmplia oferta coral que ofereix el Conservatori. Va
néixer l’any 2003 amb la voluntat de treballar,  amb un alt nivell  d’exigència, tant el
repertori  “a cappella”  com el  repertori  amb orquestra,  i  ofereix  concerts  i  projectes
musicals que formen part de diferents programes culturals.

 Matrícula: 30,00 €
 Terminis de pagament (9 mensualitats):

Concepte
Tarifa/Modalitat 
presencial

Tarifa/Modalitat 
telemàtica

Cor de Cambra 11,00 €/termini 8,80 €/termini

B.3.3) PREUS PÚBLICS CURS CORAL FAMILIAR
Formació coral adreçada a totes les persones adultes amb vincle amb l’alumnat del
centre, i amb interès i inquietuds i ganes de participar en un projecte d’aprenentatge i
gaudi de la música, de forma activa. L’objectiu d’aquesta activitat és crear un lligam
amb la música i el projecte educatiu del Conservatori respecte l’entorn adult o familiar
de l’alumnat del centre.

 Matrícula: 30,00 euros
 Terminis de pagament (9 mensualitats):

Concepte
Tarifa/Modalitat 
presencial

Tarifa/Modalitat 
telemàtica

Coral Familiar 11,00 €/termini 8,80 €/termini
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B.3.4.) PREUS PÚBLICS AULA MÚSICA ANTIGA
L’Aula  de música antiga  s’adreça a  tots  aquells  estudiants interessats a entrar  en
contacte  amb  els  “instruments  originals”,  a  perfeccionar-se  en  la  interpretació  del
repertori antic i adquirir uns coneixements teòrics bàsics a l’entorn d’aquesta pràctica.
Així  mateix,  també  està  destinada  a  aquells  instrumentistes  que  tinguin  interès  a
superar una prova per accedir a estudis superiors i a professionals que els interessi
aquest contacte amb aquests tipus d'instrument i repertori.

 Matrícula: 70,00 €
 Terminis de pagament (2 mensualitats):

Concepte
Tarifa/Modalitat 
presencial

Tarifa/Modalitat 
telemàtica

6 classes individuals d’una 
hora i servei d’aula

135,00 €/termini 108,00 €/termini

12 classes individuals d’una 
hora i servei d’aula

240,00 €/termini 192,00 €/termini

En cas que l’alumne es matriculi en més d’una activitat formativa haurà d’abonar una
sola vegada la matrícula d’import més alt.>>

SEGON.- Facultar àmpliament al president de la Diputació als efectes de procedir a
ordenar la publicació del text íntegre de l’ordenança reguladora de preus públics al
BOP de Girona i al Tauler d’edictes (e-tauler) de la Corporació.”

El  senyor  President,  comenta  que  passem al  punt  18è,  que  es  la  modificació  de
l’ordenança reguladora dels preus públics per a la prestació de serveis i  realització
d’activitats d’ensenyaments del Conservatori de Música Isaac Albéniz. Té la paraula el
vicepresident senyor Piñeira.
El  vicepresident  segon,  senyor  Albert  Piñeira,  pren  la  paraula  i  manifesta:  Moltes
gràcies,  senyor  president.  Portem  l’ordenança  reguladora  dels  preus  públics  del
Conservatori. Les principals modificacions que hem introduït en el text normatiu són la
introducció d’un preàmbul, l’adaptació de la nomenclatura als ensenyaments amb el
pla d’estudis i fem una breu descripció de cada ensenyament a l’annex de l’ordenança.
El cobrament de la matrícula és en el moment de la reserva de plaça, pel que fa als
alumnes del conservatori i en el moment de la preinscripció, pel que fa als alumnes
nous. Això ens permet anticipar el cobrament al mes de maig o juny en comptes del
mes de setembre. Introduïm a efectes no retroactius en l’aplicació de la bonificació de
família nombrosa i monoparental amb l’objectiu que les famílies compleixin amb els
terminis a l’hora de presentar la justificació. Hi ha un canvi de meritació de les quotes, i
es cobrarà a mes vençut en lloc de mes en curs. D’aquesta manera podem publicar els
padrons al BOP i també la facturació a mes vençut permet facturar realment el que
s’ha  prestat.  Si  és,  per  exemple,  el  cas  que  ens  hem  trobat  d’aplicar  una  quota
diferenciada perquè han de fer ensenyament online degut a la pandèmia, com ens ha
passat.
Introduïm, també, que els deutes pendents es cobraran en període executiu en cas de
no  cobrament  en  període  voluntari.  Les  baixes  administratives  només  es  poden
efectuar  durant  el  primer  trimestre  i  les  baixes  posteriors  només  en  determinats
supòsits,  que  han  de  ser  causes  de  força  major  o  causes  molt  sobrevingudes  o
justificables,  donen dret  a l’exempció de pagament.  Introduïm amb l’ordenança els
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següents preus públics que fins ara s’han aprovat per la Junta de Govern, que són el
de la coral familiar, l’aula de música antiga, les formacions corals instrumentals, les
optatives obligatòries de grau professional i el material escolar que s’inclou en aquesta
ordenança a l’apartat de la matrícula.
Per resumir també les grans modificacions que hem fet en cadascun dels apartats. Pel
que fa als preus públics, s’opta per l’aplicació dels mateixos preus que estan en vigor
amb alguns petits ajustos. L’única variació significativa és que s’aplica una reducció del
20 % en lloc d’una reducció del 70 % en el cas de la formació en línia per a situacions
d’emergència perquè entenem que això ja és una cosa que tenim desenvolupada. Per
tant, [...] l’anàlisi que hem fet és un 6 % de reducció dels costos de capítol 2, que són
despeses de funcionament que l’organisme deixa de tenir per fer classes online, i un
14 %, que és el que entenem que varia de qualitat l’ensenyament si ho passem a fer
online. En les matrícules dels ensenyaments totes es mantenen igual. Pel que fa al
grau professional, la prova d’accés del grau professional [...] elemental, el no reglat
mitjà, l’aula oberta, l’acord de camp, la coral familiar [...] instrumentals i corals; i només
l’aula de formació antiga experimenta un decrement significatiu i passa a la reducció
del 45,10 %. Com he dit abans, el preu de la matrícula de les noves ordenances inclou
el preu del material  escolar.  Per tant,  les deixem totes igual,  incloent  aquest  preu,
exceptuant l’aula de música antiga, que és l’única que experimenta aquest decrement
important. Una novetat significativa és que l’alumnat, en cas que es matriculi a més
d’una activitat formativa, haurà d’abonar una sola vegada l’import de la matrícula. Per
tant, aquesta matrícula que abonaria, que en aquest cas agafaríem la d’import més
elevat,  li  permetria  accedit  a  totes  les  formacions  pagant  només  aquesta  única
matrícula d’import més elevat i no totes i cadascuna de les matrícules.
Pel que fa als ensenyaments de grau professional, de 1r a 6è grau professional de
conservatori, es mantenen els mateixos preus. Pel que fa al nivell elemental, el que
seria l’escola de música, la principal novetat és que s’estableixen els preus per curs en
lloc d’estar establerts per assignatura col·lectiva i individual, i per la seva durada. Pel
que  fa  al  no  reglat  mitjà,  es  mantenen  els  preus  i  s’incorporen  els  preus  de  les
professions instrumentals i corals. Fins ara les formacions instrumentals i corals eren
gratuïtes. Amb això hi havia un incompliment legal, per tant, això també ho regularitza.
Pel que fa a l’aula oberta, es mantenen els preus, hi ha una reducció de la quota de les
formacions corals i instrumentals, que en l'actualitat es cobra 32 € per formació i en
aquest  cas,  el  que fem també és com que en aquests casos,  algunes formacions
comparteixen alumnes de diferents ensenyaments, el fet de poder-los agrupar redueix
molt el cost. Per tant, això en aquest sentit també ho reflectim a la tarifa. Pel que fa als
cursos, bàsicament s’estableix una matrícula reduïda de 30 €, excepte pels alumnes
de música antiga. Pel que fa a les formacions corals i instrumentals, a les formacions
corals  passem de 32  a  15,  que  és  una  reducció  del  53,13  %;  en  les  formacions
instrumentals, de 32 a 11, que és un 65,63 % de reducció. I al cor de cambra també hi
ha  un  petit  ajust  a  la  baixa  de  menys  1,35  %  en  el  preu.  En  la  coral  familiar
s’incrementa 1 €, de 10 a 11€. I a l’aula de música antiga, com he dit abans, com que
és un projecte que ens interessa potenciar, entenem que prestigia el conservatori i no
es presta a enlloc més, és en aquest cas que en el gruix, en el global, també hi ha un
decrement significatiu dels preus. Moltíssimes gràcies, senyor president.
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Alguna consideració al
respecte per part d’algun grup?
La diputada senyora Laia Pèlach, manifesta: Nosaltres anunciar la nostra abstenció.
Moltes gràcies.
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El senyor President, respon: Gràcies, senyora Pèlach. Alguna consideració més? Bé,
el secretari em fa esment d’una cosa. Com que hi ha gent que està amb la pantalla
tancada, entenem que quan diem la votació, si ningú diu res és que tothom vota a
favor, i si hi hagués alguna cosa, agrairíem que ho diguessin a fi i efecte que si ell no
els veu, no ho podria controlar. D’acord? Per tant, entenem que amb 1 abstenció de la
senyora Pèlach en representació de la CUP, la resta estarien tots a favor i s’aprovaria
amb 26 vots a favor i  1 abstenció? Hi estem d’acord? Senyor secretari,  donat que
ningú diu el contrari, seria així. D’acord?

