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NÚM.: 141 
ÒRGAN: Ple 
SESSIÓ: Extraordinària, telemàtica i per videoconferència 
DATA: 24 de març de 2020 
HORA: 12:00 
DOCUMENT: ACTA 
 
Al saló de sessions de la Diputació de Girona, Pujada Sant Martí, 4, de la ciutat de 
Girona 
 
ASSISTENTS: 
President  Miquel Noguer i Planas 
Vicepresidents  Pau Presas i Bertran 
 Albert Piñeira i Brosel 
 Maria Puig i Ferrer 
 Maria Àngels Planas i Crous 
Diputats Jordi Camps i Vicente 
 Jaume Dulsat i Rodríguez 
 Roser Estañol i Torrent 
 Eduard Llorà i Cullet 
 Jordi Masquef i Creus 
 Montserrat Mindan i Cortada 
 Josep Sala i Leal 
 Jordi Xargay i Congost 
 Joaquim Ayats i Bartina 
 Josep Maria Bagot i Belfort 
 Anna Barnadas i López 
 Maria Teresa Brunsó i Puigvert 
 Joan Fàbrega i Solé 
 Josep Piferrer i Puig 
 Eva Viñolas i Marín 
 Pere Casellas i Borrell 
 Juli Fernández i Iruela 
 Sílvia Paneque i Sureda 
 Beatriz Ventura i Navarro 
 Laia Pèlach i Saget 
 Gisela Saladich i Parés 
 Carles Motas i López 
Secretari general Jordi Batllori i Nouvilas 
Interventora Núria Josa i Arbonès 
 
ORDRE DEL DIA: 
1. Decrets corresponents al mes de febrer de 2020. 
ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
COMISSIÓ D’HISENDA, ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
COOPERACIÓ LOCAL 
2. PLE141/000025/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 

Coop. Loc; Intervenció (010): Donar compte al Ple de l'Informe anual emès per 



 
   
 
 

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

 

2

la Intervenció General de la Diputació de Girona en compliment dels articles 
15.6, 27.2 i 28.2 del RD 424/2017. (expedient 2020/2756) 

3. PLE141/000026/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; Intervenció (010): Donar compte de l'informe sobre el grau de 
compliment dels criteris previstos en inversions financerament sostenibles en 
l'exercici 2019 (exp. 2020/2946) 

4. PLE141/000028/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; Intervenció (010): Donar compte al Ple de la liquidació del 
pressupost general de la Diputació de Girona, dels seus organismes autònoms i 
dels consorcis adscrits de l'exercici 2019 (expedient 2020/1107) 

5. PLE141/000030/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de crèdit 
extraordinari DG 3CE 2/2020 del pressupost de la Diputació de Girona de 
l'exercici 2020 (expedient 2020/2976). 

6. PLE141/000027/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; Compra Pública (008): Modificació de la instrucció de la contractació 
menor del grup institucional de la Diputació de Girona (expedient 2020/2929)) 

7. PLE141/000020/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; Expropiacions: Aprovació definitiva de la relació de propietaris, béns 
i drets afectats per l'expropiació derivada del projecte d'obres de condicionament 
d'un tram de la ctra. GIV-6226, N-II a Vilaür per Garrigàs i inici de l'expedient 
expropiatori (expedient 2019/6095) 

8. PLE141/000022/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; Expropiacions: Aprovació definitiva de la relació de propietaris, béns 
i drets afectats per l'expropiació derivada del projecte Via verda paral·lela al 
condicionament de la ctra. GIV-6226,de l'N-II a Vilaür per Garrigàs, tram: 
Garrigàs i Arenys d'Empordà (expedient 2019/8427) 

9. PLE141/000019/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): Aprovació inicial 
de les bases reguladores de subvencions del procediment de concessió directa 
de subvencions per a la realització d'actuacions excepcionals al 
desenvolupament econòmic i local de la demarcació de Girona. (expedient 
2020/1267) 

10. PLE141/000023/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; Unitat Gestió de la Informació (030): Aprovació inicial de les bases 
de la 4a edició del concurs per a l'obtenció de la marca Girona Excel·lent - 
Segell de Qualitat Agroalimentària 2020-2021 (expedient 2020/2698) 

11. PLE141/000031/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; XALOC: Acceptació de la delegació acordada per diversos ens de 
determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona 
(expedient 2020/153) 

12. PLE141/000032/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; XALOC: Incoació de l'expedient de suplement de crèdit XA 3SC 
1/2020 (expedient 2020/134) 

COMISSIÒ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
13. PLE141/000007/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Modificació del reglament de constitució del nou CILMA. 
(expedient 2019/3593) 
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14. PLE141/000002/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Servei 
programes europeus (029): Aprovació del conveni de col·laboració amb 
l'Ajuntament de Quart pel cofinançament de la instal·lació d'una caldera de 
biomassa al pavelló, a l'escola i al local social municipals. (expedient 2016/911) 

15. PLE141/000003/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Servei 
programes europeus (029): Aprovació del conveni de col·laboració amb 
l'ajuntament de Sant Joan de les Abadesses pel cofinançament del projecte de 
millora de l'enllumenat públic exterior de Sant Joan de les Abadesses (expedient 
2018/4223) 

16. PLE141/000005/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Servei 
programes europeus (029): Aprovació inicial de les bases reguladores de 
subvencions per ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals i consells 
esportius de la demarcació de Girona, per cobrir part dels costos de redacció de 
projectes de convocatòries finançades per la UE (expedient 2020/2321) 

17. PLE141/000006/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Xarxa Viària 
(013): Aprovació del text del conveni amb l'Ajuntament de Siurana per a la 
cessió a l'ajuntament d'un tram urbà de la carretera GIV-6219, de la C-31 a 
Vilamalla per Siurana, entre els PK 2+500 i 3+160. (expedient 2019/8961) 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
El president, senyor Miquel Noguer, des de la sala de comissions de la Diputació de 
Girona, pren la paraula, i manifesta que començaríem aquest ple extraordinari de 
manera telemàtica, que esperem que ja no haguem de fer-ne cap més, donant-vos la 
benvinguda a tots. A tots us veig bé, per tant, espero que tots estigueu bé, i no només 
vosaltres, sinó també les vostres famílies. També el secretari i la interventora hi són 
presents de manera telemàtica, i el vicesecretari, el senyor Turon, també 
m’acompanya aquí, a la Diputació, igual que també m’acompanya un tècnic. Hi ha 
dos tècnics informàtics, un aquí a la sala i un a fora, que són els que vosaltres teniu, i 
també la secretària de presidència, la Dolors Badosa, que m’acompanya aquí. I 
també hi ha els membres del gabinet, que estan connectats a casa.  
També voldria començar donant el condol a Juli Fernández pel traspàs de la seva 
mare, el dia abans del dia de les comissions informatives. Simplement dir que, en tot 
cas, en no haver pogut fer-ho en aquell moment, al ple de la setmana passada, fer-ho 
ara en aquests moments en nom de tota la corporació, a en Juli el nostre condol per 
aquest traspàs de la mare.  
El diputat senyor Juli Fernández respon: Moltes gràcies, companys i companyes. 
 
1. Decrets corresponents al mes de febrer de 2020. 
 
S’informa dels decrets corresponents al mes de febrer de 2020 numerats del núm. 
180 al núm. 551. 
 
El senyor President, intervé i manifesta: el primer punt de l’ordre del dia, com que és 
extraordinari, seria els decrets corresponents al mes de febrer. Hi ha qui havia 
preguntat si podia ser que telemàticament es consultés. Jo ahir vaig passar un 
missatge que el secretari de la corporació, el secretari general, em va passar. Que sí, 
que tothom els havia pogut veure i, per tant, donaríem compte d’aquests decrets. Si hi 
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ha hagut alguna incidència, ens ho dieu. Però si no, voldria dir que tothom ha tingut 
accés. 
El diputat senyor Juli Fernández, intervé i respon: Correcte. 
La diputada senyora Laia Pèlach intervé i manifesta que, en relació al decret número 
193, que parla d’una subvenció a escoles de concurrència pública per un monitor 
especial de la UES, a l’Ajuntament de Puigcerdà. És bàsicament saber què és aquest 
motor. Perquè ho hem buscat i no sabem ben bé el que és o per què serveix. 
El president senyor Noguer respon: Molt bé. Alguna cosa més? 
La diputada senyora Pèlach respon: Sí, en relació a decrets, també hem vist que s’ha 
acabat lliurant, després d’una nova informació o d’una nova demanda de la GAIP, una 
informació que s’havia sol·licitat i que s’havia negat aquesta informació, l’accés a 
aquesta informació. Llavors, hi ha hagut algú que ha hagut de fer una nova denuncia 
a la GAIP, un aclariment, i que la GAIP ha sol·licitat a la Diputació de Girona que doni 
accés a aquesta informació. Llavors, no ha estat fins a última hora que s’ha donat 
aquesta informació i voldríem saber si aquesta serà la dinàmica habitual i si hi ha 
suficient amb què dues vegades la GAIP els hagi de requerir que donin accés a la 
informació per entendre doncs que la ciutadania, els diputats, tenim dret a tenir accés 
a una informació i que s’ha de facilitar aquest accés i no posar-hi barreres i 
impediments, com passa habitualment. 
El senyor President intervé i manifesta: en quant al tema de la GAIP, jo voldria dir que 
no és la norma habitual d’aquesta casa ni ho ha sigut, ni hi és, ni ho continuarà sent, 
en donar la informació. El que passa és que quan alguna informació que se’ns 
demana és de molts anys enrere evidentment el que nosaltres diem i contestem amb 
temps i forma és que aquesta informació es buscarà i es donarà. Si hi ha noms, s’han 
de treure, si hi ha DNI, també s’han de treure, i inclús la norma diu que no es 
paralitzarà la corporació precisament per un excés d’informació o una informació 
demanada. Inclús en alguns casos d’aquests s’ha hagut de posar reforç de gent per 
buscar aquesta informació. Nosaltres en cap cas hi ha hagut algú que no està 
disposat a esperar-se tant i va a la GAIP, però nosaltres li contestem a la GAIP el que 
li contestem a les persones i a vostè que li he contestat moltes vegades. És a dir, 
escolti, nosaltres no és que tinguem ganes de no donar-la però sí que l’hem de donar 
amb les màximes garanties, i com que l’hem de donar amb les màximes garanties, 
nosaltres quan ho tinguem fet, ho donarem. Si volen, a través de la GAIP o si volen 
personalment. De fet, els hem donat totes, per tant, no és que no l’hàgim donada 
aquesta, i l’haguéssim donat igual si ens ho hagués dit la GAIP o sense la GAIP. 
Perquè, en tot cas, la gent estava treballant precisament des de Secretaria per donar 
aquesta informació i, per tant, no hi ha hagut aquesta manca de voluntat, perquè si hi 
hagués hagut aquesta manca de voluntat, nosaltres no haguéssim donat aquesta 
informació via GAIP sinó que l’haguéssim donat de manera normal.  
I sobre el decret 193, senyor Piñeira. 
El vicepresident segon, senyor Albert Piñeira, intervé i manifesta: Sí, moltes gràcies, 
senyor president. Intentaré contestar la il·lustra diputada perquè de fet avui veig que 
hem canviat els mitjans telemàtics, però que la resta de coses segueixen igual, i com 
que ja pensava que em faria una menció de Puigcerdà, encara que hàgim canviat de 
mitjà això segueix igual. A veure, il·lustra diputada, això és una cosa que de fet en 
realitat jo ja vaig explicar en un plenari precedent sobre aquesta qüestió. Com tots 
recordaran, a partir del moment en què es va crear l’àrea d’educació, al final de la 
passada legislatura, de la legislatura anterior, vam decidir crear l’àrea d’educació i 
una de les primeres línies que vam treure era una línia d’educació que bàsicament 
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tenia tres com subapartats: un de programes i projectes educatius, un altre de 
formació d’adults, i un altre dirigit als centres d’educació especial de la demarcació de 
Girona. Com vaig explicar en aquell plenari, a la demarcació de Girona existien, que 
nosaltres tinguéssim identificats, que és el que ens havia passat al departament, deu 
centres d’educació especial i aquests deu centres d’educació especial cobrien sis 
comarques del territori. Les dues comarques que en quedaven desateses en quant a 
centres d’educació especial eren la Cerdanya i el Pla de l’Estany. Aleshores, el que 
vam explicar en aquell plenari va ser que aquestes comarques ja estaven prou 
penalitzades pel fet de no tenir centres d’educació especial. Tenien recursos de 
tipologia inferior, com poden ser les USES o les UES, les unitats de suport a 
l’educació especial o les unitats d’educació especial, i en aquell plenari vaig explicar 
que el que faríem seria que a la convocatòria podríem atendre 6 comarques i en 
quedarien dues comarques desateses, que eren la Cerdanya i el Pla de l’Estany, i 
que aquestes dues comarques les atendríem a través d’una subvenció de concessió 
directa, per poder donar suport a les unitats de suport d’educació especial i a les 
unitats d’educació especial, com fem amb la resta de comarques. Concretament, 
aquest monitor és per la unitat d’educació especial de l’escola Alfons I, que és la 
unitat d’educació especial que tenim a la primària d’aquí a la comarca i, per tant, és 
material tecnològic que necessiten per poder treballar en aquesta àrea d’educació 
especial. El mateix ens passarà, i ja m’avanço també quan haguem de resoldre el Pla 
de l’Estany, que és l’altra comarca que no té centre d’educació especial, que com 
vam explicar en el ple, utilitzarem la mateixa mesura. Moltíssimes gràcies.  
 

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
 

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

 
2. PLE141/000025/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc; Intervenció (010): Donar compte al Ple de l'Informe anual 
emès per la Intervenció General de la Diputació de Girona en compliment 
dels articles 15.6, 27.2 i 28.2 del RD 424/2017. (expedient 2020/2756) 

 
“D’acord amb els articles 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb 
el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i 
15.6 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del 
control intern a les entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor, en ocasió 
de la dació de compte de la liquidació del pressupost, ha d’elevar al ple l’informe 
anual de totes les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a 
les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de l’òrgan competent de 
l’administració que tingui la tutela financera al qual s’hagi sol·licitat informe, així com 
un resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.  
 
A més, l’article 28.2 del RCIL estableix que els informes d’omissió de la funció 
interventora emesos durant l’exercici s’han d’incloure, també, en l’esmentat informe 
anual que s’ha d’elevar al ple.  
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Finalment, en compliment de l’article 27.2 del RCIL, en un punt addicional de l’informe 
anual s’han d’incloure els resultats obtinguts del control dels comptes a justificar i de 
les bestretes de caixa fixa. 
 
Vist l’informe emès per part de la Intervenció General de la Diputació de Girona en 
data 5 de març de 2020, relatiu a les resolucions adoptades pel president de l’entitat 
local contràries a les objeccions efectuades, de les principals anomalies en matèria 
d’ingressos, dels informes d’omissió de la funció interventora i dels resultats del 
control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, corresponent a 
l’exercici 2019. 
 
D’acord amb els esmentats articles 218.1 del TRLRHL i 15.6 del RCIL, i atès que la 
liquidació de l’exercici 2019 ha estat aprovada per Resolució de Presidència de data 
13 de febrer de 2020 i que de la mateixa es preveu que se’n doni compte en el Ple del 
mes de març de la Diputació. 
 