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. 

19. Acceptació  de  la  delegació  acordada  per  diversos  ens  de  determinats
ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona i altres. Xaloc -
2021/A030100/5234

“La Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) ha rebut l’acord plenari de delegació,
a favor  de la  Diputació de Girona de determinades facultats  de gestió,  inspecció i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, a l’empara del que preveuen
l’article 106.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, i l’article 7 del
Text  Refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  hisendes  locals,  aprovat  per  Reial  decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

Atès que la Diputació de Girona va crear l’ens instrumental, Xarxa Local de Municipis
Gironins (XALOC), per dur a terme funcions de col·laboració amb les entitats locals de
la demarcació de Girona i prestar els serveis de gestió,  inspecció i  recaptació dels
tributs i altres ingressos de dret públic municipals que li siguin delegats.

D’acord amb el que preveu l’article 7.2 de l’esmentat TRLRHL, els acords de delegació
a favor de la Diputació de Girona han de ser acceptats pel màxim òrgan d’aquesta, i
publicat  el  corresponent  acord  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  en  el  de  la
Comunitat Autònoma. 

Per  això,  en virtut  de  les  facultats  que l’article  14,  lletra  o dels  Estatuts  de Xaloc
atribueixen  a  la  presidència,  es  proposa  a  la  Comissió  Informativa  d'Hisenda,
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local que hi dictamini favorablement
i elevi al Ple de la corporació la proposta d’acord següent: 

PRIMER. ACCEPTAR la delegació acordada pel plenari dels ens que es relacionen a
continuació,  a  favor  de  la  Diputació  de  Girona,  de  gestió,  liquidació  inspecció  i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals  que es duu a terme
per l’organisme autònom XALOC i de conformitat amb l’establert al Pla de serveis de
XALOC per a la realització de les facultats delegades en matèria de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic (BOP núm. 135 de 15 de juliol de 2020) que
s’especifiquen:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE MOLLET
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RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU DE:
 Reintegrament pagament d’ingressos indeguts

Data del Ple: 31/03/2021

L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 23
de gener de 2007.

AJUNTAMENT DE PONTÓS
RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU DE:

 Tots  els  ingressos de dret  públic  (excepte  multes  de trànsit  i  sancions  en
matèria de convivència)

Data del Ple: 25/03/2021

L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 20
de desembre de 2007.

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS
GESTIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE:

 Taxa per la prestació dels serveis d’establiment/obertura i manteniment anual
d’una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de
població, edificacions i instal·lacions.

Data del Ple: 29/04/2021

L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 22
de desembre de 2009.

AJUNTAMENT DE VIDRÀ
GESTIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE:

 Taxa clavegueram
Data del Ple: 20/04/2021

L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 22
de desembre de 2009.

Les funcions esmentades es duran a terme a través de l’organisme autònom Xarxa
Local de Municipis Gironins (XALOC), de conformitat amb el que s’estableix en el Pla
de Serveis en matèria de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals vigent (BOP de Girona núm. 135 de 15 de juliol).

SEGON. Donar compte al Ple de la relació d’ens que es subscriuen al Pla de Serveis
de  XALOC  per  a  la  realització  de  les  facultats  delegades  en  matèria  de  gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic (BOP núm. 135 de 15 de juliol de
2020) en substitució dels convenis signats vigents fins l’1 d’octubre de 2020.

La Disposició  Addicional  vuitena de la  Llei  40/2015,  d’1d’octubre,  d’adaptació dels
convenis vigents subscrits per qualsevol Administració Pública estableix que tots els
convenis hauran d'adaptar-se a la regulació que  d’aquests que es preu a l’article 49,
en el termini de tres anys a comptar des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.
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No obstant això, pel que fa al termini de vigència del conveni, aquesta adaptació ha
estat automàtica per aplicació directa de les regles previstes en l'article 49.h).1r. En
concret,  per  als  convenis  que  no  tinguessin  determinat  un  termini  de  vigència  o,
existint, tinguessin establerta una pròrroga tàcita per temps indefinit en el moment de
l'entrada en vigor d'aquesta Llei, en aquests casos el termini de vigència del conveni
s’estableix en quatre anys a comptar des de l'entrada en vigor de la present Llei. 

D’aquesta Disposició resulta que el 2 d’octubre de 2020, quedaven sense efecte  -per
no haver  estat  adaptats-  els  convenis  subscrits  per  XALOC i  els  Ajuntaments/Ens
relatius a la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic,  sense que
això afecti els acords de delegació adoptats per aquests en el seu moment, atès que
la  seva  part  dispositiva  recull  expressament  l’abast  i  contingut  de  la  delegació
conferida, tot indicant que aquesta es realitza mitjançant el seu Organisme autònom
XALOC, i  de conformitat amb l’establert  al  Pla de serveis aprovat per l’organisme.
Delegacions que van ser  acceptats  pel Ple de la Diputació de Girona i publicades
segons l’establert a l’article  7 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per
RDLeg 2/2004, de 5 de març.

Tanmateix,  amb  motiu  de  la  pèrdua  de  vigència  dels  convenis  subscrits  i  que
regulaven  el  règim  jurídic  de  la  delegació  entre  ambdues  administracions,  els
Ajuntaments,  que  tot  seguit  sindiquen,  han  adoptat  acord  de  Ple  pel  qual  es
subscriuen al Pla de serveis aprovat en el Consell Rector en data 7 de juliol de 2020
per  la  prestació  del  servei  de  gestió,  recaptació  i  inspecció  dels  tributs  i  altres
ingressos de dret públic delegats a la Diputació de Girona (BOP de Girona núm. 135
de 15 de juliol), en substitució dels convenis esmentats. 

A continuació relacionem els Ajuntaments/ens que ja han pres l’acord d’adherir-se al
nou  Pla  de  serveis,  que  se  sumen  als  indicats  al  Ple  de  Diputació  dels  mesos
anteriors:

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

TERCER. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general coneixement.”

El senyor President, comenta que passaríem al punt 19è, la delegació acordada per
diversos ens de determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona,
XALOC. És temes de recaptació. Té la paraula el diputat president delegat de XALOC,
el senyor Camps.
El diputat senyor Jordi Camps, pren la paraula i manifesta: Moltes gràcies, president.
Aquí tindríem aquest mes l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet, que ens passaria la
recaptació en període executiu del reintegrament de pagaments d’ingressos indeguts.
També tindríem l’Ajuntament de Pontós, que també passaria la recaptació en període
executiu de tots els ingressos de dret públic, excepte les multes de trànsit i sancions
en matèria de convivència. Després tindríem l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys,
que ens passaria la gestió i recaptació en període voluntari i executiu de la taxa de
prestació per  la  prestació  dels  serveis  d’establiment,  obertura i  manteniment  anual
d’una franja exterior de producció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població i
edificacions i instal·lacions. I l’Ajuntament de Vidrà, que passaria la gestió i recaptació
en període voluntari  i  executiu de la taxa de clavegueram. Per altra banda,  també
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tindríem l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, que s’adheriria al nou pla de serveis,
com ja hem anat aprovant en d’altres plens, al Pla de serveis de XALOC. Per tant
tindríem aquests dos punts en aquest punt de l’ordre del dia. Moltes gràcies, president.
El  senyor  President,  diu:  Moltes  gràcies.  Alguna  consideració?  Doncs  quedaria
aprovat, senyor secretari, per unanimitat.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I EDUCACIÒ

20. Aprovació de les bases del  concurs de novel·la gràfica Llamps i  tintes!
Comunicació Cultural - 2021/X020100/5028

“La Diputació de Girona va aprovar, mitjançant un decret de la Vicepresidència de data
3 de març de 2021, iniciar una nova col·lecció corporativa dedicada a la publicació
d’obres de novel·la gràfica titulada «Llamps i tintes!» (exp. 2021/2101).

L’objectiu  d’aquesta  nova  línia  editorial  és  contribuir  a  l’edició  d’obres  de  novel·la
gràfica en llengua catalana i incentivar la creació entre els autors o autores d’aquest
gènere. Malgrat que a Catalunya s’editen la major part de les obres de novel·la gràfica
i  còmic  que  es  produeixen  a  tot  l’Estat  espanyol,  la  producció  editorial  d’aquesta
tipologia  d’obres  en  català  és  molt  minoritària,  i  les  poques  que  s’editen  estan
orientades majoritàriament al públic infantil i a l’àmbit educatiu.

Aquesta situació contrasta amb la revaloració i la consolidació que la novel·la gràfica i
el còmic han experimentat en altres països europeus, on han anat desapareixent els
prejudicis que consideraven la historieta un art menor. Amb el pas del temps, les obres
produïdes en còmic han anat guanyant la consideració de gènere creatiu autònom,
amb uns codis lingüístics i narratius propis, a través dels quals poden oferir al públic
experiències estètiques tan valuoses com les de qualsevol altre art.

Amb  la  creació  d’aquesta  nova  línia  editorial,  impulsada  a  proposta  del  Consell
Assessor de la col·lecció «Josep Pla», la Diputació de Girona es proposa donar a
conèixer obres inèdites de qualitat, produïdes per autors o autores novells o bé per
creadors o creadores ja consolidats que tenen difícil poder editar les seves obres. Es
tracta, a més, d’un projecte innovador, que pot acostar la cultura gironina a un públic
molt ampli i transversal, especialment al públic més jove i als col·lectius que tenen més
dificultats per accedir a la cultura.

Amb aquesta iniciativa, la Diputació de Girona contribueix al compliment del primer i el
quart dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les
Nacions Unides, en el sentit que crea un producte cultural molt adequat i atractiu per
afavorir el foment de la lectura entre la població juvenil i també entre aquells col·lectius
que per la seva situació de pobresa i vulnerabilitat tenen més dificultats per accedir a
la cultura.

D’acord amb la proposta aprovada, les característiques de la col·lecció corporativa de
novel·la gràfica «Llamps i tintes!» són les següents:
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– Periodicitat estimativa de publicació: 1 títol l’any

– Mides de cada volum: 17 cm × 26 cm (mides pàgina dibuixada: 15,5 cm × 24 cm)

– Nombre de pàgines per volum: 48 pàgines + cobertes

– Impressió de l’interior en blanc i negre

– Impressió de les cobertes en color

– Enquadernació en tapa tova, amb llom

– Tiratge de la primera edició: entre 600 i 800 exemplars

Segons allò que estableix el Decret del vicepresident segon, de data 3 de març de
2021 (Decret número 2021/581), la Diputació de Girona publicarà un primer títol que
servirà de presentació de la nova col·lecció i, a partir del segon volum, les obres que
es publiquin seran les que resultin seleccionades mitjançant un concurs de projectes
que  es  convocarà  anualment.  Amb  aquesta  fórmula  de  concurs  públic  es  pretén
incentivar  la  creació  en  l’àmbit  de  la  novel·la  gràfica  i  oferir  als  autors  i  autores
d’aquest gènere —guionistes i dibuixants— l’oportunitat de publicar les seves obres.

D’acord amb aquests antecedents, es proposa que la convocatòria anual de projectes
de novel·la  gràfica  es faci  amb subjecció  a  les  Bases reguladores del  concurs  de
projectes de novel·la gràfica «Llamps i tintes!» . 

De conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de l’esmentada Llei 38/2003, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona,  s’han elaborat  les  bases reguladores del  concurs de projectes de novel·la
gràfica «Llamps i tintes!».

D’acord  amb els  antecedents exposats,  la  Comissió  Informativa  de Cultura,  Noves
Tecnologies, Esports i Educació hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti
l’acord següent:

Primer: Aprovar  inicialment  les  bases  específiques  reguladores  del  concurs  de
projectes de novel·la gràfica «Llamps i tintes!» , el contingut de les quals es transcriu a
continuació:

“BASES REGULADORES DEL CONCURS DE PROJECTES DE NOVEL·LA 
GRÀFICA «LLAMPS I TINTES!»
1. Objecte i persones destinatàries
Amb el propòsit d’incentivar la creació en la modalitat de novel·la gràfica i potenciar
l’edició  d’aquest  gènere  en  llengua  catalana,  la  Diputació  de  Girona  convocarà
anualment un concurs de projectes de novel·la gràfica, subjecte a aquestes bases.

 Hi poden participar persones físiques, aficionades o professionals de la novel·la
gràfica majors de 18 anys i que compleixin aquests requisits: a) que hagin nascut
o resideixin a les comarques gironines, o b) que no hagin nascut a les comarques
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gironines ni hi resideixin però que presentin una proposta que estigui relacionada
temàticament amb aquestes comarques.

El projecte seleccionat es publicarà dins la col·lecció «Llamps i tintes!» de la Diputació
de Girona,  prèvia signatura del contracte d’edició corresponent  amb els autors/es i
amb  l’abonament  dels   imports  indicats  a  la  base  5  en  els  termes  i  condicions
estipulats.
2. Presentació de les sol·licituds i dels projectes
Per  participar  al  concurs  caldrà  presentar  el  formulari  de  sol·licitud  on constin  les
dades referents al títol del projecte, guió literari escrit en llengua catalana , descripció
dels personatges i sinopsi argumental, així com les  dades del/dels autor/a o autors/es
(no s’admeten pseudònims).
Juntament amb el formulari, s’haurà de presentar una prova de 4 pàgines de còmic
acabades (en format JPG o PDF), amb text i il·lustració, compaginades com a part
d’un àlbum que, un cop s’editi, tindrà una extensió de 48 pàgines més les cobertes de
les mides següents: 17 cm × 26 cm (mides pàgina dibuixada: 15,5 cm × 24 cm). La
prova s’haurà de presentar en suport electrònic, en un arxiu d’un màxim de 10 MG.
Cada concursant pot presentar una única proposta. La proposta la poden presentar un
equip de guionista i dibuixant o bé una única persona autora de la proposta, del text i
del  dibuix;  no  s’admetran  propostes  només  de  guionistes.  Les  obres  proposades
podran estar realitzades en qualsevol estil gràfic i/o tractament de gènere, de caràcter
experimental, realista o humorístic. 
Caldrà formalitzar la sol·licitud mitjançant el model de formulari que figura a l’annex
d’aquestes  bases,   d’acord  amb l’article  66  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del
procediment administratiu comú de les administracions públiques: 

 Al registre electrònic de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat)
 Al Registre General de la Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, 5, 17004

Girona)   horari  d’atenció  al  públic,  de  dilluns  a  divendres,  de 9.00 a 14.00
hores. Degut a les restriccions derivades de la COVID-19 caldrà demanar cita
prèvia.