Per tot això, Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i 
Cooperació Local, hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la Corporació 
l’assabentat de la informació següent: 
 
PRIMER. Donar-se per assabentat de l’informe emès per part de la Intervenció 
General de la Diputació de Girona en data 5 de març de 2020, relatiu a les 
resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions 
efectuades, de les principals anomalies en matèria d’ingressos, dels informes 
d’omissió de la funció interventora i dels resultats del control dels comptes a justificar i 
de les bestretes de caixa fixa, corresponent a l’exercici 2019, amb la informació que 
es transcriu tot seguit i que es concreta en els seus annexos que obren a l’expedient: 
 
“Informes de fiscalització limitada prèvia: 
 

ENS 

INFORMES REQUISITS BASICS 
 

TOTAL  
INFORMES 

 
 
 
INFORMES  
D’OMISSIÓ 
 
 

TOTAL 
Favorable 

     
Favorable amb 
observacions 

Resolucions 
contràries a 
l’objecció 

Fiscalització/ 
Intervenció prèvia 

1 Diputació de Girona 6.163 50 - 6.213 37 6.250 

2 Dipsalut 1.625 10 - 1.635 2 1.637 

3 Xaloc 623 3 - 626 2 628 

4 Conservatori de Música Isaac Albéniz 224 14 - 238 5 243 
5 Consorci de la Costa Brava 222 4 - 226 3 229 

6 Consorci de les Vies Verdes 174 15 - 189 17 206 

7 Consorci d'arts escèniques Salt-Girona 10 - - 10 - 10 

8 Consorci de les Gavarres 74 11 - 85 11 96 

TOTAL 9.115 107 0 9.222 77 9.299 

 
S’han emès 9.222 informes de fiscalització o d’intervenció del reconeixement de 
l’obligació, dels quals 9.115 han estat favorables i 107 favorables amb observacions. 
 
Així mateix, es varen emetre 77 informes d’omissió de la funció interventora. 
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Resultats de control dels comptes justificatius de pagaments a justificar i bestreta de 
caixa fixa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

No s’ha adoptat cap resolució i/o decret contraris a les objeccions efectuades per la 
Intervenció. 
 

2)Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a l’opinió de la 
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. 

No s’ha sol·licitat cap opinió a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, i 
per tant, no s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari a l’opinió d’aquest òrgan de 
tutela financera. 
 

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

4)Informes d’omissió de la funció interventora. 
S’han emès 77 informes d’omissió de la funció interventora. 

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

S’han emès 21 informes d’intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a 
justificar. 
 

6)Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa  
S’han emès 189 informes d’intervenció dels comptes justificatius de les bestretes de 
caixa fixa.” 
 
SEGON. Donar-se per assabentat de que la Intervenció General de la Diputació de 
Girona remetrà aquesta informació a la Sindicatura de Comptes de Catalunya de 
conformitat amb l’article 218.3 del TRLRHL, disposició addicional cinquena del RCIL i 
l’acord de Ple de 3 de novembre del 2015 de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya, que regula les regles de presentació davant la Sindicatura de Comptes, a 
través de la plataforma EACAT, de la informació sobre els acords i les resolucions de 

ENS 
 
Pagaments a 
justificar (PAJ) 

Bestreta de 
Caixa Fixa (BCF) 

 
TOTAL  

                    

1 Diputació de Girona 9 136 145 

2 Dipsalut 3 13 16 

3 Xaloc - 21 21 

4 Conservatori de Música Isaac Albéniz 9 - 9 

5 Consorci de la Costa Brava - 3 3 

6 Consorci de les Vies Verdes - 15 15 

7 Consorci d'arts escèniques Salt-Girona - - - 

8 Consorci de les Gavarres - 1 1 

TOTAL 21 189 210 
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les entitats locals contraris a objeccions formulades pels interventors locals i les 
anomalies detectades en matèria d’ingressos als quals es refereix l’article 218 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), i sobre els acords adoptats amb omissió 
del tràmit de fiscalització prèvia, mitjançant procediment telemàtic. 

 
ANNEX I – DETALL DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PEL PRESIDENT DE L’ENTITAT 
LOCAL CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS EFECTUADES O, SI S’ESCAU, A L’OPINIÓ DE LA 
INTERVENCIÓ GENERAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DELS INFORMES D’OMISSIÓ 
DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA I/O DELS RESULTATS DEL CONTROL DELS COMPTES 
JUSTIFICATIUS DELS PAGAMENTS A JUSTIFICAR I DE LES BESTRETES DE CAIXA FIXA DE 
L’EXERCICI 2019 
 
1)Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades per la 
Intervenció.   

 

Nº 

Númer
o 

d’expe
dient 

Modalitat de la 
despesa i tipus 

d’expedient 

Òrgan 
competent 

de la 
despesa 

Fase de 
la 

despesa 
objectada 

Data de 
l’objecció 

Import de 
l’objecció 

Aplicació 
pressupostària 

Causa de 
l’objecció:  
Requisits 

fiscalitzats/intervi
nguts amb 
objeccions 

Òrgan que resol 
la discrepància 
en contra del 
criteri de la 
Intervenció 

Data de la 
resolució, decret i/o 

acord 

           

 
2)Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a l’opinió de la Intervenció General 

de la Generalitat de Catalunya. 
 

Nº 
Número 

d’expe
dient 

Modalitat de la 
despesa i tipus 

d’expedient 

Òrgan 
competent 

de la 
despesa 

Fase de 
la 

despesa 
objectada 

Data de 
l’objecci

ó 

Import de 
l’objecció 

Aplicació 
pressupostàri

a 

Causa de 
l’objecció:  
Requisits 

fiscalitzats/intervi
nguts amb 
objeccions 

Òrgan que resol la 
discrepància en 

contra del criteri de 
la Intervenció 

Data de la 
resolució, decret 

i/o acord 

           

 
3)Informes d’omissió de la funció interventora. 

 

Nº 
Número 
d’exped

ient 

Modalitat de la 
despesa i tipus 

d’expedient 

Data de la 
resolució, 
decret i/o 

acord amb 
omissió 

Òrgan 
competent 

de la 
despesa 

Import de 
l’expedien

t 

Aplicació 
pressupostària 

Data de 
l’informe 
d’omissió 

Motiu de 
l’omissió de la 

funció 
interventora 

Procedència de la 
revisió dels actes 

 DIPUTA
CIO: 

        

1 2016/35 Operacions 
urbanístiques: 
Reposició d’una caixa 

d’Endesa Distribución Eléctrica, 
SLU afectada per les 

obres del 
Condicionament del 
camí de Campllong a 
Fornells de la Selva, 
amb una via verda 
lateral. 
 

- 
(manca 
procediment) 

 

President 2.448,45€ 310 4530 21900 27/02/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials. 
 

No 

2 2016/35 
(2) 

Operacions 
urbanístiques: 
Reposició d’una caixa 
d’Endesa Distribución 
Eléctrica, SLU afectada 
per les obres del 
Condicionament del 
camí de Campllong a 
Fornells de la Selva, 
amb una via verda 

21/03/2019 President 2.448,45€ 310 4530 21900 08/04/2019 Absència de 
fiscalització dels 
actes que van 
donar origen als 
manaments de 
pagament 
 

No 
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lateral. 
3 2017/37

5 
Contracte de serveis: 
Factures servei de 
prevenció de riscos de 
la Diputació de Girona a 
l’empresa GESEME 
1996, SL 

- 
(manca 
procediment) 

 

President 14.538,00
€ 

210 9200 22706 01/07/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 

No 

4 2017/51
1 

Operacions 
urbanístiques: 
Reposició de serveis 
d’electricitat afectats pel 
projecte de Millora d’una 
corba (PK 1+050) i del 
tram final de la carretera 
GI-8593, de la C-31 al 
Far d’Empordà. 

- 
(manca 
procediment) 

 

President 23.001,82
€ 

310 4530 21900 27/02/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials No 

5 2017/51
1 

Operacions 
urbanístiques: 
Reposició de serveis 
d’electricitat afectats pel 
projecte de Millora d’una 
corba (PK 1+050) i del 
tram final de la carretera 
GI-8593, de la C-31 al 
Far d’Empordà. 

21/03/2019 President 23.001,82
€ 

310 4530 21900 09/04/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials No 

6 2017/11
61 

Contracte de serveis: 
Carta de pagament 
pòlissa assegurança de 
responsabilitat 
d’autoritats i treballadors 
de la Diputació, exercici 
2019- AIG Europe 
Sucursal en España, 
SLU 

- 
(manca 
procediment) 

 

President 13.900,00
€ 

206 9300 22400 07/11/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 

No 

7 

2017/17
60 

Contracte de serveis: 
Carta de pagament 
pòlissa assegurança de 
vida del personal 
Diputació – exercici 
2019 – Vida Caixa de 
Seguros y Reaseguros 
SA 

- 
(manca 
procediment) 

 

President 44.172,19€ 206 9330 22400 07/11/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 

No 

8 

2017/55
93 

Contracte de serveis: 
Factura subscripció i 
manteniment dels 
llicències del servei 
d’Aula.X i wifi. A les 
biblioteques públiques 
de la demarcació – 
Aplicacions Multimèdia 
Interactives S.L. 

- 
(manca 
procediment) 

 

President 28.696,64€ 501 3321 20600 09/08/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 

No 

9 

2017/64
35 

Operacions 
urbanístiques: 
Reposició del servei 
afectat pel projecte 
d’eixamplament d’un 
tram de la ctra. GIV-
5132, de Banyoles a 
Galliners per Aigües de 
Banyoles 
 

- 
(manca 
procediment) 

 

President 3.601,15€ 310 4530 21900 31/05/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 

No 

10 2017/64
35 

Operacions 
urbanístiques: 
Reposició del servei 
afectat pel projecte 
d’eixamplament d’un 
tram de la ctra. GIV-
5132, de Banyoles a 
Galliners per Aigües de 
Banyoles, SA 

05/06/2019 President 3.601,15€ 310 4530 21900 20/06/2019 Absència de 
fiscalització dels 
actes que van 
donar origen als 
manaments de 
pagament 
 

No 

11 2018/64
39 

Contracte de 
subministraments: 
Expedient de 
subministraments -   
Comprovació material 
trofeus i medalles als 
ens públics i entitats 

  
03/06/2019 

President 2.586,38€ 520 3410 22199 19/06/2019 Absència de 
fiscalització dels 
actes que van 
donar origen als 
manaments de 
pagament 

No 



 
   
 
 

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

 

10

esportives locals pels 
esdeveniments 
esportius de la 
demarcació de Girona 
per Arts i metalls 
Carmaniu, sc 
(Vig.12/03/2019 al 
11/03/2020, (+ 1a p)) 

12 2018/70
85 

Operacions 
urbanístiques 
Reposició dels serveis 
d’electricitat afectats pel 
projecte de 
condicionament d’un 
tram de la ctra GIV-
6612, des del Vescomtat 
Cabanyes fins l’enllaç 
de la c-31 per 
Endesa distribución 
eléctrica, slu 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 3.945,93€ 310 4530 21900 27/11/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 

No 

13 2018/77
00 

Contracte de 
subministraments: 
Expedient de 
subministraments –  
Adjudicació del 
contracte de 
subministrament de la 
llicència d’actualització i 
millora de l’aplicació de 
Gestió Pressupostària – 
Spai Innova Astigitas, 
SL 

26/03/2019 
 

President 3.630,00€ 510 1200 64100 20/11/2019 Absència de 
fiscalització dels 
actes que van 
donar origen als 
manaments de 
pagament 
 

No 

14 2019/49
9 – 
2017/70
07 

Subvencions de 
concurrència 
competitiva 
Aprovació convocatòria 
del concurs fotogràfic 
Instagram 

20/12/2017 President 2.000,00€ 320 4624 62300 04/02/2019 Absència de 
fiscalització dels 
actes que van 
donar origen als 
manaments de 
pagament 
 

No 

15 2019/83
3 

Contracte de 
subministraments: 
Comprovació material 
contracte mitx de servei 
i subministrament de 
disseny i impressió del 
Premi Joves 
Fotògraf(e)s 

04/12/2019 President 4.380,20€ 502 3322 22706 19/12/2019 Absència de 
fiscalització dels 
actes que van 
donar origen als 
manaments de 
pagament 
 

No 

16 2019/35
72 

Contracte de serveis: 
Factures servei de 
telefonia fixa i mòbil 
Diputació de Girona per 
Vodafone, SAU 
 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 19.855,68
€ 

510 9200 22200 21/08/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 

No 

17 2019/55
43 

Contracte de serveis: 
Factures març a maig 
2019 servei 
d’interconnexió de 
xarxes de comunicació 
dels diferents centres de 
la Diputació de Girona – 
GRN Serveis 
Telemàtics, SL 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 9.249,24€ 510 9200 22203 15/07/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials No 

18 2019/55
92 

Operacions 
urbanístiques 
Reposició del servei de 
telefonia afectat pel 
projecte d’execució del 
condicionament de la 
ctra. GIV-6542 a 
Tamariu, de l’inici al 
trencant de cala 
Pedrosa, 
amb via verda lateral, 
terme municipal de 
Palafrugell 
(exp.2017/4342), a 
Telefònica de 

30/08/2018 President 7.741,31€ 310 4530 21900 10/07/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 

No 
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España, SAU. 

19 2019/62
74 

Contracte de serveis: 
Factures juny 2019 
servei d’interconnexió 
de xarxes de 
comunicació dels 
diferents centres de la 
Diputació de Girona - 
GRN Serveis Telemàtics 
SL 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 3.083,08€ 510 9200 22203 21/08/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 

No 

20 2019/69
91 

Contracte de  serveis: 
Factures juliol 2019 
servei d’interconnexió 
de xarxes de 
comunicació dels 
diferents centres de la 
Diputació de Girona - 
GRN Serveis Telemàtics 
SL 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 3.083,08€ 510 9200 22203 05/09/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 

No 

21 2019/73
13 

Contracte de  serveis: 
2 Factures servei suport 
als ajuntaments en 
administració electrònica 
– 
Altrán Innovación, SLU 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 6.029,73€ 510 4910 22706 06/11/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 

No 

22 2019/75
23 

Contracte de 
subministraments: 
Comprovació material 
subministrament trofeus 
i medalles als ens 
públics 
i entitats esportives 
locals pels 
esdeveniments 
esportius de la 
demarcació de Girona 
per (Vig. 12/03/2019 al 
11/03/2020, (+ 1a p)) - 
Arts i metalls Carmaniu, 
SC 

26/09/2019 President 660,66€ 520 3410 22199 28/10/2019 Absència de 
fiscalització dels 
actes que van 
donar origen als 
manaments de 
pagament 

No 

23 2019/77
24 

Contracte de 
subministraments: 
Comprovació material 
subministrament trofeus 
i medalles pels 
esdeveniments 
esportius de la 
demarcació de Girona 
Arts i metalls Carmaniu, 
SC 

15/10/2019 President 996,44€ 520 3410 22199 28/10/2019 Absència de 
fiscalització dels 
actes que van 
donar origen als 
manaments de 
pagament 
 

No 
 

24 2019/83
66 

Contracte de  serveis: 
2 Factures del servei de 
les aplicacions Firmadoc 
i gestió de subvencions 
de la Diputació de 
Girona - Aytos 
Soluciones Informáticas, 
SLU 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 6.890,47€ 510 9200 20601 
510 9200 21600 

29/11/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 

No 

25 2019/83
66 

Contracte de  serveis: 
2 Factures del servei de 
les aplicacions Firmadoc 
i gestió de subvencions 
de la Diputació de 
Girona - Aytos 
Soluciones Informáticas, 
SLU 

09/12/2019 President 6.890,47€ 510 9200 20601 
510 9200 21600 

23/12/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 

No 

26 2017/59
89 

Contracte de  serveis: 
Adjudicació del lot 2/b 
del contracte del servei 
de correcció dels 
Quaderns de la Revista 
de Girona a favor de 
Laia Cabal Guarro, 
quedant deserts els lots 
1/a i 3/c 

24/03/2019 President 79.114,64
€ 

113 9200 22706 27/06/2019 Absència de 
fiscalització dels 
actes que van 
donar origen als 
manaments de 
pagament 
 

No 
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27 2018/81
42 

Contracte de 
subministraments: 
Modificació de l’aplicació 
pressupostària del 
subministrament lligants 
asfàltics per Probisa 
productos bituminosos 
slu. 