 Quan les sol·licituds es presentin a les oficines de Correus, caldrà que es faci
en un sobre obert,  per  ser  datades i  segellades pel  personal  funcionari  de
correus abans de certificar l’enviament.

El termini per a la presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitza als vint dies naturals.
Si alguna de les sol·licituds té algun defecte esmenable, aquesta circumstància es farà
pública en la resolució de persones admeses i excloses a l’e-Tauler del web de la
Diputació de Girona (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=8001760009), a fi que en el
termini de deu dies les esmenin, de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
3. Valoració dels projectes
Els projectes presentats seran avaluats pel Consell Assessor de la col·lecció «Josep
Pla» de la Diputació de Girona, presidit pel president de la Comissió de Cultura, Noves
Tecnologies,  Esports  i  Educació.  Actuarà  de  secretària  la  cap  del  Servei  de
Comunicació Cultural de la Diputació. Si escau, el jurat podrà assessorar-se amb una
persona de l’àmbit professional de la novel·la gràfica o amb experiència acreditada en
aquest camp. El concurs pot quedar desert si el jurat considera que cap dels projectes
presentats no té prou qualitat. 
A l’hora d’escollir els projectes, es valorarà positivament que l’argument, imaginari o
basat en fets reals,  estigui relacionat amb personatges, escenaris o episodis de la
història, real o imaginària, de les comarques gironines. També es valorarà positivament
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l’adaptació al còmic d’obres d’escriptors o escriptores gironins (novel·les, narracions,
obres teatrals, dietaris, reportatges periodístics...). 
Es valoraran també els aspectes següents: a) La qualitat artística del dibuix, és a dir, el
tractament que se’n fa, la innovació i la diferenciació dels estàndards habituals, i  b)
L’interès, l’atractiu i la qualitat del guió.
Únicament es podran presentar projectes originals, no desenvolupats com a tals fins a
la data de presentació al concurs.
El jurat emetrà un informe proposta en què farà constar el veredicte, el qual s’elevarà a
la Presidència de la Diputació, que serà qui resoldrà. La decisió serà inapel·lable. 
4. Notificació del projecte guanyador
La resolució de la convocatòria serà notificada a la persona o persones seleccionades
i es farà pública a la seu electrònica de la Diputació de Girona, en un període màxim
de seixanta dies hàbils a partir de la data en què finalitzi el termini de presentació de
sol·licituds.
5. Publicació del projecte seleccionat
La Diputació de Girona publicarà l’obra seleccionada dins la seva col·lecció de novel·la
gràfica «Llamps i tintes!». Amb aquesta finalitat, un cop s’hagi fet públic el veredicte, se
signarà  amb  la  persona  o  persones  autores  del  projecte  seleccionat  un  contracte
d’edició,  mitjançant  el  qual  es  formalitzarà  la  cessió  de  drets  d’explotació  i  les
obligacions de cada part. Com a contraprestació dels drets d’autor cedits, la Diputació
de  Girona  abonarà  un  import  total  de  6.000  €  bruts.  En  el  cas  de  les  propostes
presentades per un equip, aquest import es distribuirà de la manera següent: el 40 %
per a l’autor o autora del guió i del text (2.400 €) i el 60 % per a l’autor o autora de les
il·lustracions (3.600 €).
En el moment de signar-se el contracte al qual es fa referència en el punt anterior, la
Diputació abonarà a la persona o persones guanyadores un 25 % (1.500 €) de l’import
total,  i  la  resta  de  la  quantitat  (4.500  €)  serà  lliurada  coincidint  amb el  lliurament
definitiu de l’obra. En el cas de les propostes presentades per un equip, l’abonament
del premi es distribuirà de la manera següent: l’autor o autora del guió i dels textos
percebrà la quantitat de 600 € en el moment de signar el contracte, i 1.800 €  en el
moment que lliuri el treball definitiu; i  l’il·lustrador o il·lustradora percebrà la quantitat
de 900 € en el moment de signar el contracte, i 2.700 € coincidint amb el lliurament
definitiu de l’obra.
La  persona  o  persones  guanyadores  del  concurs  es  comprometen  a  lliurar  a  la
Diputació  de  Girona  la  proposta  completament  desenvolupada  i  llesta  per  ser
publicada en format àlbum en un termini màxim de dotze mesos un cop s’hagi signat el
contracte  d’edició.  Per  efectuar  el  seguiment  del  procés  d’execució  del  treball
guanyador,  es  designarà  un  equip  de  tutoria  integrat  pel  director  de  la  col·lecció
«Josep Pla», dos membres del Consell Assessor i la cap del Servei de Comunicació
Cultural. 
6. Acceptació de les bases i compromisos de la persona sol·licitant
La participació en la convocatòria implica la plena acceptació d’aquestes bases. La
persona participant no haurà pogut rebre cap altre ajut que, amb la mateixa finalitat,
pugui concedir qualsevol altra administració pública o entitat privada.
 La persona participant no podrà haver estat sancionada administrativament o
penalment amb la pèrdua d’obtenció d’ajudes o subvencions públiques,  i  no podrà
estar incursa en cap prohibició legal que la inhabiliti per a això.
7. Protecció de dades
La Diputació de Girona, com a responsable del tractament de dades, ha de tractar les
dades  personals  que  els  sol·licitants  de  la  subvenció  comuniquin  durant  el
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procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, en el
sentit  de  l’article  4.7  del  Reglament  (UE)  2016/679  del  Parlament  Europeu  i  del
Consell,  de 27 d’abril  de 2016 (Reglament general de protecció de dades), amb la
finalitat  de  gestionar  la  subvenció i  portar  a  terme les  actuacions que se’n  derivin
establertes per la Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment
d’una missió d’interès públic (article 6.1  e del Reglament) i de les obligacions legals
(article  6.1  c).  En cas que la tramitació de la  sol·licitud impliqui la comunicació de
dades d’altres persones a la Diputació de Girona,  les persones sol·licitants hauran
d’informar les persones afectades d’aquesta comunicació. 
Per a l’exercici  dels drets reconeguts al  Reglament general de protecció de dades
(accés a les dades,  portabilitat,  rectificació,  supressió,  sol·licitud de la  limitació del
tractament i oposició) la persona interessada es podrà adreçar en qualsevol moment a
la  Diputació  de Girona.  La informació  detallada del  tractament,  incloent-hi  les  vies
d’exercici  dels  drets  de  les  persones  interessades,  es  pot  consultar  a  la  Seu
electrònica de la Diputació de Girona.
8.Principis ètics i de conducta
Les  persones  beneficiàries  d’ajuts  públics  han  d’adoptar  una  conducta  èticament
exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica  corrupta  i  posar  en  coneixement  dels  òrgans  competents  qualsevol
manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el
procediment.  Particularment,  s’abstindran  de  realitzar  qualsevol  acció  que  pugui
vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva
activitat assumeixen les obligacions següents:

 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.

 No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
 Denunciar  les  situacions  irregulars  que  es  puguin  presentar  en  les

convocatòries  de  subvencions  o  ajuts,  o  bé  en  els  processos  derivats
d’aquestes convocatòries.

En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen
les obligacions següents:

 Comunicar  immediatament  a  l’òrgan  competent  les  possibles  situacions  de
conflicte d’interessos.

 No sol·licitar,  directament  o  indirectament,  que  un  càrrec  o  empleat  públic
influeixi en l’adjudicació de la subvenció o ajut.

 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.

 Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest dugui a terme
per al seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes
en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els
sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons
públics.

 Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència
imposa als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència
que els pertoquin de manera directa per previsió legal, en el supòsits establerts
en l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència.
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En cas d’incompliment dels principis ètics i les regles de conducta, serà d’aplicació el
règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que
preveu l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’aquelles
altres  possibles  conseqüències  previstes  en  la  legislació  vigent  en  matèria  de
subvencions.

9.Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

 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.
 L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
 Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
 Qualsevol  altra  disposició  normativa  aplicable  per  raó  de  la  matèria  o  del

subjecte. 
10.Interpretació
La  facultat  d’interpretació  i  aplicació  d’aquestes  bases  recau  exclusivament  en  la
Diputació de Girona, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens la resolució de les
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels
actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes
bases.
11.Vigència
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el
Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Girona,  i  seran  vigents  fins  que  se  n’acordi  la
modificació o derogació. 
Disposició addicional primera
En el  supòsit  que durant  el  termini  d’informació pública  de les  bases s’hi  formulin
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan
competent per resoldre-hi, així com per resoldre sobre els recursos que s’interposin
contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació.
D’aquestes resolucions del president, se’n donarà compte en la primera sessió que
tingui lloc del Ple de la Diputació.
Disposició addicional segona
L’extracte  de  les  convocatòries  de  les  subvencions  regulades  en  aquestes  bases
previst en l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Disposició derogatòria
Quan  entrin  en  vigor  aquestes  bases,  quedarà  derogada  qualsevol  altra  norma
anterior,  del  mateix  rang o  inferior,  en  tot  allò  que  s’oposi  al  contingut  d’aquestes
bases.
ANNEX: MODEL DE FORMULARI PER PARTICIPAR AL CONCURS DE PROJECTES
DE NOVEL·LA GRÀFICA «LLAMPS I TINTES!»”

Segon: Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores del concurs
de projectes de novel·la gràfica «Llamps i tintes!», 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
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electrònic de la Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.  En el supòsit  que durant  el  termini  d’informació pública no s’hi  formulin
al·legacions o reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.

Tercer: Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, i
perquè  disposi  que  les  bases  es  publiquin  íntegrament,  una  vegada  aprovades
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els errors, defectes o les omissions
que  eventualment  s’hi  puguin  advertir,  així  com  les  modificacions  puntuals  no
substancials, sempre i quan no generin despesa econòmica.”

El  senyor  President,  comenta  que  passaríem  a  la  Comissió  de  Cultura,  Noves
Tecnologies, Esports i Educació, amb l’aprovació de les bases del concurs de novel·la
gràfica «Llamps i tintes!» de Comunicació Cultural. Senyor Piñeira.
El vicepresident segon, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i presenta la proposta de
la Comissió que presideix: Moltes gràcies, senyor president. Un dels objectius de l’àrea
de Comunicació Cultural és incentivar la producció editorial i la publicació. Això ho fem
de dues maneres: ajudant a la publicació que fan tercers o a la vegada, també, amb
les  col·leccions  corporatives  pròpies.  És  en  el  marc  d’una  d’aquestes  col·leccions
corporatives,  concretament la col·lecció «Josep Pla», que fa un temps en el sí  del
Consell  Assessor  es  va  plantejar  la  possibilitat  d’iniciar  una  col·lecció  de  novel·la
gràfica i de còmic. Bàsicament, perquè el que s’ha detectat és que a Catalunya s’edita
la major part de novel·la gràfica i de còmic que es produeix a tot l’Estat espanyol, però,
en canvi, la producció d’obres en català és molt minoritària. Les poques que s’editen
bàsicament estan orientades a un públic molt concret, que és o bé el públic infantil o
bé dedicades a l’àmbit educatiu. Llevat d’això hi ha poca producció i encara menys en
llengua catalana. Per contra, el que sí que s’està veient és que a l’àmbit europeu la
novel·la gràfica i el còmic ha deixat de tenir la consideració d’historieta o d’art menor,
com una cosa secundària, sinó com un gènere propi amb els seus codis propis, etc.
Per  tant,  l’objectiu  és,  en el  marc d’aquesta col·lecció «Josep Pla»,  amb l’objectiu
d’incentivar la producció novel·la gràfica i de còmic i també, a la vegada, de fer-ho en
llengua catalana, es proposa la creació d’aquesta nova col·lecció de novel·la gràfica i
còmic. Amb quin objectiu? Que bàsicament puguem editar un a l’any. Per tant, la idea
seria que per començar n’hem fet, per entendre’ns, un de prova, que és el que ens
servirà  una  mica  de  programa  pilot  i  la  idea  seria  fer-ne  un  cada  any.  Per  això
portaríem a aprovació aquestes bases, no crearíem un nou Consell Assessor, sinó que
aprofitaríem el de la col·lecció «Josep Pla», que és en el marc en què va sortir aquesta
proposta. I per acabar, significar també que ens serviria, pensem, per anar avançant
amb la consolidació i amb l’objectiu corporatiu que ens hem plantejat com a Diputació
dels ODS, dels objectius de desenvolupament sostenible, en el sentit que crearíem un
producte cultural,  que és molt  adequat  per afavorir  i  per potenciar  el  foment de la
lectura, també amb la població juvenil i també amb altres col·lectius que per la seva
situació tenen més dificultats per accedir a la cultural o no estan tan habituats a una
lectura més intensiva. Per això portem a aprovació aquesta publicació, que seria un
títol a l’any, el faríem en blanc i negre per una qüestió de costos i seria una col·lecció
més consolidada com les  altres que tenim a la  corporació.  Moltes gràcies,  senyor
president.
El senyor President, respon: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Alguna consideració per
part d’algú de vostès?
La diputada senyora Laia Pèlach, respon: Nosaltres, president.
El senyor President, diu: Senyora Pèlach. Sí, endavant.
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La  diputada  senyora  Pèlach,  pren  la  paraula  i  manifesta:  Gràcies,  president.
Simplement dir que ens hem pogut mirar les bases i ens semblen correctes. I volem
afegir que considerem interessant que la Diputació aposti per a aquest format, com
dèiem, menys reconegut, menys recolzat normalment, i que sovint ha estat considerat
un format, podríem dir, menor. Penso que era la paraula que utilitzava el mateix diputat
Piñeira. Llavors, simplement això, creiem que és una eina interessant com a eina de
difusió de la nostra cultura i  història,  que crec que també es planteja una mica en
aquesta línia. Per tant, esperem que tingui molt d’èxit i que pugui ser una col·lecció
que es vagi consolidant. Moltes gràcies.
El  senyor  President,  diu:  Moltes  gràcies,  senyora  Pèlach.  Alguna  paraula  més?
Endavant, senyor Casellas, sí.
El diputat senyor Pere Casellas, intervé i diu: Des del grup socialista també ens volem
afegir al que deia la diputada Pèlach. Ho trobem una iniciativa interessant i encoratjar-
los a què seguim explorant aquestes vies, precisament, de la novel·la gràfica, que és
una cosa que agrada, i molt, i que cada vegada va a més.
El senyor President,  manifesta:  Moltes gràcies,  senyor Casellas.  Per tant,  entenem
que s’aprova per unanimitat?

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
membres. 

JUNTA DE PORTAVEUS

El  senyor  President,  comenta  que  passaríem a  les  dues  mocions  de la  Junta  de
Portaveus.  Una  és  una  moció  que  presenten  els  grups  de  Junts  per  Catalunya,
Esquerra Republicana, la CUP i els dos grups d’Independents, de la moció de l’AMI de
suport  a  l’amnistia.  Si  els  sembla,  llegirà  les  propostes  d’acord  el  secretari  de  la
corporació, el senyor Batllori, i llavors si algun portaveu desitja intervenir, li passaré la
paraula, d’acord? Senyor secretari, si és tan amable.

21. Moció dels  grups JxCat,  ERC,  CUP,  IdS i  TxE,  de la moció de l'AMI  de
suport a l'Amnistia. 2021/A040100/5306

El senyor secretari llegeix la part dispositiva de la moció, del contingut següent:

“L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la
sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte
estatutari, l’any 2010, enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions
d'autogovern catalanes per part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals de
Catalunya.