20/12/2018 President 56.262,91
€ 

310 4530 21000 03/05/2019 Absència de 
fiscalització dels 
actes que van 
donar origen als 
manaments de 
pagament 
 

No 

28 2019/91
65 

Contracte de 
subministraments: 
Aprovació contracte de 
subministrament de 
revistes en castellà 2019 
per a biblioteques 

03/04/2019 President 124.511,6
7€ 

501 3321 22199 17/04/2019 Absència de 
fiscalització dels 
actes que van 
donar origen als 
manaments de 
pagament 
 

No 

29 2019/23 Subvencions de 
concurrència 
competitiva 
Aprovació convocatòria 
subvencions per al 
Foment de produccions 
editorials 2019 

17/01/2019 President 90.000,00
€ 

503 3340 47001 
503 3340 48100 

04/02/2019 Absència de 
fiscalització dels 
actes que van 
donar origen als 
manaments de 
pagament 
 

No 

30 2019/34
41 

Contracte de 
subministraments: 
Aprovació contracte de 
subministrament de 
revistes en català 2019 
per a 
biblioteques - Associació 
de Publicacions 
periòdiques en català 

06/04/2019 President 52.191,51
€ 

501 3321 22199 17/04/2019 Absència de 
fiscalització dels 
actes que van 
donar origen als 
manaments de 
pagament 
 

No 

31 2019/40
26 

Contractació de 
personal: 
Nomenament cap 
Cooperació Cultural 
(grup A1) 

20/06/2019 President 4.260,63€ 
(retribució 
mensual) 

500 3300 12000 
500 3300 12100 
500 3300 12101 
500 3300 15300 
500 3300 16000 

24/07/2019 Absència de 
fiscalització dels 
actes que van 
donar origen als 
manaments de 
pagament 
 

No 

32 2019/54
58 

Encàrrec de gestió: 
Despeses de gestió dels 
Serveis (STPT Gironès, 
STPT Alt Empordà, SIE i 
SAR), mes de gener de 
2019, per SUMAR, SL 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 82.767,83
€ 

110 2314 22706 09/07/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 

No 

33 2019/54
58 

Encàrrec de gestió: 
Despeses de gestió dels 
Serveis (STPT Gironès, 
STPT Alt Empordà, SIE i 
SAR), mes de febrer i 
març de 2019, per 
SUMAR, SL 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 163.364,8
4€ 

110 2310 22706 
110 2311 22706 
110 2312 22706 
110 2313 22706 

15/10/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 

No 

34 2019/54
61 

Encàrrec de gestió: 
Facturació servi de 
gestió integral del 
Centre de dia per a gent 
gran Les 
Bernardes de Salt 
durant el mes de gener 
de 2019 per SUMAR, SL 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 20.318,14
€ 

110 2310 22706 21/06/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 

No 

35 2019/54
61 

Encàrrec de gestió: 
Facturació servei de 
gestió integral del 
Centre de dia per a gent 
gran Les 
Bernardes de Salt 
durant el mes de febrer 
de 2019 per SUMAR, SL 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 19.943,40
€ 

110 2314 22706 02/08/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 

No 

36 2019/54
61 

Encàrrec de gestió: 
Facturació servi de 
gestió integral del 
Centre de dia per a gent 
gran Les 
Bernardes de Salt 
durant el mes de març 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 20.169,44
€ 

110 2314 22706 21/11/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 

No 
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de 2019 per SUMAR, SL 

37 2019/54
61 

Encàrrec de gestió: 
Facturació servi de 
gestió integral del 
Centre de dia per a gent 
gran Les 
Bernardes de Salt 
durant el mes d’abril de 
2019 per SUMAR, SL 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 18.268,79
€ 

110 2314 22706 11/12/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 

No 

 DIPSALUT:        
38 DIPSAL

UT 
2017/23
48 
 
 

Subvencions de 
concurrència 
competitiva 
Concessió Subvenció 
convocatòria SAT 2017 
– Ajuntament de Flaçà 
 

10/11/2017 
 

President 14.009,00
€ 

5 3110 76201 10/07/2019 Absència de 
fiscalització dels 
actes que van 
donar origen als 
manaments de 
pagament 
 

No 

39 DIPSAL
UT 
2019/12
68 

Contracte de  serveis: 
Aprovar segona 
pròrroga dels serveis 
programes (pt01 i pt02) 
de suport a la gestió i 
control de la salubritat 
instal·lacions d’alt i baix 
risc transmissió de 
legionel·losi 

18/01/2019 President 496.030,9
3€ 

5 3110 22706 14/06/2019 Absència de 
fiscalització dels 
actes que van 
donar origen als 
manaments de 
pagament 
 

No 

 XALOC:        
40 XALOC 

2019/35 
Contracte de 
subministraments: 
Comprovació material 
del subministrament de 
mobiliari d’oficina lot 1 i 
3 

10/01/2019 President 13.027,36
€ 

50 9200 62500 09/04/2019 Absència de 
fiscalització dels 
actes que van 
donar origen als 
manaments de 
pagament 
 

No 

41 XALOC 
2019/11
2 

Contracte de 
subministraments: 
Comprovació material 
subministrament paper 

12/07/2019 President 597,74€ 50 9200 22000 30/07/2019 Absència de 
fiscalització dels 
actes que van 
donar origen als 
manaments de 
pagament 
 

No 

 CONSERV
ATORI 

        

42 CONSE
RVATO
RI 
2018/97 

Contracte de  serveis: 
Aprovació assegurança 
contracte derivat Mutua 
Seguros y Reaseguros 
2018-2020 

10/04/2018 President 21.505,00
€ 

3260 16209 09/04/2019 Absència de 
fiscalització dels 
actes que van 
donar origen als 
manaments de 
pagament 
 

No 

43 CONSE
RVATO
RI 
2018/30
5 

Contracte de  serveis: 
Factures servei de 
neteja de les 
dependències del 
Conservatori – CLECE, 
SA 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 17.613,78
€ 

3260 22700 13/05/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 

No 

44 CONSE
RVATO
RI 
2018/30
5 

Contracte de  serveis: 
Factura del servei de 
neteja de les 
dependències del 
Conservatori 
(desembre de 2018)– 
CLECE, SA 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 2.935,63€ 3260 22700 17/07/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 

No 

45 CONSE
RVATO
RI 
2019/74 

Contractació de 
personal 
Convocatòria del procés 
de selecció de concurs-
oposició pel torn 
restringit 
de promoció interna, 
d’una plaça 
d’administrativa (Grup 
C1) 

19/03/2019 President 1.653,06€ 
(retribució 
mensual) 

3260 13000 
3260 13002 
3260 16000 

26/07/2019 Absència de 
fiscalització dels 
actes que van 
donar origen als 
manaments de 
pagament 
 

No 
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46 CONSE
RVATO
RI 
2019/21
5 

Contractació de 
personal 
Nomenament directora 
acadèmica 2019-2023 – 
Anna Cassú i Serra 
 

01/07/2019 President 830,87€ 
(import 

mensual) 

3260 13002  
3260 16000 

26/07/2019 Absència de 
fiscalització dels 
actes que van 
donar origen als 
manaments de 
pagament 

No 

 CONSOR
CI VIES 
VERDES 

       
 

47 VIES 
VERDE
S 
2018/18
9 

Contracte de  serveis: 
Aprovació adhesió al 
contracte de servei 
d'emmagatzematge de 
material, control d'estocs 
i logística de divers 
material de la Diputació 
de Girona. 

19/07/2018 President 8.305,44€ 4591 22706 07/02/2019 Absència de 
fiscalització dels 
actes que van 
donar origen als 
manaments de 
pagament 
 

No 

48 VIES 
VERDE
S 
2018/18
9 

Contracte de  serveis: 
Disposició de la 
despesa derivada del 
contracte del servei 
d’emmagatzematge - 
Josep Maria Riuro de 
Blas 

08/03/2019 President 6.759,68€ 4591 22706 03/07/2019 Absència de 
fiscalització dels 
actes que van 
donar origen als 
manaments de 
pagament 
 

No 

49 VIES 
VERDE
S 
2019/11
9 

Contracte de  serveis: 
Factures servei 
Telefónica de 
España SAU abril 2019 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 611,27€ 4591 22200 17/04/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 

No 

50 VIES 
VERDE
S 
2019/12
0 

Contracte de  serveis: 
Factures servei Endesa 
Energia XXI SLU abril 
2019 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 284,09€ 4591 22100 17/04/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 

No 

51 VIES 
VERDE
S 
2019/12
3 

Contracte de  serveis: 
Factures servei 
Telefónica de 
Móviles España SA abril 
2019 

- 
(manca 
procediment) 
 

President  214,29€ 4591 22200 17/04/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 

No 

52 VIES 
VERDE
S 
2019/14
2 

Contracte de  serveis: 
Factures servei 
d'emmagatzematge del 
material de promoció i 
difusió de 
Josep M. Riuró de Blas 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 629,20€ 4591 20200 02/05/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 
 

No 

53 VIES 
VERDE
S 
2019/16
4 

Contracte de  serveis: 
Aprovar pagament 
factures servei 
Telefónica de España 
SAU, maig 2019 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 611,79€ 4591 22200 03/07/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 

No 

54 VIES 
VERDE
S 
2019/18
6 

Contracte de  serveis: 
Aprovar pagament 
factures servei 
Telefónica mòbil 
Telefónica móviles 
España, SA, juny 2019 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 200,50€ 4591 22200 24/07/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 
 

No 

55 VIES 
VERDE
S 
2019/20
1 

Convenis de 
col·laboració: 
Aprovar el pagament de 
la liquidació dels serveis 
de redacció del projecte 
titulat “Via verda Flaçà-
Palafrugell - Consell 
Comarcal del Baix 
Empordà 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 10.108,87€ 4591 22706 13/09/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 
 

No 

56 VIES 
VERDE
S 
2019/23
8 

Contracte de  serveis: 
Expedients de serveis: 
Aprovar pagament 6 
factures servei 
Telefónica de España, 
SAU, agost 2019 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 924,35€ 4591 22200 29/08/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 

No 
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57 VIES 
VERDE
S 
2019/23
9 

Contracte de  serveis: 
Expedients de serveis: 
Aprovar pagament 
factures servei Telefonia 
- Telefònica Moviles 
España, S.A., agost 
2019 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 204,93€ 4591 22200 06/09/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 
 

No 

58 VIES 
VERDE
S 
2019/27
2 

Contracte de  serveis: 
Expedients de serveis: 
Aprovar pagament 6 
factures servei 
Telefónica Móviles 
España, SA, octubre 
2019 

- 
(manca 
procediment) 
 

President  218,88€ 4591 22200 15/10/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 

No 

59 VIES 
VERDE
S 
2019/27
3 

Contracte de  serveis: 
Aprovar pagament 4 
factures servei 
Telefònica de España 
SAU, octubre 2019 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 625,83€ 4591 22200 31/10/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 
 

No 

60 VIES 
VERDE
S 
2019/30
4 

Contracte de  serveis: 
Pòlissa de 
responsabilitat 
patrimonial del Consorci 
de les Vies Verdes de 
Girona 2019 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 4.784,57€ 4591 22400 11/11/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 
 

No 

61 VIES 
VERDE
S 
2019/31
4 

Contracte de  serveis: 
Aprovar pagament 3 
factures del servei 
Telefònica Móviles 
España SA 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 110,79€ 45691 22200 11/11/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 
 

No 

62 VIES 
VERDE
S 
2019/32
1 

Contracte de  serveis: 
Aprovar pagament 2 
factures servei 
Telefònica de España 
SAU 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 330,46€ 4591 22200 27/11/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 
 

No 

63 VIES 
VERDE
S 
2019/33
1 

Contracte de  serveis: 
Aprovar pagament 3 
factures del servei 
Telefònica Móviles 
España SA 
 
 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 105,25€ 4591 22200 05/12/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 

No 

 CONSOR
CI 
COSTA 
BRAVA 

       

 

64 COSTA 
BRAVA 
2019/43 

Contracte de  serveis: 
Factures pòlisses 
assegurança Vida 
Col·lectiva 2019 – 
Howden Iberia, SA 

01/08/2019 President 5.943,52€ 10 1610 22400 03/09/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 

 

No 

65 COSTA 
BRAVA 
2019/95 

Contracte de  serveis: 
Factures pòlisses 
assegurança 
responsabilitat civil 2019 
Abastament i 
Sanejament – Ferrer 
Ojeda Asociados 
Correduria de Seguros, 
SL 

01/08/2019 President 30.889,66€ 10 1610 22400 03/09/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 

 

No 

66 COSTA 
BRAVA 
2019/95 

Contracte de  serveis: 
Factures regularització 
pòlissa assegurança 
responsabilitat civil 2018 
Abastament i 
Sanejament – HDI 
Global SE 

01/08/2019 President 1.417,31€ 10 1610 22400 03/09/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 

 

No 
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 CONSO
RCI 
GAVAR
RES 

       

 

67 GAVAR
RES 
2019/16 

Contracte de  serveis: 
Factures servei 
Telefónica de 
España 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 1.322,62€ 1720 22200 30/05/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 

 

No 

68 GAVAR
RES 
2019/1 

Contracte de 
subministrament 
Factures 
subministrament elèctric 
- 
Endesa Energia SAU 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 1.623,23€ 1720 22100 30/05/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 

 

No 

69 GAVAR
RES 
2019/45 

Contracte de 
subministrament 
Factures 
subministrament elèctric 
– Endesa Energia, SAU 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 1.676,73€ 1720 22100 03/09/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 

 

No 

70 GAVAR
RES 
2019/46 

Contracte de  serveis: 
7 Factures Consorci 
Gavarres – servei de 
telefonia 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 1.449,15€ 1720 22200 03/09/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 

 

No 

71 GAVAR
RES 
2019/47 

Contracte de  serveis: 
7 Factures rentin 
fotocopiadora, Siemens 
Renting, SA 
 
 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 482,79€ 1720 20300 09/09/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 

 

No 

72 GAVAR
RES 
2019/62 

Contracte de  serveis: 
4 Factures rentin 
fotocopiadora – 
Siemens Renting, SA 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 275,88€ 1720 20300 02/12/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 

 

No 

73 GAVAR
RES 
2019/48 

Contracte de  serveis: 
5 liquidacions 
assegurances 2019  

- 
(manca 
procediment) 
 

President 3.585,80€ 1720 22400 03/09/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 

 

No 

74 GAVAR
RES 
2019/60 

Contracte de  serveis: 
6 Factures del 
subministrament de 
l’energia elèctrica – 
Endesa energia SA 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 888,43€ 1720 22100 02/12/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 

 

No 

75 GAVAR
RES 
2019/61 

Contracte de  serveis: 
6 Factures telefonia – 
Telefonica de España, 
SA 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 1.014,24€ 1720 22200 02/12/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 

 

No 

76 GAVAR
RES 
2019/68 

Contracte de 
subministrament 
2 factures del 
subministrament de 
l’energia elèctrica – 
Endesa Energia, SA 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 252,78€ 1720 22100 12/12/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 
 

 

No 

77 GAVAR
RES  
2019/69 

Contracte de  serveis: 
2 Factures de telefonia – 
Telefónica de España 

- 
(manca 
procediment) 
 

President 355,89€ 1720 22200 12/12/2019 Omissió en 
l’expedient de 
requisits o 
tràmits 
essencials 

 

No 
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4)Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar  

 

Número 
d’expedient 

Modalitat de la 
despesa i tipus 

d’expedient 

Data de 
l’informe 

Import 
de 

l’expedi
ent 

Aplicació 
pressupostària 

Resultat de la intervenció 
Requisits intervinguts amb 

disconformitat 

 
DIPUTACIÓ

:       

1 

2018/8150 Pagaments a justificar. 
Aprovació del compte 
justificatiu 
Programa ABARCODE 
per accés per un usuari 
 

05/02/2019 51,00€ 510 9200 22002 

De conformitat - 

2 

2019/134 Pagaments a justificar. 
Aprovació del compte 
justificatiu 
Despesa a justificar per 
a Secretaria General 
 

25/02/2019 272,00€ 200 9200 22199 

De conformitat - 

3 

2019/6803 Pagaments a justificar. 
Aprovació del compte 
justificatiu 
Renovació dominis 
premisprojectat.cat 

27/08/2019 29,04€ 510 9200 22203 

De conformitat - 

4 

2019/1544 Pagaments a justificar. 
Aprovació del compte 
justificatiu 
Despesa a justificar per 
a Presidència 

24/04/2019 140,18€ 110 9120 22699 

De conformitat - 

5 

2019/4269 Pagaments a justificar. 
Aprovació del compte 
justificatiu 
Despesa a justificar per 
a Presidència 

13/08/2019 253,22€ 110 9120 22699 

De conformitat - 

6 

2019/4917 Pagaments a justificar. 
Aprovació del compte 
justificatiu 
adquisició de 5 piles 
Keeper PT2150 per als 
aparells Tinytag 
 

03/09/2019 29,75€ 202 9200 22699 

De conformitat - 

7 

2019/6792 Pagaments a justificar. 
Aprovació del compte 
justificatiu 
Despesa a justificar per 
a Presidència 

10/12/2019 101,09€ 110 9120 22699 

De conformitat - 

8 

2019/3852 Pagaments a justificar. 
Aprovació del compte 
justificatiu 
Publicació en el Butlletí 
Oficial de l’Estat (BOE) 

14/08/2019 316,62€ 207 9311 22603 

De conformitat - 

9 

2019/4158 Pagaments a justificar. 
Aprovació del compte 
justificatiu 
Fotografia Llibre 
col·lecció Josep Pla 

14/08/2019 125,00€ 503 3340 22706 

De conformitat - 

 DIPSALUT:       

10 

DIPSALUT 
2019/1265 

Pagaments a justificar. 
Aprovació del compte 
justificatiu 
Assegurança viatge 
Novazelanda 

14/06/2019 94,37€ 2 3110 22400 

De conformitat - 

11 

DIPSALUT 
2019/1780 

Pagaments a justificar. 
Aprovació del compte 
justificatiu 
Inscripcions Congrés 
València salut 
ambiental 

09/05/2019 820,00€ 1 3110 16200 

De conformitat - 

12 

DIPSALUT 
2019/309 

Pagaments a justificar. 
Aprovació del compte 
justificatiu 
Matrícules màster UdG 

26/03/2019 2.372,68
€ 

1 3110 16200 

De conformitat - 

 CONSERVATORI:      
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 13 

CONSERV
ATORI 
2019/40 

Pagaments a justificar. 
Aprovació del compte 
justificatiu 
Inscripció 2 alumnes 
premi BBVA de Música 
al Talent Individual 
2019 

17/05/2019 20,00€ 3260 22609 

De conformitat - 

14 CONSERV
ATORI 
2019/40 

Pagaments a justificar. 
Aprovació del compte 
justificatiu 
Taxa per a la publicació 
de l’anunci d’un procés 
de selecció concurs-
oposició en diaris 
oficials 

31/05/2019 327,60€ 3260 22603 

De conformitat 

- 

15 CONSERV
ATORI 
2019/398 

Pagaments a justificar. 
Aprovació del compte 
justificatiu 
Despeses instruments, 
partitures, pack 
tutorials de cubase 

20/12/2019 1848,43 3260 22609 
3260 64100 
3260 62900 
3260 62300 

De conformitat  - 

16 CONSERV
ATORI 
2019/141 
 

Pagaments a justificar. 
Aprovació del compte 
justificatiu 
Despeses de viatge a 
Bonn per participació 
del cor Alegro al 
Festival “Youth Choirs 
in moviment 2019”  

02/08/2019 2.545,00
€ 

3260 22609 

De conformitat 

- 

17 CONSERV
ATORI 
2019/269 

Pagaments a justificar. 
Aprovació del compte 
justificatiu 
Publicació al DOGC 
anunci per convocatòria 
plaça de professor de 
guitarra 
 

12/12/2019 218,40€ 3260 22603 

De conformitat 

- 

18 CONSERV
ATORI 
2019/194 

Pagaments a justificar. 
Aprovació del compte 
justificatiu 
Publicació al DOGC 
anunci per convocatòria 
personal docent 
 

12/12/2019 218,40€ 3260 22603 

De conformitat 

- 

19 CONSERV
ATORI 
2019/279 

Pagaments a justificar. 
Aprovació del compte 
justificatiu 
Despeses reserva 
alberg per intercanvi 
amb alumnes de 
Besançon 
 

12/12/2019 327,20€ 3260 22609 

De conformitat 

- 

20 CONSERV
ATORI 
2019/137 

Pagaments a justificar. 
Aprovació del compte 
justificatiu 
Despeses inscripció 
Jornada Gestió RR.HH 
del Cosital 
 

18/12/2019 120,00€ 3260 16200 

De conformitat 

- 

21 CONSERV
ATORI 
2019/96 

Pagaments a justificar. 
Aprovació del compte 
justificatiu 
Renovació domini 
cmg.cat per 5 anys 
 

02/08/2019 199,11€ 3260 21600 

De conformitat 

- 

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

 
 

Número 
d’expedient 

Modalitat de la despesa i 
tipus d’expedient 

Data de 
l’informe 

Import 
de 

l’expedie
nt 

Aplicació 
pressupostàr

ia 

Resultat de la 
intervenció 

Requisits intervinguts 
amb disconformitat 

 DIPUTACIÓ:       
1 2019/2743 Bestretes de caixa fixa. 

Aprovació del compte 
17/04/2019 578,46 310 4530 

21400 
De conformitat 

- 
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justificatiu. 
Subministrament carburant i 
ITV Xarxa Viària 

310 4530 
22103 

2 2019/4213 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T Recursos 
humans 

24/04/2019 319,38 210 9200 
23120 

De conformitat 

- 

3 2019/4224 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T Oficina de 
Protocol, Premsa i 
Comunicació 

24/04/2019 421,76 100 9120 
23100 

De conformitat 

- 

4 2019/4211 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T Difusió i 
Biblioteques 

29/04/2019 52,43 210 9200 
23120 

De conformitat 

- 

5 2019/5616 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despesa Via-T Monuments 

08/03/2019 380,00 210 9200 
23120 

De conformitat 

- 

6 2019/4591 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despesa Via-T Oficina de 
Protocol, Premsa i 
Comunicació 

07/05/2019 356,52 100 9120 
23100 

De conformitat 

- 

7 2019/4965 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despesa Via-T Monuments 

15/05/2019 141,90 210 9200 
23120 

De conformitat 

- 

8 2019/4227 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Subministrament carburant i 
ITV Xarxa Viària 

04/06/2019 540,99 210 4530 
22103 

210 4530 
21400 

De conformitat 

- 

9 2019/5202 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despesa Via-T Oficina de 
Protocol, Premsa i 
Comunicació 

04/06/2019 327,06 100 9120 
23100 

 
De conformitat 

- 

10 2019/139 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Subministrament carburant 
Parc Mòbil Oficina de 
Protocol, Premsa i 
Comunicació 

04/02/2019 901,06 112 9200 
22103 

De conformitat 

- 

11 2019/144 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Subministrament carburant 
Parc Mòbil Oficina de 
Protocol, Premsa i 
Comunicació 

04/02/2019 560,05 112 9200 
22103 

De conformitat 

- 

12 2019/159 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. Subministrament 
carburant Parc Mòbil Oficina 
de Protocol, Premsa i 
Comunicació 
 

04/02/2019 373,84 112 9200 
22103 

De conformitat 

- 

13 2019/5573 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T Xarxa 
Viària, Difusió i Biblioteques 

12/07/2019 113,66 210 9200 
23120 

De conformitat 

- 

14 2019/5611 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T Recursos 
Humans 

12/07/2019 165,99 210 9200 
23120 

De conformitat 

- 

15 2019/153 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 

05/02/2019 75,20 112 9200 
22103 

De conformitat 
- 
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justificatiu. 
Subministrament carburant 
Biblioteques 

16 2019/460 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T 
Biblioteques 

05/02/2019 29,43 210 9200 
23120 

De conformitat 

- 

17 2019/464 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T Difusió 

05/02/2019 7,05 210 9200 
23120 

De conformitat 

- 

18 2019/459 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T Recursos 
Humans 

05/02/2019 137,51 210 9200 
23120 

De conformitat 

- 

19 2018/9470 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T Recursos 
Humans 

05/02/2019 245,01 210 9200 
23120 

De conformitat 

- 

20 2019/466 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T Oficina de 
Protocol, Premsa i 
Comunicació 

05/02/2019 309,81 100 9120 
23100 

De conformitat 

- 

21 2019/949 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Targeta Oficina 
de Protocol, Premsa i 
Comunicació 

06/02/2019 1074,30 112 9200 
22699 

De conformitat 

- 

22 2019/6057 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Subministrament carburant 
Parc Mòbil 

22/07/2019 2029,81 112 9200 
22103 

De conformitat 

- 

23 2019/5453 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Subministrament carburant 
Parc Mòbil 

09/08/2019 1644,06 112 9200 
22103 

De conformitat 

- 

24 2019/6172 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T Presidència 

09/08/2019 451,77 100 9120 
23100 

De conformitat 

- 

25 2019/6169 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T Recursos 
Humans 

09/08/2019 185,90 210 9200 
23120 

De conformitat 

- 

26 2019/1203 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Subministrament carburant 
parc mòbil, Protocol i 
Premsa 

11/02/2019 1266,58 112 9200 
22103 

De conformitat 

- 

27 2019/5755 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Subministrament carburant 
Xarxa Viària 

09/08/2019 343,23 310 4530 
22103 

De conformitat 

- 

28 2019/5762 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Subministrament carburant 
Xarxa Viària i Manteniment 
parc mòbil 

09/08/2019 550,75 310 4530 
22103 

310 4530 
21400 

De conformitat 

- 

29 2019/5310 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Biblioteques 

24/10/2019 814,09 501 3321 
22002 

501 3321 
20600 

De conformitat 

- 

30 2019/5310 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 

12/08/2019 102,99 501 3321 
20600 De conformitat 

- 
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BCF Biblioteques 
31 2019/6592 Bestretes de caixa fixa. 

Aprovació del compte 
justificatiu. 
Subministrament carburant i 
ITV Xarxa Viària 

19/08/2019 480,09 310 5430 
22103 

310 4530 
21400 

De conformitat 

- 

32 2019/6739 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Subministrament carburant 
Parc Mòbil 

26/08/2019 1591,61 112 9200 
22103 

De conformitat 

- 

33 2019/6163 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T 
Biblioteques 

26/08/2019 116,20 210 9200 
23120 

De conformitat 

- 

34 2019/6777 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Xarxa Viària (ITV) 

29/08/2019 1082,54 310 4530 
22103 

310 4530 
21400 

De conformitat 

- 

35 2019/1015 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Xarxa Viària (ITV) 

13/02/2019 516,28 310 4530 
22103 

310 4530 
21400 

De conformitat 

- 

36 2019/1323 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T 
Biblioteques 

15/02/2019 18,62 210 9200 
23120 

De conformitat 

- 

37 2019/6853 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T 
Biblioteques, Xarxa Viària i 
Difusió 

17/09/2019 82,40 210 9200 
23120 

De conformitat 

- 

38 2019/7159 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Subministrament carburant 
parc mòbil 

01/10/2019 278,37 112 9200 
22103 

De conformitat 

- 

39 2019/1333 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T Oficina 
Protocol, Premsa i 
Comunicació 

21/02/2019 386,11 100 9120 
23100 

De conformitat 

- 

40 2019/1321 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T Recursos 
Humans 

21/02/2019 91,03 210 9200 
23120 

De conformitat 

- 

41 2019/7191 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T Oficina 
Protocol, Premsa i 
Comunicació 

22/10/2019 226,57 100 9120 
23100 

De conformitat 

- 

42 2019/6854 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T Recursos 
Humans 

22/10/2019 189,50 210 9200 
23120 

De conformitat 

- 

43 2019/7183 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T Recursos 
Humans 

23/10/2019 117,35 210 9200 
23120 

De conformitat 

- 

44 2019/7141 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T Xarxa 
Viària 

23/10/2019 69,05 210 9200 
23120 

De conformitat 

- 

45 2019/7742 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T Medi 
Ambient 

28/10/2019 149,70 210 9200 
23120 

De conformitat 

- 
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46 2019/7624 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T Xarxa 
Viària 

28/10/2019 63,30 210 9200 
23120 

De conformitat 

- 

47 2019/7619 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T Recursos 
Humans 

28/10/2019 148,54 210 9200 
23120 

De conformitat 

- 

48 2019/7761 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T Oficina 
Protocol, Premsa i 
Comunicació 

28/10/2019 542,81 100 9120 
23100 

De conformitat 

- 

49 2019/7540 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Subministrament carburant 
Parc Mòbil. Protocol i 
Premsa 

20/11/2019 1391,57 112 9200 
22103 

De conformitat 

- 

50 2019/7925 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
ITV Xarxa Viària 

20/11/2019 589,33 310 4530 
22103 

310 4530 
21400 

De conformitat 

- 

51 2019/8232 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T Oficina 
Protocol, Premsa i 
Comunicació 

21/11/2019 634,99 100 9120 
23100 

De conformitat 

- 

52 2019/8231 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T Xarxa 
Viària 

21/11/2019 30,65 210 9200 
23120 

De conformitat 

- 

53 2019/8076 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Subministrament carburant 
Xarxa Viària  

21/11/2019 433,39 310 4530 
22103 

De conformitat 

- 

54 2019/8229 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T Recursos 
Humans 

27/11/2019 186,09 210 9200 
23120 

De conformitat 

- 

55 2019/8468 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Subministrament carburant 
Monuments 

03/12/2019 870,53 505 336 
22603 

De conformitat 

- 

56 2019/8206 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Subministrament carburant 
Parc Mòbil 

05/12/2019 2029,84 112 9200 
22103 

De conformitat 

- 

57 2019/8622 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Subministrament carburant 
Parc Mòbil 

09/12/2019 1659,00 112 9200 
22103 

De conformitat 

- 

58 2019/8795 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T Difusió i 
Xarxa Viària 