Davant  aquesta  situació  de  conflicte  entre  les  institucions  de  l'Estat  i  de  la
Generalitat, la societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per
reivindicar l'exercici ple dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir,
de nou democràticament, el seu futur polític. Obstruïda la via del referèndum pactat
o de la consulta no referendaria i ateses les limitacions de l'expressió política del 9-
N, de les eleccions de 27 de setembre de 2015 en resultà una majoria favorable a
iniciar un procés democràtic que culminés amb la independència de Catalunya, en el
cas que així ho decidís la ciutadania amb el seu vot.

82

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



La  resposta  de  les  institucions  de  l'Estat  fou  la  insistència  en  un  procés  de
judicialització que, de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó,
exili, multes i inhabilitacions. Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja
que  són  moltes  encara  les  persones  pendents  d’alguna resolució judicial. A
desembre del 2020 hi ha més de 2.800 persones que han estat  o  segueixen
encausades  per  la  participació  a  actes  relacionats  amb  la consulta  del  9  de
novembre,  el  referèndum de l'1  d'octubre de 2017 i  les diverses mobilitzacions i
protestes ciutadanes a favor del dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió
del poble català. També s’han obert més de 600 contenciosos administratius contra
els ajuntaments catalans  i  electes  locals  per  temes  relacionats  amb  la
independència de Catalunya. Es tracta de procediments vinculats d'alguna manera a
la  presa de decisions per permetre l'exercici del dret a l'autodeterminació o a
l'expressió de les idees que s'hi troben vinculades.

En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes
persones s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la
causa,  manca d´imparcialitat  de jutges i  poders públics espanyols, vulneració de
garanties processals i de la presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada,
etc.

La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació
de Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que
suposa  infracció  del  dret  al  jutge  predeterminat  per  la  llei) vicia de nul·litat la
sentència dictada, juntament amb les vulneracions flagrants  contingudes  a  la
resolució del Grup de Treball de Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries, el què
hauria de suposar l’alliberament immediat de les persones empresonades. Aquestes
mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades davant del
Tribunal  Suprem  (impedint  que  pogués  celebrar-se un  judici  just),  i  actualment
presentades davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. Però serà el
TEDH, el Tribunal Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula.

Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial
espanyol. Es tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això
l’única solució global és una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant
és una qüestió de voluntat política.

L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars
de  països  i per  a  situacions  d’excepcionalitat  política  com  la  que estem  vivint.
L'amnistia  ha de tenir  com a àmbit  objectiu  tot  els  actes d'intencionalitat  política
tipificats com a delictes o com a conductes punibles administrativament. S'entendrà
per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la preparació, organització,
convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i celebració tant del
Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de novembre de 2014
com del referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de
protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les consultes esmentades o
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de criticar l'actuació de les autoritat governamentals o jurisdiccionals, haguessin
estat  perseguits  penalment  o  administrativa  des  de  la  data  de  celebració  de
l'esmentat referèndum.

Així  mateix,  totes  les  manifestacions,  expressions  i  simbologia  a  favor  del dret
d’autodeterminació, la República Catalana o la independència  i el suport i
visualització, en tots els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les
accions  que  quedin  emmarcades  en  el  dret  d’expressió,  llibertat  de pensament
polític i llibertat de reunió i d’associació.

L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític.
Amb líders socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada
judicialment no és possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre
totes les parts. Per això l’amnistia, i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via
per garantir la vida democràtica que ens permeti avançar.

Per aquests motius, els grups JxCat, ERC, CUP, IdS i TxE proposen al ple de la
Diputació de Girona l’adopció de l’ACORD següent:

1. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta
la via de la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de
participació política per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió
directa d'una decisió,  constitueixen mecanismes bàsics i  essencials d'una
societat democràtica. Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles
d'una Llei d'Amnistia que, sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats,
inclòs el dret d'autodeterminació,  comporti  l'extinció de qualsevol tipus de
responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes, per
tots els actes i expressió  d’unes  idees,  sentiments  o  símbols  amb
intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per l'autodeterminació
de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a delictes o
com a  conductes determinants  de  responsabilitat  administrativa  realitzats
des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la Llei
d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva
plena efectivitat, aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució
efectiva  al  conflicte  polític amb l'Estat espanyol que inclogui el
reconeixement del dret d'autodeterminació de Catalunya.

2. Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així
com que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les
seves famílies i als col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure
mesures en relació a tots els responsables de la repressió de drets
fonamentals.

3. Fer  una  crida  a  la  societat  catalana  i  al  teixit  associatiu  municipal  a
mobilitzar-se i donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les
preses i presos polítics, el retorn dels exiliats i la fi de totes les causes
obertes per aquests motius, i  encoratjar  a tots els agents cívics, polítics i
socials  a reivindicar  aquesta  proposta  a  través  d'un  acord  nacional  per
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l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics.

4. Comunicar  aquest  acord  al  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  al
Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a
l’Associació de Municipis per la Independència.”

El  senyor  President,  manifesta:  Moltes  gràcies,  senyor  secretari.  Parlant  del  grup
d’Independents, algú, senyora Saladich o senyor Motas, volen dir alguna cosa?
El  portaveu del  grup Tots per l’Empordà,  senyor Carles Motas,  intervé i  manifesta:
Senyor president, només que ens adherim com la resta de grups, com ha comentat el
secretari, a aquesta moció.
El  senyor  President,  diu:  D’acord,  moltes  gràcies,  senyor  Motas.  Senyora  Pèlach,
vostè vol dir alguna cosa?
La portaveu del  grup de la  CUP,  senyora Laia Pèlach,  respon:  Sí,  moltes gràcies,
president.  Simplement dir  que vam voler  presentar aquesta moció de l’AMI perquè
entenem  que  des  de  les  institucions  cal  seguir  al  peu  del  canó  treballant  per  la
independència, evidentment, del nostre país, però sobretot també en la defensa dels
drets fonamentals.  Per  tant,  sempre al  costat  dels  i  les que pateixen la vulneració
d’aquests drets fonamentals. Com llegia el secretari, aquesta moció bàsicament el que
demana o es proposa és sobretot per demanar una llei d’amnistia, però també és cert
que es demana la immediata posada en llibertat de les preses i dels presos polítics,
així com que es reparin els danys causats. I també es demana, una vegada més, que
tothom treballi per buscar una solució efectiva al conflicte polític amb l’Estat espanyol
que inclogui, evidentment, el reconeixement del dret d’autodeterminació de Catalunya.
Nosaltres  des  de  la  CUP  entenem  que  aquestes  peticions  avui  haurien  de  ser
assumibles per tot  el  ple de la Diputació de Girona,  i  especialment per a aquells i
aquelles que al llarg de tots aquests anys han sortit en nombroses ocasions a demanar
diàleg. Per tant, esperem que rebi un ampli suport. Moltes gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyora Pèlach. Per part del grup socialista,
hi ha alguna qüestió?
El portaveu del grup del PSC, respon: Sí, senyor president.
El senyor President, diu: Senyor Fernández, endavant, quan vostè vulgui.
El portaveu del grup del PSC, senyor Juli Fernández, manifesta: Gràcies, president.
Bé, el nostre grup ja en aquest plenari moltes vegades s’ha manifestat que entenem
que en aquests últims anys ha sobrat molta justícia i ha faltat política. I segurament per
això, per molts errors, com jo he dit moltes vegades, segurament més de Madrid que
no pas d’aquí a Catalunya, doncs estem en la situació que estem.
És veritat que aquesta moció que vostès presenten, que és la moció de l’AMI, una
gran part, és el seu projecte polític, legítim, respectable... perquè com molt bé ha dit
abans la senyora Pèlach, és el treball per la independència de Catalunya, que no és el
nostre model. D’acord que la moció parla d’amnistia, parla de la llibertat dels presos
polítics. Jo no faré un debat jurídic sobre si amnistia sí o no. Jo crec que el nostre grup
polític,  el  nostre partit,  ha agafat  ja  una proposta clara,  que és activar  la  taula de
diàleg, treballar pels indults, que s’estan tramitant i treballar també per la reforma del
Codi Penal. Per tant, nosaltres com que no compartim el guió de la moció ni tampoc
compartim gran part de l’exposició de motius, que encara que no es vota evidentment
hi ha un relat, que en cap moment he vist cap nota, inclús d’una certa autocrítica de
què  hem  fet  nosaltres  per  ser  on  som,  em  sembla  que  tot  és  culpa  dels  altres.
Nosaltres farem un vot negatiu. Seguirem apostant pel diàleg i per la taula de diàleg
entre els governs, a veure si el Govern de Catalunya comença a funcionar, sembla que
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sí, sembla que el pacte està a punt de fer-se, i comencen a negociar a través d'aquest
[...] de treball que hi ha entre el Govern central i el Govern de Catalunya i intentem
resoldre  aquesta  qüestió  amb  termes  de  debat  i  de  diàleg.  I  com  que  nosaltres
apostem més per la via ja iniciada dels indults i de la reforma del Codi Penal, nosaltres
donarem un vot negatiu a aquesta moció.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Fernández. Senyor Piñeira.
El  portaveu del  Govern,  senyor  Albert  Piñeira,  intervé i  manifesta:  Bé,  moltíssimes
gràcies, senyor president. De manera molt breu i per no reiterar-nos com a govern
amb aquest posicionament que hem fet en reiterades ocasions en relació a aquesta
qüestió.  De  fet,  el  que  demana aquesta  moció  no és  tant  que  es  comparteixi  un
determinat  projecte  polític,  sinó  sobretot  que  aquells  projectes  polítics  es  puguin
expressar,  es  puguin  manifestar  i  es  puguin  canalitzar.  Evidentment,  els  projectes
polítics tots són molt legítims. El d’aquest govern també està clar que el que demanem
és que quan algú intenta canalitzar o tirar endavant el seu projecte polític, la resposta
no sigui la via penal, que és molt diferent de demanar que es comparteixi un projecte
polític. Reitero, tots els projectes polítics són legítims, però quan algú exerceix els seus
drets polítics i els seus drets fonamentals, la resposta no pot ser la via penal. Per això
demanem, com hem fet  en reiterades ocasions,  la  llibertat  de les  preses i  presos
polítics, el retorn dels exiliats, també ho hem demanat moltíssimes vegades, i la fi de la
repressió.  Per  tant,  en  aquest  sentit,  nosaltres  ens  reiterem  en  la  nostra  petició.
Pensem que és bo que ens adherim com a govern a aquesta moció perquè és una
moció unitària, que es passarà a molts ens locals de Catalunya. I en aquest sentit,
encara que no coincidim en el vot, sí que fem nostres unes paraules que ha fet servir
el portaveu del grup del PSC, que ha dit que ha sobrat via judicial i ha faltat política.
Precisament això és el que demanem: més política, menys via judicial i la possibilitat
que cadascú pugui exercir els seus drets polítics i els seus drets fonamentals, i els
seus  projectes  polítics,  inclòs  el  dret  d’autodeterminació.  Moltes  gràcies,  senyor
president.
El senyor President, manifesta: Moltíssimes gràcies, senyor Piñeira. Entenc, del que
han manifestat els diferents portaveus, senyor secretari, que hi ha 23 vots a favor de la
moció, cap abstenció i 4 vots contraris. És així?
El senyor secretari, respon: Sí, és així.

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 23 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Candidatura  Unitat
Popular, Grup Independents de la Selva i Grup Tots per l'Empordà, 4 vots en contra
del  Grup  Polític  Grup  Socialista  de  la  Diputació  de  Girona.  No  s'han  produït
abstencions. 

22. Moció del  grup del  PSC per  a  la  incorporació de dues carreteres en la
planificació de millora de la Xarxa Viària de l'àrea de Territori i Sostenibilitat
de la Diputació de Girona. 2021/A040100/5518

El senyor President, manifesta que passaríem a la següent moció, que és una moció
del grup del PSC, per a la incorporació de dues carreteres en la planificació de millora
de la xarxa viària de l’àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Girona. Té la
paraula el seu president, el senyor Pere Casellas.
El president del grup del PSC, senyor Pere Casellas, intervé i manifesta: Sí, gràcies,
senyor president. Dono per fet que ja heu llegit la moció. Mireu, ens ha fet arribar una
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consideració el portaveu del Govern, el senyor Piñeira, en el sentit que la incorporació
que nosaltres demanem en aquest moment, especialment el que té a veure amb la
carretera  de  Planas  a  Toses,  podria  significar  una  inversió  important  que  caldria
determinar més acuradament. També ens feia consideracions en relació a Sant Grau,
que s’hi havia fet una actuació fa dos anys. Nosaltres el que sí constatem és que el
ferm no està bé i aquesta és una intervenció que evidentment és petita al costat de
l’altra.  Vista aquesta situació, per no convertir  això en un prec i  no retirar  aquesta
moció, el que proposem arran de la conversa que hem tingut és que vostès s’estudiïn
les opcions i possibilitats que hi ha en relació a aquestes dues demandes que fem, i
nosaltres deixaríem aquesta moció sobre la taula en un termini de temps prudencial
que se’ns pugui fer arribar aquestes consideracions o aquest estudi o aquests quatre
números  que  hagi  de  fer  el  Govern  en  relació  al  que  demanem  i  sobre  quines
possibilitats  tenia  de  diners  i  de  temps.  Per  tant,  si  els  sembla  bé,  fem  aquesta
proposta de deixar-la sobre la taula. 
El senyor President, respon: D’acord. Moltes gràcies, senyor Casellas. Com li ha dit el
portaveu i vicepresident senyor Piñeira, la intenció nostra sempre és... Permetin-me, jo
entenia que això era més com un prec i després fer una anàlisi d’aquest tema acurat
tècnicament parlant dels ets i uts de cada carretera, amb el que això suposaria i ho
posaríem sobre  la  taula,  si  calgués,  i  ho  programaríem,  si  calgués  programar-ho,
després d’un diàleg tècnic que puguem fer entre el govern i vostès mateixos i els altres
grups que s’hi vulguin incorporar. D’acord? Moltes gràcies.
El president del grup del PSC, senyor Casellas, respon: Sí, d’acord.
El senyor President, manifesta: Senyor secretari, doncs aquesta moció no es discuteix 
en el plenari d’avui, per tant, tal com ha manifestat el president del grup proposant.

Es deixa sobre la taula.

23. Mocions d’Urgència

No n’hi ha.