12/12/2019 45,94 210 9200 
23120 

De conformitat 

- 

59 2019/8786 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Subministrament carburant 
Parc Mòbil 

12/12/2019 394,52 112 9200 
22103 

De conformitat 

- 

60 2019/8541 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Pagament bitllets tren 
ponents curs Assistència CIE 

20/12/2019 116,25 207 9311 
22606 

De conformitat 

- 
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61 2019/3192 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T Oficina 
Protocol, Premsa i 
Comunicació  

28/03/2019 533,70 100 9120 
23100 

De conformitat 

- 

62 2019/2989 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Subministrament carburant 
Parc Mòbil 

28/03/2019 2069,48 112 9200 
22103 

De conformitat 

- 

63 2019/3187 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T Recursos 
Humans 

01/04/2019 233,01 210 9200 
23120 

De conformitat 

- 

64 2019/2720 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Subministrament de 
carburant i ITV Xarxa Viària 

02/04/2019 471,77 310 4530 
21400 

310 4530 
22103 

De conformitat 

- 

65 2019/3186 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T i 
Biblioteques 

04/04/2019 66,60 210 9200 
23120 

De conformitat 

- 

66 2019/6871 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T Oficina 
Protocol, Premsa i 
Comunicació 

10/09/2019 466,99 100 9120 
23100 

De conformitat 

- 

67 2019/6883 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Subministrament carburant 
Parc Mòbil 

10/09/2019 375,92 112 9200 
23103 

De conformitat 

- 

68 2019/4192 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Subministrament carburant 
Medi Ambient 

15/04/2019 263,06 300 1700 
22103 

De conformitat 

- 

69 2019/1086 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Programes Europeus 

14/11/2019 218,40 210 9200 
22603 

De conformitat 

- 

70 2019/1086 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Programes Europeus 

19/06/2019 218,40 320 4620 
22603 

De conformitat 

 

71 2019/1086 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Programes Europeus 

16/05/2019 655,20 320 4620 
22603 

De conformitat 

- 

72 2019/1086 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Programes Europeus 

15/04/2019 218,40 320 4620 
22603 

De conformitat 

- 

73 2019/1067 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Tresoreria –Unitat 
Gestió de la Informació 

16/08/2019 218,40 114 4311 
22603 

De conformitat 

- 

74 2019/1067 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Tresoreria–Unitat 
Gestió de la Informació 

15/04/2019 218,40 114 4311 
22603 

De conformitat 

 

75   2019/1087 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Tresoreria-Patrimoni 

14/06/2019 436,80 206 9330 
22603 

De conformitat 

- 

76 2019/1087 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Tresoreria-Patrimoni 

15/04/2019 218,40 206 9330 
22603 

De conformitat 

- 

77 2019/1081 Bestretes de caixa fixa. 20/11/2019 436,80 300 1700 De conformitat - 



 
   
 
 

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

 

24

Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Tresoreria-Medi 
Ambient 

22603 

78 2019/1081 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Tresoreria-Medi 
Ambient 

08/07/2019 218,40 300 1700 
22603 

De conformitat 

- 

79 2019/1081 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Tresoreria-Medi 
Ambient 

15/04/2019 218,40 300 1700 
22603 

De conformitat 

- 

80 2019/1081 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Tresoreria-Medi 
Ambient 

01/03/2019 218,40 300 1700 
22603 

De conformitat 

- 

81 2019/4143 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Subministrament carburant 
Parc Mòbil 

18/04/2019 2240,80 112 9200 
22103 

De conformitat 

- 

82 2019/1082 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Secretaria 

14/11/2019 655,20 200 9200 
22603 

De conformitat 

- 

83 2019/1082 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Secretaria 

16/08/2019 873,60 200 9200 
22603 

De conformitat 

- 

84 2019/1082 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Secretaria 

04/06/2019 1092,00 200 9200 
22603 

De conformitat 

- 

85 2019/1082 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Secretaria 

15/05/2019 436,80 200 9200 
22603 

De conformitat 

- 

86 2019/1078 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Xarxa Viària 

19/11/2019 436,80 310 4530 
22603 

De conformitat 

- 

87 2019/1078 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Xarxa Viària 

08/07/2019 436,80 310 4530 
22603 

De conformitat 

- 

88 2019/1078 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Xarxa Viària 

15/05/2019 218,40 310 4530 
22603 

De conformitat 

- 

89 2019/1083 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Promoció Econòmica-
Diplab 

03/12/2019 218,40 220 9200 
22603 

De conformitat 

- 

90 2019/1083 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Promoció Econòmica-
Diplab 

26/08/2019 218,40 220 4300 
22603 

De conformitat 

- 

91 2019/1083 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Promoció Econòmica-
Diplab 

08/07/2019 655,20 220 4300 
22603 

De conformitat 

- 

92 2019/1083 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Promoció Econòmica-
Diplab 

15/05/2019 436,80 220 4300 
22603 

De conformitat 

- 

93 2019/1072 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació  
del compte justificatiu. 
BCF Presidència 

09/12/2019 218,40 110 9120 
22603 

De conformitat 

- 

94 2019/1072 Bestretes de caixa fixa. 19/11/2019 218,40 110 9120 De conformitat - 
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Aprovació  
del compte justificatiu. 
BCF Presidència 

22603 

95 2019/1072 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació  
del compte justificatiu. 
BCF Presidència 

16/08/2019 655,20 110 9120 
22603 

De conformitat 

- 

96 2019/1072 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació  
del compte justificatiu. 
BCF Presidència 

08/07/2019 436,80 110 9120 
22603 

De conformitat 

- 

97 2019/1072 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació  
del compte justificatiu. 
BCF Presidència 

04/06/2019 436,80 110 9120 
22603 

De conformitat 

- 

98 2019/1072 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació  
del compte justificatiu. 
BCF Presidència 

15/05/2019 218,40 110 9120 
22603 

De conformitat 

- 

99 2019/1072 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació  
del compte justificatiu. 
BCF Presidència 

01/03/2019 436,80 110 9120 
22603 

De conformitat 

- 

100 2019/1085 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Cooperació Esportiva 

15/05/2019 218,40 520 3410 
22603 

De conformitat 

- 

101 2019/4729 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Subministrament carburant 
Monuments 

15/05/2019 667,18 505 3360 
22103 

De conformitat 

- 

102 2019/5102 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T Difusió i 
Biblioteques 

23/05/2019 94,17 210 9200 
23120 

De conformitat 

- 

103 2019/5059 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Subministrament carburant 
Parc mòbil  

23/05/2019 1970,86 112 9200 
22103 

De conformitat 

- 

104 2019/4567 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Servei d’Arxius i Gestió 
de Documents 

04/06/2019 218,40 202 9200 
22603 

De conformitat 

- 

105 2019/1173 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Intervenció  

13/09/2019 218,40 207 9311 
22603 

De conformitat 

- 

106 2019/1173 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Intervenció 

04/06/2019 655,20 207 9311 
22603 

De conformitat 

- 

107 2019/1079 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Cooperació Municipal 

19/08/2019 218,40 400 9290 
22603 

De conformitat 

- 

108 2019/1079 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Cooperació Municipal 

08/07/2019 873,60 400 9290 
22603 

De conformitat 

- 

109 2019/1079 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Cooperació Municipal 

04/06/2019 655,20 400 9290 
22603 

De conformitat 

- 

110 2019/1079 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Cooperació Municipal 

01/03/2019 436,80 400 9290 
22603 

De conformitat 

- 

111  2019/1077 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF RRHH 

14/11/2019 218,40 210 9200 
22603 

De conformitat 

- 

112 2019/1077 Bestretes de caixa fixa. 16/08/2019 982,80 210 9200 De conformitat - 
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Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF RRHH 

22603 

113 2019/1077 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF RRHH 

18/06/2019 436,80 210 9200 
22603 

De conformitat 

- 

114 2019/1077 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF RRHH 

15/04/2019 436,80 210 9200 
22603 

De conformitat 

- 

115 2019/1077 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF RRHH 

01/03/2019 218,40 210 9200 
22603 

De conformitat 

- 

116 2019/5491 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T Medi 
Ambient 

01/07/2019 126,85 210 9200 
23120 

De conformitat 

- 

117 2019/5603 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T Presidència 

08/07/2019 334,98 100 9120 
23100 

De conformitat 

- 

118 2019/1084 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Cooperació Cultural 

09/12/2019 436,80 500 3300 
22603 

De conformitat 

- 

119 2019/1084 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Cooperació Cultural 

19/11/2019 1310,40 500 3300 
22603 

De conformitat 

- 

120 2019/1084 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Cooperació Cultural 

09/09/2019 436,80 500 3300 
22603 

De conformitat 

-,  

121 2019/1084 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Cooperació Cultural 

08/07/2019 655,20 500 3300 
22603 

De conformitat 

- 

122 2019/1084 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Cooperació Cultural 

01/03/2019 873,60 500 3300 
22603 

De conformitat 

- 

123 2019/1068 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Noves Tecnologies 

08/07/2019 218,40 510 9200 
22603 

De conformitat 

- 

124 2019/5524 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Secretaria 

03/12/2019 436,80 200 9200 
22603 

De conformitat 

- 

125 2019/5524 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Secretaria 

08/07/2019 1092,00 200 9200 
22603 

De conformitat 

- 

126 2019/6731 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF RRHH 

20/11/2019 218,40 210 9200 
22603 

De conformitat 

- 

127 2019/6731 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF RRHH 

26/08/2019 436,80 210 9200 
22603 

De conformitat 

- 

128 2019/1089 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF INSPAI 

27/08/2019 436,80 502 3322 
22603 

De conformitat 

- 

129 2019/6476 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T Media 
Ambient 

03/09/2019 143,32 210 9200 
23120 

De conformitat 

- 

130 2019/7741 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 

25/10/2019 339,93 300 1700 
22103 De conformitat 

- 
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Subministrament carburant 
Medi Ambient 

131 2019/1075 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Comunicació Cultural 

01/03/2019 218,40 503 3340 
22603 

De conformitat 

- 

132 2019/1195 
 

Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Monuments 

01/03/2019 218,40 505 3360 
22603 

De conformitat 

- 

133 2019/8227 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Cooperació Cultural 

03/12/2019 218,40 500 3300 
22603 

De conformitat 

- 

134 2019/8219 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF RRHH 

03/12/2019 873,60 210 9200 
22603 

De conformitat 

- 

135 2019/8230 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Xarxa Viària 

09/12/2019 218,40 310 4530 
22603 

De conformitat 

- 

136 2019/4215 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
Despeses Via-T Medi 
Ambient 

15/04/2019 72,76 210 9200 
23120 

De conformitat 

- 

 
A 31 de desembre no constaven l’aprovació dels comptes justificatius següents relacionats pel seu número d’expedient: 2019/1178, 2019/1192, 2019/1918, 
2019/3670, 2019/4716, 2019/5388, 2019/5910, 2019/6419, 2019/6544, 2019/6833, 2019/7092, 2019/7584, 2019/7590, 2019/8135, 2019/8460 i 2019/8779. 

 
 DIPSALUT: 

 
137 2019/1761 Bestretes de caixa fixa. 

Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF David Alvarez Carreño 

09/05/2019 82,35 3/3110/22203 

De conformitat 

- 

138 2019/1772 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF David Alvarez Carreño 

09/05/2019 81,92 2/3110/22000 

De conformitat 

- 

139 2019/1773 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF David Alvarez Carreño 

17/05/2019 604,26 3/3110/22203 

De conformitat 

- 

140 2019/1774 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF David Alvarez Carreño 

09/05/2019 228,00 3/3110/22203 

De conformitat 

- 

141 2019/1775 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF David Alvarez Carreño 

09/05/2019 
 

536,82 3/3110/22203 

De conformitat 

 

142 2019/1776 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF David Alvarez Carreño 

09/05/2019 36,00 3/3110/22203 

De conformitat 

- 

143 2019/1931 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF David Alvarez Carreño 

12/06/2019 543,70 
 

3/3110/22203 
2/3110/22000 

De conformitat 

- 

144 2019/2352 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF David Alvarez Carreño 

14/06/2019 
 

256,30 3/3110/22203 

De conformitat 

- 

145 2019/2661 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Despeses corrents 

09/09/2019 
 

31,36 3/3110/22202 
4/3110/22199 

De conformitat 

- 

146 2019/2662 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Despeses corrents 

09/09/2019 241,38 1/3110/22602 
3/3110/22002 

De conformitat 

- 

147 2019/2680 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 

17/09/2019 1107,10 3/3110/22002 
2/3110/22699 

Amb incidències 
en el compte 

justificatiu 

Que s’adeqüen a la 
finalitat per a la qual es 
varen lliurar els fons. 
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BCF Despeses corrents 
 

148 2019/3009 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Despeses corrents 

16/12/2019 
 

1087,36 1/3110/16200 
4/3110/22199 
3/3110/22002 

De conformitat 

- 

149 2019/2828 Bestretes de caixa fixa. 
Aprovació del compte 
justificatiu. 
BCF Sr. D. Alvarez 

13/12/2019 115,07 
 

3/3110/22002 

De conformitat 

- 

 XALOC:       
150 2019/381 Bestreta de Caixa Fixa: 

Aprovació del compte 
justificatiu 
BCFJosep Àvila Romero 

16/05/2019 188,78 20 9200 
22203 

20 9200 
22002 

De conformitat 

- 

151 2019/420 Bestreta de Caixa Fixa: 
Aprovació del compte 
justificatiu 
BCFJosep Àvila Romero 

04/06/2019 100,18 20 9200 
22002 

20 9200 
22203 

De conformitat 
- 

152 2019/795 Bestreta de Caixa Fixa: 
Aprovació del compte 
justificatiu 
BCF Joan Burjachs Gómez 

12/09/2019 474,63 20 9200 
22002 

50 9200 
22699 

50 9200 
22101 

50 9200 
22199 

De conformitat 

- 

153 2019/833 Bestreta de Caixa Fixa: 
Aprovació del compte 
justificatiu 
BCF Joan Burjachs Gómez 

12/09/2019 62.,01 50 9200 
22199 

50 9200 
22699 

50 9200 
22101 

De conformitat 

- 

154 2019/732 Bestreta de Caixa Fixa: 
Aprovació del compte 
justificatiu 
BCFJosep Àvila Romero 

24/09/2019 129,80 20 9200 
22002 

20 9200 
22203 

De conformitat 

- 

155 2019/869 Bestreta de Caixa Fixa: 
Aprovació del compte 
justificatiu 
BCFJosep Àvila Romero 

14/10/2019 77,67 20 9200 
22203 

20 9200 
22002 

De conformitat 

- 

156 2019/951 Bestreta de Caixa Fixa: 
Aprovació del compte 
justificatiu 
BCF Joan Burjachs Gómez 

22/10/2019 64,63 50 9200 
22101 

50 9200 
22199 

50 9200 
22699 

De conformitat 

- 

157 2019/648 Bestreta de Caixa Fixa: 
Aprovació del compte 
justificatiu 
BCFJosep Àvila Romero 

20/08/2019 33,88 20 9200 
22203 

De conformitat 

- 

158 2019/1041 Bestreta de Caixa Fixa: 
Aprovació del compte 
justificatiu 
BCFJosep Àvila Romero 

26/11/2019 101,64 20 9200 
22203 

De conformitat 

- 

159 2019/1043 Bestreta de Caixa Fixa: 
Aprovació del compte 
justificatiu 
BCF Pilar Gonzalez Gil 