24. Precs i preguntes

El senyor President, comenta: No sé si hi hauria algun prec o alguna pregunta per part
d’algun dels grups d’aquí presents?
El diputat senyor Pere Casellas, respon: Sí.
El senyor President, diu: Sí, senyor Casellas, perdoni. Endavant.
El  diputat  senyor  Pere  Casellas,  manifesta:  Molt  bé.  Un prec.  És  en relació  a  les
diverses informacions de premsa que han sortit avui que tenen a veure amb el parc
eòlic. Potser no ho hem pogut constatar, però ens agradaria que els treballs, el que
s’exposa avui a la premsa, se’ns fes arribar per poder-ho conèixer més de primera mà.
El senyor President, respon:  D’acord, gràcies. Ara li contesta de seguida la senyora
Barnadas, però els diré el procediment que hem seguit. A nosaltres també se’ns ha
demanat  la  posició  o  se’ns  ha  demanat  si  havíem  de...  el  que  era  el  ministeri
corresponent,  així  com també als consells  comarcals  i  als ajuntaments afectats en
aquest tema. Nosaltres hem fet un dictamen, un dictamen que ara els comentarà la
senyora  Barnadas,  de resposta  a  la  consulta  realitzada  des del  Ministeri  per  a  la
transició ecològica i el repte demogràfic, que és qui ens ha fet aquesta consulta. A
nosaltres ens sap greu que s’hagi filtrat, no era la intenció, sinó que nosaltres el que
vàrem fer és passar aquest estudi, que s’ha fet des de l’àrea de Medi Ambient, a tots
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els ajuntaments i consells comarcals perquè ho tinguessin a mà per si consideressin
que ells també havien de fer aquest mateix estudi, havien de passar aquest mateix
estudi a la consulta del Ministeri. Bé, nosaltres el vàrem passar a finals de la setmana
passada, el vàrem fer al Departament de Medi Ambient, se’l va repassar la senyora
Barnadas i jo mateix, en el sentit de poder demanar un vistiplau perquè en nom de la
Diputació jo mateix el pogués enviar al Ministeri, la qual cosa es farà en el decurs del
dia d’avui perquè això s’acabava el dia 19, que es demà. Jo el vaig signar ahir a la
tarda. Llavors, per això se’ls hi va passar la setmana passada, perquè els ajuntaments,
si ho consideraven, puguessin fer el mateix. Bé, a part de fer-ne l’ús que m’imagino
que  n’han  fet,  que  és  enviar-lo  al  Ministeri  per  a  la  transició  ecològica  i  el  repte
demogràfic. Algú el va passar, a més, als mitjans de comunicació. Per això ha sortit
aquesta notícia en el dia d’avui, en el qual també els demano disculpes perquè no és
que aquesta casa l’hagi volgut filtrar abans que vostès en tinguessin coneixement.,
sinó que no ha anat d’aquesta manera.
Dit això, o aclarit això, que també tenia interès en fer-ho, la senyora Barnadas els farà
una explicació de què és l’informe, què conté i què diu. Senyora Barnadas, si us plau.
La diputada delegada de Medi Ambient,  senyora Anna Barnadas, pren la paraula i
manifesta:  Sí,  moltíssimes  gràcies,  president.  Bé,  a  trets  generals,  és  el  que  el
president explica. És a dir, el Ministerio el que demana no només a la Diputació, sinó
que demana a la Diputació, a tots els municipis, a associacions afectades, a les àrees
d’influència, consells comarcals d’aquest projecte «Tramuntana», que ja saben que és
aquest projecte de parc eòlic en medi marí que es proposa per a la zona del golf de
Roses. El que demana són les consideracions prèvies a l’estudi d’impacte ambiental.
Per  tant,  a  vegades  s’ha  dit  que  són  les  al·legacions,  no.  S’ha  de  fer  un  estudi
d’impacte ambiental  i  abans de fer  aquest  estudi d’impacte ambiental,  el  Ministerio
demana als  ens,  possiblement  afectats  o implicats,  que facin  unes consideracions
prèvies  sobre  el  projecte.  En  aquest  sentit,  aquesta  demanda  de  consideracions
prèvies es dona 20 dies perquè tant els municipis com tots els ens afectats puguin fer
aquestes  consideracions  prèvies.  En  el  mateix  moment,  evidentment,  rebem
demandes  de  diferents  municipis,  consells  comarcals,  fins  i  tot  associacions,  per
exemple, de càmpings, que ens demanen a veure si la Diputació pot fer alguna cosa.
En aquest sentit, el que decidim és que l’informe que faci la Diputació de Girona el
cedirem a tots els consells comarcals, i aquests el distribuiran als municipis afectats i
també si hi ha algun tipus d’associació, en aquest cas, com l’associació de càmpings,
que els esmentava abans, que podria estar afectada. El que es fa és aquest informe
tècnic. És eminentment tècnic, evidentment tracta totes aquelles qüestions prèvies a
l’impacte ambiental que s’han de considerar:  el paisatge, la flora, la fauna, el medi
marí, el medi terrestre... Tenint en compte, també, tant el que és el parc eòlic marí amb
el  que  és  la  zona  marítima,  com  totes  les  possibles  vies  d’evacuació  d’aquesta
energia,  que  és  la  que  transitaria  per  terra,  o  bé  a  Santa  Llogaia,  que  hi  ha  les
estacions transformadores o La Farga. Per tant, poden entendre que és un estudi molt
complex de tot el que suposa aquesta infraestructura projectada i a partir d’aquí, una
vegada es té aquest informe, que això va ser a finals de la setmana passada, dijous en
fèiem l’última lectura. L’informe ha estat redactat pel cap de servei, el senyor Marc
Marí. Creiem que és un informe tècnic extremament competent i aquest informe es
lliura a data de divendres a consells comarcals i municipis que ens ho sol·licitessin.
Bé, ja saben com passen aquestes coses. Quan algú té un informe, és fàcil que això...
És un informe tècnic, en cap cas és una manifestació de posicionament, però tot i així
el  posicionament d’aquesta Diputació el  coneixen.  Nosaltres estem absolutament a
favor de la transició energètica i crec que és fàcilment comprovable amb la quantitat de
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diners que destinem des d’aquesta àrea a fer transició energètica als municipis amb
tota la línia de subvencions del Pla a l’acció. El que posa en relleu aquest estudi és
que s’ha de tenir molt en compte el sobredimensionament i totes les afectacions en
medi terrestre i  en medi marí.  Nosaltres ja teníem previst  de comunicar-ho, el que
passa és que aquesta suposada filtració o comunicació a la premsa també ens ha
agafat així a peu canviat.
Jo ara mateix els passaré aquest informe al grup de coordinació de la meva àrea que
tinc amb tots els portaveus de tots els grups. Per tant, podran tenir el mateix informe
que té tothom ara mateix a disposició. No sí si necessiten... Sí, Pere, qualsevol altre
aclariment.
El senyor President,  diu: Molt  bé, moltes gràcies. Senyor Casellas, sí.  Els el farem
arribar a tots els grups aquest informe. La senyora Barnadas es preocupa d’enviar-los-
el ara mateix després del Ple. D’acord. Endavant, senyor Casellas.
El  diputat  senyor  Casellas,  respon:  No,  no  es  preocupi.  No  té  més  importància.
Aquestes  coses  passen.  Simplement,  manifestar  que  ens  ho  feu  arribar.  D’alguna
manera  hem  de  començar  a  treballar,  penso,  entre  tots  quan  s’hagi  de  fer  el
posicionament perquè des del Govern de la Generalitat, ara que estrenarem govern,
es fixi amb una mica més de claredat i de seguretat per a tots tenint en compte que
l’objectiu  és la  transició perquè hem d’anar cap a aquestes energies,  que aquests
decrets (permetin-me, aquests decretets que ho regulin ara) que es reguli via llei o que
es reguli d’una manera més acurada perquè finalment els que estem al territori som
l’ase dels cops, en aquest cas. Des de Madrid o des de Brussel·les o des de Barcelona
ens  diran  que  hem  de  tenir  molins  i  que  ens  espavilem.  No.  Penso  que  hem
d’aconseguir finalment aquesta regulació que preservi el territori i que ens ajudi a tirar
això endavant. Ens fan arribar l’informe. No té més importància, senyora Barnadas.
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyor Casellas. El farem arribar a tots
els grups precisament perquè també disposin d’aquest tema. Enteníem que aquesta
era el que havíem de fer envers els ajuntaments, en definitiva, envers el territori, quan
és una casa que per la transició energètica fa molts anys que s’hi aposta.
La diputada senyora Barnadas, manifesta: President, només si em permet.
El senyor President, diu: Sí.
La diputada senyora Barnadas, diu: És només per aprofitar per fer un petit aclariment
perquè ara això ha sortit així a la premsa. Per tant, sembla que aquí hem fet una feina,
però només comunicar que aquesta feina la portem fent des de fa gairebé un any amb
tots els municipis que ens ho demanen, ja sigui per a projectes eòlics o per a projectes
fotovoltaics terrestres. A vegades hi ha desconeixement d’això i justament ara fa una
estona en parlàvem amb la senyora Estañol de dir: ara cau un projecte al Gironès, o
n’han caigut bastants a la zona de l’Alt Empordà. Per tant, la feina de la Diputació, com
vostè  va  dir  molt  bé  el  primer  dia  que  vam  arribar  a  aquesta  casa,  és  de  ser
l’ajuntament d’ajuntaments. Per això disposem d’uns tècnics que estan a disposició
dels municipis per ajudar en tot el tràmit d’aquestes propostes que es reben d’energies
fotovoltaiques i eòliques al nostre territori.
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyora Barnadas. Si no hi ha res més,
donaríem el ple per acabat aquí i fins al proper mes. Moltes gràcies a tots i a totes.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 13:07 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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