05/12/2019 1500,04 10 9200 
23120 

50 9200 
22103 

10 9200 
16200 

50 9200 
22199 

De conformitat 

- 

160 2019/1120 Bestreta de Caixa Fixa: 
Aprovació del compte 
justificatiu 
BCFJosep Àvila Romero 

10/12/2019 95,55 20 9200 
22002 

20 9200 
22203 

De conformitat 

- 

161 2019/147 
 

Bestreta de Caixa Fixa: 
Aprovació del compte 
justificatiu 
BCF del coordinador 
territorial 

05/03/2019 161,91 50 9200 
22103 

10 9200 
23120 

De conformitat 

- 

162 2019/170 
 

Bestreta de Caixa Fixa: 
Aprovació del compte 
justificatiu 
BCF de la directora 

08/04/2019 358,92 50 9200 
22103 

50 9200 
22199 

De conformitat 

- 
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d’Administració i 
Organització 

50 9200 
22000 

10 9200 
23120 

163 2019/230 
 

Bestreta de Caixa Fixa: 
Aprovació del compte 
justificatiu 
BCF Joan Burjachs Gómez 

18/04/2019 200,68 50 9200 
22000 

50 9200 
22101 

50 9200 
22199 

50 9200 
22699 

De conformitat 

- 

164 2019/576 
 

Bestreta de Caixa Fixa: 
Aprovació del compte 
justificatiu 
BCF Josep Àvila Romero 

03/07/2019 67,76 20 9200 
22203 

De conformitat 

- 

165 2019/882 
 

Bestreta de Caixa Fixa: 
Aprovació del compte 
justificatiu 
BCF Pilar Gonzalez Gil 

09/10/2019 2595,72 10 9200 
16200 

10 9200 
23120 

50 9200 
22103 

50 9200 
22199 

50 9200 
22699 

De conformitat 

- 

166 2019/964 
 

Bestreta de Caixa Fixa: 
Aprovació del compte 
justificatiu 
BCF Josep Àvila Romero 

13/11/2019 36,00 20 9200 
22203 

De conformitat 

- 

167 2019/1024 
 

Bestreta de Caixa Fixa: 
Aprovació del compte 
justificatiu 
BCF Joan Burjachs Gómez 

19/11/2019 61,81 50 9200 
22101 

50 9200 
22199 

De conformitat 

- 

168 2019/1139 
 

Bestreta de Caixa Fixa: 
Aprovació del compte 
justificatiu 
BCF Pilar Gonzalez Gil 

10/12/2019 253,92 50 9200 
22103 

10 9200 
23120 

De conformitat 

- 

169 2019/1138 
 

Bestreta de Caixa Fixa: 
Aprovació del compte 
justificatiu 
BCF Pilar Gonzalez Gil 

10/12/2019 609,03 10 9200 
16200 

10 9200 
23120 

50 9200 
22103 

50 9200 
22000 

50 9200 
22699 

De conformitat 

- 

170 2019/1129 
 

Bestreta de Caixa Fixa: 
Aprovació del compte 
justificatiu 
BCF Joan Burjachs Gómez 

11/12/2019 86,86 40 9320 
22702 

50 9200 
22101 

50 9200 
22000 

50 9200 
22199 

50 9200 
22699 

De conformitat 

- 

 CONSORCI VIES VERDES: 
171 2018/63 Bestreta de Caixa Fixa: 

Aprovació del compte 
justificatiu 

BCF Angel Planas Sabater 

25/03/2019 167,31 4591/22199 
4591/22601 
4591/22201 

 

De conformitat 

- 

172 2019/103 Bestreta de Caixa Fixa: 
Aprovació del compte 

justificatiu 
BCF Angel Planas Sabater 

12/12/2019 332,44 4591 22103 
4591 22603 

De conformitat 

- 

173 2019/103 Bestreta de Caixa Fixa: 
Aprovació del compte 

justificatiu 
BCF Angel Planas Sabater 

27/11/2019 1040,28 4591 22602 
4591 22103 
4591 16200 
4591 22603 
4591 22299 

De conformitat 

- 

174 2019/103 Bestreta de Caixa Fixa: 
Aprovació del compte 

justificatiu 
BCF Angel Planas Sabater 

21/10/2019 586,77 4591 22203 
4591 22602 
4591 22103 
4591 22203 
4591 22603 

De conformitat 

- 
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175 2019/103 Bestreta de Caixa Fixa: 
Aprovació del compte 

justificatiu 
BCF Angel Planas Sabater 

06/09/2019 85,00 4591 22103 

De conformitat 

- 

176 2019/103 Bestreta de Caixa Fixa: 
Aprovació del compte 

justificatiu 
BCF Angel Planas Sabater 

04/07/2019 1222,44 4591 22602 
4591 22103 

De conformitat 

- 

177 2019/103 Bestreta de Caixa Fixa: 
Aprovació del compte 

justificatiu 
BCF Angel Planas Sabater 

10/05/2019 275,29 4591 22103 
4591 22603 

De conformitat 

- 

178 2019/103 Bestreta de Caixa Fixa: 
Aprovació del compte 

justificatiu 
BCF Angel Planas Sabater 

 

04/04/2019 760,08 4591 22603 
4591 22103 

De conformitat 

- 

179 2019/103 Bestreta de Caixa Fixa: 
Aprovació del compte 

justificatiu 
BCF Angel Planas Sabater 

 

25/03/2019 258,54 4591 22103 

De conformitat 

- 

180 2019/109 Bestreta de Caixa Fixa: 
Aprovació del compte 

justificatiu 
BCF Angel Planas Sabater 

 

14/11/2019 147,34 4591 22199 
4591 22000 
4591 22601 
4591 22201 

De conformitat 

- 

181 2019/109 Bestreta de Caixa Fixa: 
Aprovació del compte 

justificatiu 
BCF Angel Planas Sabater 

17/09/2019 310,65 4591 22199 
4591 22000 
4591 22601 

De conformitat 

- 

182 2019/109 Bestreta de Caixa Fixa: 
Aprovació del compte 

justificatiu 
BCF Angel Planas Sabater 

04/09/2019 108,14 4591 22601 
4591 22000 
4591 22199 
4591 22201 

De conformitat 

- 

183 2019/109 Bestreta de Caixa Fixa: 
Aprovació del compte 

justificatiu 
BCF Angel Planas Sabater 

17/07/2019 177,92 4591 22601 
4591 22000 
4591 22199 
4591 22299 

De conformitat 

- 

184 2019/109 Bestreta de Caixa Fixa: 
Aprovació del compte 

justificatiu 
BCF Angel Planas Sabater 

20/05/2019 270,17 4591 22601 
4591 22201 
4591 22203 
4591 22199 
4591 22299 

De conformitat 

- 

185 2019/109 Bestreta de Caixa Fixa: 
Aprovació del compte 

justificatiu 
BCF Angel Planas Sabater 

04/04/2019 253,03 4591 22299 
4591 22601 
4591 22000 
4591 22201 
4591 22203 
4591 22199 

De conformitat 

- 

 CONSORCI COSTA BRAVA 
186 2019/56 Bestreta de Caixa Fixa: 

Aprovació del compte 
justificatiu. 

 

09/04/2019 108,33 21 1610 
22699 

De conformitat 

- 

187 2019/56 Bestreta de Caixa Fixa: 
Aprovació del compte 

justificatiu. 
 

28/05/2019 973,60 10 1610 
22603 

10 1610 
22699 

De conformitat 

- 

188 2019/56 Bestreta de Caixa Fixa: 
Aprovació del compte 

justificatiu. 
 

06/08/2019 6348,07 10 1610 
22603 

10 1610 
22699 

10 1610 
22500 

10 1610 
16200 

De conformitat 

- 

 CONSORCI GAVARRES 
189 CG-19 Bestreta de Caixa Fixa: 

Aprovació del compte 
justificatiu 

 

30/05/2019 529,77 1720 22699 

De conformitat 

- 

“” 
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El senyor President comenta que passaríem a la comissió d’Hisenda, Administració, 
Promoció Econòmica i Cooperació Local. El segon punt de l’ordre del dia, seria donar 
compte al Ple de l’informe anual a més, per la Intervenció general de la Diputació de 
Girona en compliment dels articles 15.6, 27.2 i 28.2 del reial decret 424/2017. Té la 
paraula la vicepresidenta, la senyora Maria Àngels Planas.  
 
La vicepresidenta i diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria 
Àngels Planas, intervé i manifesta: Moltes gràcies, president. Molt bon dia a tothom. 
Bé, és una obligació anual de donar per assabentat els informes emesos per la 
intervenció general de la Diputació de Girona del 5 de març del 2020, relatiu a 
aquestes resolucions que s’han adoptat pel president de l’entitat, contràries a les 
objeccions efectuades de les principals anomalies en matèria d’ingressos i dels 
informes d’omissió, funció interventora i dels resultats de control dels comptes a 
justificar, de les bestretes de caixa fixa que corresponen a l’exercici 2019. Els 
informes de fiscalització previs, s’han emès 9.222 informes de fiscalització o 
d’intervenció de reconeixement d’obligació, dels quals 9.115 han estat favorables, 107 
favorables amb observacions i també hi ha els resultats i controls dels diferents 
organismes autònoms, en aquest cas, el resultat i control dels comptes justificatius de 
pagaments a justificar amb bestreta de caixa fixa, fan un total de 210. Moltíssimes 
gràcies. 
 
La corporació es dona per assabentada de la informació anterior. 
 
3. PLE141/000026/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc; Intervenció (010): Donar compte de l'informe sobre el 
grau de compliment dels criteris previstos en inversions financerament 
sostenibles en l'exercici 2019 (exp. 2020/2946) 

 
“L’apartat 6 de la disposició addicional 16a. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
(TRLRHL), estableix que anualment, juntament amb la liquidació del pressupost, es 
donarà compte al Ple de la Corporació del grau de compliment dels criteris previstos 
en inversions financerament sostenibles i es farà públic en el portal web. 
 
Per això, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i 
Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la Corporació 
l’assabentat de la informació següent: 
 
Donar-se per assabentat de l’informe sobre el grau de compliment dels criteris 
previstos en inversions financerament sostenibles, el qual es transcriu tot seguit: 
 
«ANTECEDENTS 
PRIMER. L’apartat 6 de la disposició addicional 16a. del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (TRLRHL), estableix que anualment, juntament amb la liquidació del 
pressupost, es donarà compte al Ple de la Corporació del grau de compliment dels 
criteris previstos en inversions financerament sostenibles i es farà públic en el portal 
web. 
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SEGON. Mitjançant resolució de la Presidència de la Diputació de Girona de 30 de 
setembre de 2019, es va aprovar el destí del saldo resultant del superàvit o romanent 
de tresoreria per a despeses generals disponible de l’exercici 2018 del grup 
consolidat d’entitats que formen el sector administracions públiques de la Diputació de 
Girona a finançar inversions financerament sostenibles, en els termes de la disposició 
addicional 16a. del TRLRHL, i de conformitat amb el que disposen l’article 32 i la 
disposició addicional 6a. de la LOEPSF, per un import total de 1.891.842,92 euros: 
  Import 

DESTÍ DEL SUPERÀVIT O RTDG 2018 A INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES 1.891.842,92 

1.  Inversions financerament sostenibles en aplicacions informàtiques Servei Assistència al 
Control Intern 

100.000,00 

2. Inversions financerament sostenible projectes instal·lació de calderes, xarxes i calor i 
instal·lacions per a la producció d'estella (PO Feder Catalunya 2014-2020, Fases 2 i 3) 

1.231.201,26 

3. Inversions financerament sostenible projectes eficiència energètica de l'enllumenat públic 
exterior (PO Feder Catalunya 2014-2020, Fase 1) 

560.641,66 

TERCER. D’acord amb això, durant l’exercici 2019, s’han aprovat les inversions 
financerament sostenibles següents: 

Expedient 
Data de la 

resolució de 
Presidència 

Projecte d’inversió Aplicació pressupostària Import 

2019/7702 07/11/2019 

Adquisició de llicències d’un 
programari per a realitzar les 
auditories dels registres 
comptables de factures 

510/4910/64102 “Inversió en 
aplicacions informàtiques 
Servei Assistència” 

100.000,00 

2019/8114 27/11/2019 
Calderes, xarxes de calor i 
instal·lacions per a la producció 
d’estella – Fases 2 i 3 

320/1720/62301 “Inversió en 
calderes i xarxes de calor – 
Fase 2” 

445.558,70 

320/1720/62302 “ 
Inversió en calderes i xarxes 
de calor – Fase 3” 

785.642,56 

2019/8120 27/11/2019 
Eficiència energètica de 
l’enllumenat públic exterior i 
d’edificis d’entitats locals – Fase 1 

320/1650/62300 “Inversió en 
enllumenat públic exterior proj. 
Feder – Fase 1” 

560.641,66 

TOTAL    1.891.842,92 

FONAMENTS DE DRET 
Disposició addicional 16a. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
(TRLRHL). 

Atesos els antecedents i la legislació aplicable, s’INFORMA el següent: 
PRIMER. El grau de compliment dels criteris previstos en inversions financerament 
sostenibles s’exposa a continuació: 
1.Compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 
La Diputació de Girona es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social segons certificat emès per la AEAT i de la Seguretat Social 
respectivament, tal i com es requereix en l’apartat 1 de la disposició addicional 16a. 
del TRLRHL.  
2.Reflex pressupostari 
Les inversions financerament sostenibles aprovades tenen reflex pressupostari en en 
l’exercici 2019, en el capítol 6 de l’estat de despeses i en els grups de programes 
“165. Enllumenat públic”, “172. Protecció i millora del medi ambient” i “491. Societat 
de la informació”, de l’Ordre EHA3565/2008, inclosos en l’apartat A) de la disposició 
addicional 16a. del TRLRHL. 
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3.Vida útil 
D’acord amb els informes tècnics que figuren als expedients respectius les inversions 
financerament sostenibles projectades tenen vides útils estimades superiors als 5 
anys: 

Expedient 

Data de l’informe 
subscrit pel 

tècnic 
responsable 

Projecte d’inversió Vida útil estimada 

2019/7702 01/08/2019 
Adquisició de llicències d’un programari per a realitzar 
les auditories dels registres comptables de factures 

10 anys 

2019/8114 11/11/2019 
Calderes, xarxes de calor i instal·lacions per a la 
producció d’estella – Fases 2 i 3 

25 anys 

2019/8120 11/11/2019 
Eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior i 
d’edificis d’entitats locals – Fase 1 

10 anys 

4.Memòria econòmica 
D’acord amb les memòries econòmiques que figuren als expedients respectius, els 
efectes pressupostaris de les inversions projectades permet donar compliment a 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i deute públic durant la seva vida útill: 

Expedient 

Data de la memòria 
econòmica 

subscrita pel 
President 

Projecte d’inversió 

2019/7702 23/10/2019 
Adquisició de llicències d’un programari per a realitzar les auditories dels 
registres comptables de factures 

2019/8114 18/11/2019 
Calderes, xarxes de calor i instal·lacions per a la producció d’estella – Fases 2 
i 3 

2019/8120 21/11/2019 
Eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior i d’edificis d’entitats locals 
– Fase 1 

5.Execució 
Els expedients de despesa s’han iniciat en l’exercici 2019 i l’execució ha estat la 
següent: 

Projecte d’inversió 
Aplicació 

pressupostària 
Despesa 

autoritzada 
Despesa 

compromesa 
Despesa 

reconeguda 

Saldo de 
despesa 

autoritzada 

Saldo de 
despesa 

compromesa 
Adquisició de llicències 
d’un programari per a 
realitzar les auditories 
dels registres 
comptables de factures 

510/4910/64102 
“Inversió en 
aplicacions 
informàtiques 
Servei Assistència” 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

Calderes, xarxes de 
calor i instal·lacions per 
a la producció d’estella – 
Fases 2 i 3 

320/1720/62301 
“Inversió en 
calderes i xarxes 
de calor – Fase 2” 

445.558,70 445.558,70 445.558,70 0,00 0,00 

320/1720/62302 “ 
Inversió en 
calderes i xarxes 
de calor – Fase 3” 

785.642,56 785.642,56 683.913,17 0,00 101.729,39 

Eficiència energètica de 
l’enllumenat públic 
exterior i d’edificis 
d’entitats locals – Fase 1 

320/1650/62300 
“Inversió en 
enllumenat públic 
exterior proj. Feder 
– Fase 1” 

560.641,66 560.641,66 0,00 0,00 560.641,66 

TOTAL  1.891.842,92 1.791.842,92 1.129.471,87 100.000,00 662.371,05 

De conformitat amb l’article 2 del Reial Decret 10/2019, de 29 de març, pel qual es 
prorroga per a 2019 el destí del superàvit de comunitats autònomes i de les entitats 
locals per a inversions financerament sostenibles i s’adopten altres mesures en 
relació amb les funcions del personal de les entitats locals amb habilitació de caràcter 
nacional, la part de la despesa autoritzada en el 2019 es podrà comprometre i 
reconèixer en l’exercici 2020, finançant-la amb càrrec al romanent de tresoreria de 
2019 que quedarà afectat a aquesta finalitat i la corporació no podrà incórrer en dèficit 
al final de l’exercici 2020. 
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SEGON. Del present informe se n’ha de donar compte al Ple de la Corporació, 
juntament amb la liquidació, i fer-lo públic al portal web de la Corporació.»” 
 
El senyor President intervé i manifesta que el punt tercer de l’ordre del dia, seria 
donar compte de l’informe sobre el grau de compliment dels criteris previstos en les 
inversions financerament sostenibles en l’exercici del 2019. També té la paraula la 
vicepresidenta senyora Maria Àngels Planas.  
La vicepresidenta senyora Planas, manifesta que, aquí també és donar per 
assabentat de l’informe sobre el grau de compliment dels criteris previstos en les 
inversions financerament sostenibles, hem de donar compte en el ple, en el grau de 
compliment previstos per a aquestes inversions. El total de les inversions 
financerament sostenibles varen ser d’1.891.842,92, en les quals el destí d’aquest 
superàvit va anar a aplicacions informàtiques del Servei d’Assistència al control intern 
7.000, instal·lacions de calderes de xarxes de calor 1.231.201,26 i de projectes 
d’eficiència energètica en enllumenat 560.000 euros. Els expedients de despesa, en 
els quals la despesa autoritzada és aquest 1.891.000 euros, les despeses 
reconegudes 1.129.000 i el saldo de despesa autoritzada 100.000 i el saldo de 
despesa compromesa 662.371,05 en aquests moments. Moltíssimes gràcies.  
 
La corporació es dona per assabentada de la informació anterior. 
 
4. PLE141/000028/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc; Intervenció (010): Donar compte al Ple de la liquidació 
del pressupost general de la Diputació de Girona, dels seus organismes 
autònoms i dels consorcis adscrits de l'exercici 2019 (expedient 2020/1107) 

 
“La base 65a. d’execució del pressupost de la Diputació per a l’exercici 2020 
estableix que l’aprovació de la liquidació del pressupost general i dels consorcis 
adscrits correspon al president de la Diputació, amb l’informe previ de la Intervenció 
General, i se n’ha de donar compte en la primera sessió al Ple de la corporació. 
 
D’acord amb aquesta base, així com l’article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, i els articles 90 i 93 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i amb 
l’informe previ de la Intervenció, el president de la Diputació, mitjançant decret de 13 
de febrer de 2020, ha aprovat la liquidació del pressupost general de la Diputació de 
Girona, dels seus organismes autònoms i dels consorcis adscrits de l’exercici 2019. 
 
Per això, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i 
Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la Corporació 
l’assabentat de la informació següent: 
 
Donar-se per assabentat de la resolució de Presidència, de data 13 de febrer de 
2020, sobre l’aprovació de la liquidació del pressupost general de la Diputació de 
Girona, dels seus organismes autònoms i dels consorcis adscrits de l’exercici 2019, 
que es transcriu tot seguit: 
 
«Tal i com estableix l’article 191.1 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 
(TRLLRHL), el pressupost de cada exercici es liquidarà, quant a la recaptació de 
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drets i al pagament d’obligacions, el 31 de desembre de l’any natural corresponent, 
quedant a càrrec de la Tresoreria local els ingressos i els pagaments pendents. 
La liquidació del pressupost s’haurà de confeccionar abans del primer de març de 
l’exercici següent, tal i com determinen l’article 191.3 del TRLLRHL i l’article 89.2 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del 
títol sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
Atès el que estableixen l’article 191.3 del TRLRHL i l’article 90 del Reial Decret 
500/1990, correspon al president de l’entitat local, previ informe de la intervenció, 
l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’entitat local i de les liquidacions dels 
pressupostos dels organismes autònoms dependents.  
La liquidació del pressupost ha de posar de manifest, de conformitat amb l’article 
93.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril: 
a)  Respecte el pressupost de despeses i per a cada aplicació pressupostària, els 
crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses 
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i 
els pagaments realitzats. 
b)  Respecte el pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, les previsions inicials, 
les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, 
així com els recaptats nets. 
Així mateix, com a conseqüència del pressupost s’hauran de determinar els drets 
pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre, 
el resultat pressupostari de l’exercici, els romanents de crèdit i el romanent de 
tresoreria (art. 93.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril). 
Per tot això, vist l’informe de control permanent relatiu a la liquidació del pressupost 
de la Diputació de Girona, així com els informes de control permanent dels 
organismes autònoms i dels consorcis del sector públic de la Diputació de Girona, de 
conformitat amb les atribucions que em confereix la vigent legislació de règim local 
(article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local, i article 90.3 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya), RESOLC: 
PRIMER. Aprovar la liquidació del pressupost general de la Diputació de Girona de 
l’exercici 2019, de conformitat amb el detall que a continuació s’indica: 
 

1. PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ 

1.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
1.1.1. Resum 
Crèdits inicials 134.581.000,00 
Modificacions de crèdit 24.737.238,51 
Crèdits definitius 159.318.238,51 
Despeses autoritzades 146.347.916,41 
Despeses compromeses 143.462.591,48 
Obligacions reconegudes 119.159.112,93 
Pagaments realitzats 101.925.546,96 
Reintegraments de pagament 235.808,30 
Pagaments líquids 101.689.738,66 

1.1.2. Detall per capítols 
Cap. Crèdits inicials  

Modificacions 
de crèdit  

Crèdits 
definitius 

Despeses 
autoritzades  

Despeses 
compromeses 

Obligacions 
reconegudes  

Pagaments 
realitzats  

Reintegr. de 
pag.  

Pagaments 
líquids 

Pendent de 
pagament  

1 17.947.105,73 130.621,64 18.077.727,37 16.650.744,90 16.650.744,90 16.639.344,62 16.807.268,56 168.493,94 16.638.774,62 570,00 

2 13.513.896,32 4.197.325,75 17.711.222,07 14.795.689,79 14.713.099,69 11.733.994,61 11.702.979,32 254,87 11.702.724,45 31.270,16 

3 8.000,00 0,00 8.000,00 133,88 133,88 133,88 133,88 0,00 133,88 0,00 

4 64.913.118,48 2.813.995,60 67.727.114,08 65.502.309,48 65.196.417,88 61.184.682,86 46.269.658,02 67.007,49 46.202.650,53 14.982.032,33 
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5 3.295.000,00 0,00 3.295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 19.842.096,44 -3.051.274,61 16.790.821,83 15.732.455,36 13.358.805,27 8.043.026,57 8.034.359,28 52,00 8.034.307,28 8.719,29 

7 14.833.783,03 20.646.570,13 35.480.353,16 33.478.124,88 33.354.931,74 21.378.367,99 18.931.585,50 0,00 18.931.585,50 2.446.782,49 

8 133.500,00 0,00 133.500,00 94.034,72 94.034,72 85.139,00 85.139,00 0,00 85.139,00 0,00 

9 94.500,00 0,00 94.500,00 94.423,40 94.423,40 94.423,40 94.423,40 0,00 94.423,40 0,00 

Total 134.581.000,00 24.737.238,51 159.318.238,51 146.347.916,41 143.462.591,48 119.159.112,93 101.925.546,96 235.808,30 101.689.738,66 17.469.374,27 

1.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 
1.2.1. Resum 
Previsions inicials 134.581.000,00 
Modificacions de crèdit 24.737.238,51 
Previsions definitives 159.318.238,51 
Drets reconeguts 127.842.359,08 
Drets anul·lats 4.404.313,62 
Drets cancel·lats 0,00 
Drets reconeguts nets 123.438.045,46 
Drets recaptats 127.491.036,12 
Devolucions d'ingressos indeguts 4.404.313,62 
Recaptació neta 123.086.722,50 

1.2.2. Detall per capítols 

Cap. 
Previsions 

inicials  
Modificacions 

de crèdit 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

totals  

Drets 
anul·lats  

Drets 
Cancel·lats  

Drets 
reconeguts 

nets  
Drets recaptats  

Devolucions 
d'ingrés 
pagats  

Recaptació 
líquida  

Pendent 
de 

cobrament  

1 12.124.328,64 0,00 12.124.328,64 14.311.017,95 68.401,61 0,00 14.242.616,34 14.311.017,95 68.401,61 14.242.616,34 0,00 

2 14.438.374,80 0,00 14.438.374,80 16.145.239,10 740.618,43 0,00 15.404.620,67 16.145.239,10 740.618,43 15.404.620,67 0,00 

3 2.017.485,74 0,00 2.017.485,74 793.211,44 1.710,24 0,00 791.501,20 680.297,71 1.710,24 678.587,47 112.913,73 

4 92.081.130,91 2.404.143,42 94.485.274,33 94.737.933,24 3.587.683,34 0,00 91.150.249,90 94.499.524,01 3.587.683,34 90.911.840,67 238.409,23 

5 59.886,24 0,00 59.886,24 57.847,33 0,00 0,00 57.847,33 57.847,33 0,00 57.847,33 0,00 

6 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 

7 3.808.693,67 -1.379.104,44 2.429.589,23 1.705.823,20 0,00 0,00 1.705.823,20 1.705.823,20 0,00 1.705.823,20 0,00 

8 100.000,00 33.663.299,53 33.763.299,53 90.586,82 5.900,00 0,00 84.686,82 90.586,82 5.900,00 84.686,82 0,00 

9 9.951.100,00 -9.951.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 134.581.000,00 24.737.238,51 159.318.238,51 127.842.359,08 4.404.313,62 0,00 123.438.045,46 127.491.036,12 4.404.313,62 123.086.722,50 351.322,96 

1.3. MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES 
1.3.1.  Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre 
a. Drets pendents de cobrament exercici corrent 351.322,96 

b. Drets pendents de cobrament exercicis tancats 1.135.861,12 

Total (a+b) 1.487.184,08 

  

a. Obligacions pendents de pagament exercici corrent 17.469.374,27 

b. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats 3.213.075,69 

Total (a+b) 20.682.449,96 

1.3.2.Resultat pressupostari de l’exercici 
a. Drets reconeguts nets capítols I a V 121.646.835,44 

b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV 89.558.155,97 

(A) Operacions corrents (a-b) 32.088.679,47 

c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII 1.706.523,20 



 
   
 
 

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

 

37

d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII 29.421.394,56 

(B) Operacions de capital (c-d) -27.714.871,36 

1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) 4.373.808,11 

e. Drets reconeguts nets capítol VIII 84.686,82 

f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII 85.139,00 

2. ACTIUS FINANCERS (e-f) -452,18 

g. Drets reconeguts nets capítol IX 0,00 

h. Obligacions reconegudes netes capítol IX 94.423,40 

3. PASSIUS FINANCERS (g-h) -94.423,40 

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3) 4.278.932,53 

5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals 

10.192.812,89 

6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 2.387.708,03 

7. Desviacions de finançament positives de l'exercici 1.367.306,89 

8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7) 15.492.146,56 

1.3.3.Romanents de crèdit 
1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ 11.753.110,34 

   a. Disponibles 8.110.101,77 

   b. Retinguts 1.374.945,50 

   c. Autoritzats 995.142,57 

   d. Compromesos 1.272.920,50 

2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA 4.235.831,38 

   a. Disponibles 0,00 

   b. Retinguts 1.155.048,99 

   c. Autoritzats 295.429,96 

   d. Compromesos 2.785.352,43 

3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ 24.170.183,86 

   a. Disponibles 1.940.913,90 

   b. Retinguts 389.311,94 
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   c. Autoritzats 1.594.752,40 

   d. Compromesos 20.245.205,62 

TOTAL (1+2+3) 40.159.125,58 

1.3.4.  Romanent de tresoreria 
1. FONS LÍQUIDS 61.323.308,53 

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c) 1.628.695,30 

 a. Del pressupost corrent 351.322,96 

 b. De pressupostos tancats 1.135.861,12 

 c. D'operacions no pressupostàries 141.511,22 

3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f) 21.903.133,52 

 d. Del pressupost corrent 17.469.374,27 

 e. De pressupostos tancats 3.213.075,69 

 f. D'operacions no pressupostàries 1.220.683,56 

4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ (-g+h) -14.287,56 

 g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 21.857,56 

 h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 7.570,00 

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 41.034.582,75 

II. Saldos de dubtós cobrament 1.111.507,51 

III. Excés de finançament afectat 2.589.451,31 

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 
GENERALS (RTDG) (I-II-III) 

37.333.623,93 

 
2. ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA - DIPSALUT 

2.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
2.1.1.Resum 
Crèdits inicials 14.107.046,00 
Modificacions de crèdit 4.218.202,85 
Crèdits definitius 18.325.248,85 
Despeses autoritzades 17.176.537,71 
Despeses compromeses 17.143.601,10 
Obligacions reconegudes 12.782.438,88 
Pagaments realitzats 12.136.643,41 
Reintegraments de pagament 5.144,75 
Pagaments líquids 12.131.498,66 
2.1.2.Detall per capítols 
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Cap. Crèdits inicials  
Modificacions 

de crèdit  
Crèdits 

definitius 
Despeses 

autoritzades  
Despeses 

compromeses 
Obligacions 

reconegudes  
Pagaments 
realitzats  

Reintegr. 
de pag.  

Pagaments 
líquids 

Pendent de 
pagament  

1 2.782.162,45 0,00 2.782.162,45 2.100.461,95 2.100.461,95 2.099.952,01 2.105.096,76 5.144,75 2.099.952,01 0,00 

2 4.879.087,55 985.824,79 5.864.912,34 5.619.710,74 5.606.965,97 3.265.920,91 3.261.365,11 0,00 3.261.365,11 4.555,80 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 5.645.796,00 2.980.463,80 8.626.259,80 8.545.625,04 8.531.349,77 6.746.356,91 6.108.558,34 0,00 6.108.558,34 637.798,57 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 280.000,00 -27.903,12 252.096,88 179.027,37 175.531,68 72.789,80 72.789,80 0,00 72.789,80 0,00 

7 520.000,00 259.917,38 779.917,38 715.812,61 713.391,73 581.519,25 572.933,40 0,00 572.933,40 8.585,85 

8 0,00 19.900,00 19.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 0,00 15.900,00 0,00 

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 14.107.046,00 4.218.202,85 18.325.248,85 17.176.537,71 17.143.601,10 12.782.438,88 12.136.643,41 5.144,75 12.131.498,66 650.940,22 

2.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 
2.2.1.Resum 
Previsions inicials 14.107.046,00 
Modificacions de crèdit 4.218.202,85 
Previsions definitives 18.325.248,85 
Drets reconeguts 13.599.386,49 
Drets anul·lats 9,32 
Drets cancel·lats 0,00 
Drets reconeguts nets 13.599.377,17 
Drets recaptats 233.970,49 
Devolucions d'ingressos indeguts 9,32 
Recaptació neta 233.961,17 
2.2.2.Detall per capítols 

Cap. 
Previsions 

inicials  
Modificacions 

de crèdit 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

totals  

Drets 
anul·lats  

Drets 
Cancel·lats  

Drets 
reconeguts 

nets  

Drets 
recaptats  

Devolucions 
d'ingrés 
pagats  

Recaptació 
líquida  

Pendent de 
cobrament  

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 183.130,00 0,00 183.130,00 233.310,49 9,32 0,00 233.301,17 233.310,49 9,32 233.301,17 0,00 

4 13.923.416,00 0,00 13.923.416,00 13.365.416,00 0,00 0,00 13.365.416,00 0,00 0,00 0,00 13.365.416,00 

5 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 0,00 4.218.202,85 4.218.202,85 660,00 0,00 0,00 660,00 660,00 0,00 660,00 0,00 

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 14.107.046,00 4.218.202,85 18.325.248,85 13.599.386,49 9,32 0,00 13.599.377,17 233.970,49 9,32 233.961,17 13.365.416,00 

2.3. MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES 
2.3.1.Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de 

desembre 
a. Drets pendents de cobrament exercici corrent 13.365.416,00 

b. Drets pendents de cobrament exercicis tancats 3.208.129,99 

Total (a+b) 16.573.545,99 

  

a. Obligacions pendents de pagament exercici corrent 650.940,22 

b. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats 48.281,17 

Total (a+b) 699.221,39 

2.3.2.Resultat pressupostari de l’exercici 
a. Drets reconeguts nets capítols I a V 13.598.717,17 

b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV 12.112.229,83 
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(A) Operacions corrents (a-b) 1.486.487,34 

c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII 0,00 

d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII 654.309,05 

(B) Operacions de capital (c-d) -654.309,05 

1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) 832.178,29 

e. Drets reconeguts nets capítol VIII 660,00 

f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII 15.900,00 

2. ACTIUS FINANCERS (e-f) -15.240,00 

g. Drets reconeguts nets capítol IX 0,00 

h. Obligacions reconegudes netes capítol IX 0,00 

3. PASSIUS FINANCERS (g-h) 0,00 

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3) 816.938,29 

5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals 1.309.017,73 

6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 66.449,56 

7. Desviacions de finançament positives de l'exercici 0,00 

8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7) 2.192.405,58 

2.3.3. Romanents de crèdit 
1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ 1.634.893,06 

   a. Disponibles 868.064,37 
   b. Retinguts 125.572,49 
   c. Autoritzats 27.020,04 
   d. Compromesos 614.236,16 
2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA 139.833,48 

   a. Disponibles 0,00 
   b. Retinguts 0,00 
   c. Autoritzats 0,00 
   d. Compromesos 139.833,48 
3. SUSCEPTIBLES 
D'INCORPORACIÓ 

3.768.083,43 

   a. Disponibles 155.074,28 
   b. Retinguts 0,00 
   c. Autoritzats 5.916,57 
   d. Compromesos 3.607.092,58 
TOTAL (1+2+3) 5.542.809,97 

2.3.4.  Romanent de tresoreria 
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1. FONS LÍQUIDS 6.208.778,31 

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c) 16.589.220,16 

 a. Del pressupost corrent 13.365.416,00 

 b. De pressupostos tancats 3.208.129,99 

 c. D'operacions no pressupostàries 15.674,17 

3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f) 934.604,66 

 d. Del pressupost corrent 650.940,22 

 e. De pressupostos tancats 48.281,17 

 f. D'operacions no pressupostàries 235.383,27 

4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ (-g+h) -4.000,00 

 g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 4.000,00 

 h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 21.859.393,81 

II. Saldos de dubtós cobrament 0,00 

III. Excés de finançament afectat 0,00 

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 
GENERALS (RTDG) (I-II-III) 

21.859.393,81 

 
3. ORGANISME AUTÒNOM XARXA LOCAL DE MUNICIPIS - XALOC 

3.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
3.1.1.Resum 
Crèdits inicials 11.802.000,00 
Modificacions de crèdit 586.058,85 
Crèdits definitius 12.388.058,85 
Despeses autoritzades 11.494.209,36 
Despeses compromeses 11.442.758,02 
Obligacions reconegudes 10.592.552,75 
Pagaments realitzats 10.592.644,50 
Reintegraments de pagament 3.979,36 
Pagaments líquids 10.588.665,14 
3.1.2.Detall per capítols 

Cap. Crèdits inicials 
Modificacions 

de crèdit 
Crèdits 

definitius 
Despeses 

autoritzades 
Despeses 

compromeses 
Obligacions 

reconegudes 
Pagaments 
realitzats 

Reintegr. de 
pag. 

Pagaments 
líquids 

Pendent de 
pagament 

1 7.832.112,00 -661.190,78 7.170.921,22 6.458.042,17 6.458.042,17 6.310.142,17 6.310.142,17 0,00 6.310.142,17 0,00 

2 3.730.888,00 1.145.363,94 4.876.251,94 4.772.077,42 4.720.626,08 4.120.836,12 4.121.047,07 3.979,36 4.117.067,71 3.768,41 

3 7.500,00 0,00 7.500,00 3.353,23 3.353,23 3.353,23 3.234,03 0,00 3.234,03 119,20 

4 25.500,00 0,00 25.500,00 7.377,96 7.377,96 7.377,96 7.377,96 0,00 7.377,96 0,00 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 170.000,00 101.885,69 271.885,69 247.358,58 247.358,58 144.843,27 144.843,27 0,00 144.843,27 0,00 

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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8 36.000,00 0,00 36.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 11.802.000,00 586.058,85 12.388.058,85 11.494.209,36 11.442.758,02 10.592.552,75 10.592.644,50 3.979,36 10.588.665,14 3.887,61 

3.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 
3.2.1.Resum 
Previsions inicials 11.802.000,00 
Modificacions de crèdit 586.058,85 
Previsions definitives 12.388.058,85 
Drets reconeguts 13.680.655,35 
Drets anul·lats 11.199,25 
Drets cancel·lats 0,00 
Drets reconeguts nets 13.669.456,10 
Drets recaptats 13.665.810,82 
Devolucions d'ingressos indeguts 11.199,25 
Recaptació neta 13.654.611,57 
3.2.2.Detall per capítols 

Cap. 
Previsions 

inicials  
Modificacions 

de crèdit 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

totals  

Drets 
anul·lats  

Drets 
Cancel·lats  

Drets 
reconeguts 

nets  

Drets 
recaptats  

Devolucions 
d'ingrés 
pagats  

Recaptació 
líquida  

Pendent 
de 

cobrament  

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 5.096.320,00 0,00 5.096.320,00 7.954.533,10 11.199,25 0,00 7.943.333,85 7.939.688,57 11.199,25 7.928.489,32 14.844,53 

4 6.703.280,00 0,00 6.703.280,00 5.701.432,93 0,00 0,00 5.701.432,93 5.701.432,93 0,00 5.701.432,93 0,00 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 2.400,00 586.058,85 588.458,85 24.689,32 0,00 0,00 24.689,32 24.689,32 0,00 24.689,32 0,00 

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 11.802.000,00 586.058,85 12.388.058,85 13.680.655,35 11.199,25 0,00 13.669.456,10 13.665.810,82 11.199,25 13.654.611,57 14.844,53 

3.3. MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES 
3.3.1.  Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre 
a. Drets pendents de cobrament exercici corrent 14.844,53 

b. Drets pendents de cobrament exercicis tancats 23.523,38 

Total (a+b) 38.367,91 

    

a. Obligacions pendents de pagament exercici corrent 3.887,61 

b. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats 4.432,68 

Total (a+b) 8.320,29 

3.3.2.Resultat pressupostari de l’exercici 
a. Drets reconeguts nets capítols I a V 13.644.766,78 

b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV 10.441.709,48 

(A) Operacions corrents (a-b) 3.203.057,30 

c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII 0,00 

d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII 144.843,27 
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(B) Operacions de capital (c-d) -144.843,27 

1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) 3.058.214,03 

e. Drets reconeguts nets capítol VIII 24.689,32 

f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII 6.000,00 

2. ACTIUS FINANCERS (e-f) 18.689,32 

g. Drets reconeguts nets capítol IX 0,00 

h. Obligacions reconegudes netes capítol IX 0,00 

3. PASSIUS FINANCERS (g-h) 0,00 

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3) 3.076.903,35 

5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals 0,00 

6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 0,00 

7. Desviacions de finançament positives de l'exercici 0,00 

8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7) 3.076.903,35 

3.3.3. Romanents de crèdit 
1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ 945.290,92 

   a. Disponibles 782.413,18 

   b. Retinguts 86.909,20 

   c. Autoritzats 51.451,34 

   d. Compromesos 24.517,20 

2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA 0,00 

   a. Disponibles 0,00 

   b. Retinguts 0,00 

   c. Autoritzats 0,00 

   d. Compromesos 0,00 

3. SUSCEPTIBLES 
D'INCORPORACIÓ 850.215,18 

   a. Disponibles 24.527,11 

   b. Retinguts 0,00 



 
   
 
 

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

 

44

   c. Autoritzats 0,00 

   d. Compromesos 825.688,07 

TOTAL (1+2+3) 1.795.506,10 

3.3.4.  Romanent de tresoreria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ 

4.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
4.1.1.Resum 
Crèdits inicials 3.086.000,00 
Modificacions de crèdit 50.814,75 
Crèdits definitius 3.136.814,75 
Despeses autoritzades 2.984.904,37 
Despeses compromeses 2.983.549,16 
Obligacions reconegudes 2.897.861,13 
Pagaments realitzats 2.848.998,99 
Reintegraments de pagament 2.752,55 
Pagaments líquids 2.846.246,44 

1. FONS LÍQUIDS 13.533.807,67 

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c) 151.696,15 

 a. Del pressupost corrent 14.844,53 

 b. De pressupostos tancats 23.523,38 

 c. D'operacions no pressupostàries 113.328,24 

3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f) 3.965.554,14 

 d. Del pressupost corrent 3.887,61 

 e. De pressupostos tancats 4.432,68 

 f. D'operacions no pressupostàries 3.957.233,85 

4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ (-g+h) 0,00 

 g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 

 h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 9.719.949,68 

II. Saldos de dubtós cobrament 11.539,93 

III. Excés de finançament afectat 0,00 

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 
GENERALS (RTDG) (I-II-III) 

9.708.409,75 
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4.1.2.Detall per capítols 
Cap. Crèdits 

inicials  
Modificacions 

de crèdit  
Crèdits 

definitius 
Despeses 

autoritzades  
Despeses 

compromeses 
Obligacions 
reconegudes  

Pagaments 
realitzats  

Reintegr. 
de pag.  

Pagaments 
líquids 

Pendent 
de 

pagament  1 2.728.977,00 0,00 2.728.977,00 2.585.485,92 2.585.485,92 2.573.460,92 2.524.649,29 2.752,55 2.521.896,74 51.564,18 
2 302.713,00 30.439,66 333.152,66 326.734,28 325.829,07 263.635,78 263.585,27 0,00 263.585,27 50,51 
3 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 5.700,00 0,00 5.700,00 3.710,59 3.260,59 3.260,59 3.260,59 0,00 3.260,59 0,00 
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 45.600,00 20.375,09 65.975,09 65.973,58 65.973,58 54.503,84 54.503,84 0,00 54.503,84 0,00 
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 
9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 3.086.000,00 50.814,75 3.136.814,75 2.984.904,37 2.983.549,16 2.897.861,13 2.848.998,99 2.752,55 2.846.246,44 51.614,69 

4.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 
4.2.1.Resum 
Previsions inicials 3.086.000,00 
Modificacions de crèdit 50.814,75 
Previsions definitives 3.136.814,75 
Drets reconeguts 3.054.654,80 
Drets anul·lats 2.212,65 
Drets cancel·lats 0,00 
Drets reconeguts nets 3.052.442,15 
Drets recaptats 3.050.151,85 
Devolucions d'ingressos indeguts 2.212,65 
Recaptació neta 3.047.939,20 
4.2.2.Detall per capítols 

Cap. Previsions 
inicials  

Modificacions 
de crèdit 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

totals  

Drets 
anul·lats  

Drets 
Cancel·lats  

Drets 
reconeguts 

nets  

Drets 
recaptats  

Devolucions 
d'ingrés 
pagats  

Recaptació 
líquida  

Pendent 
de 

cobrament  
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 448.820,00 0,00 448.820,00 440.718,98 2.212,65 0,00 438.506,33 436.216,03 2.212,65 434.003,38 4.502,95 
4 2.634.130,00 0,00 2.634.130,00 2.613.769,15 0,00 0,00 2.613.769,15 2.613.769,15 0,00 2.613.769,15 0,00 
5 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8 3.000,00 50.814,75 53.814,75 166,67 0,00 0,00 166,67 166,67 0,00 166,67 0,00 
9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 3.086.000,00 50.814,75 3.136.814,75 3.054.654,80 2.212,65 0,00 3.052.442,15 3.050.151,85 2.212,65 3.047.939,20 4.502,95 

4.3. MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES 
4.3.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de 

desembre 
a. Drets pendents de cobrament exercici corrent 4.502,95 
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancats 1.246,55 
Total (a+b) 5.749,50 

  

a. Obligacions pendents de pagament exercici corrent 51.614,69 
b. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats 0,00 
Total (a+b) 51.614,69 
4.3.2.Resultat pressupostari de l’exercici 
a. Drets reconeguts nets capítols I a V 3.052.275,48 
b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV 2.840.357,29 
(A) Operacions corrents (a-b) 211.918,19 
c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII 0,00 
d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII 54.503,84 
(B) Operacions de capital (c-d) -54.503,84 
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) 157.414,35 
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e. Drets reconeguts nets capítol VIII 166,67 
f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII 3.000,00 
2. ACTIUS FINANCERS (e-f) -2.833,33 
g. Drets reconeguts nets capítol IX 0,00 
h. Obligacions reconegudes netes capítol IX 0,00 
3. PASSIUS FINANCERS (g-h) 0,00 
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3) 154.581,02 
5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a 0,00 
6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 0,00 
7. Desviacions de finançament positives de l'exercici 0,00 
8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7) 154.581,02 
4.3.3. Romanents de crèdit 
. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ 162.752,90 

   a. Disponibles 151.803,83 

   b. Retinguts 105,04 

   c. Autoritzats 1.355,21 

   d. Compromesos 9.488,82 

2. D'INCORPORACIÓ 
OBLIGATÒRIA 0,00 

   a. Disponibles 0,00 

   b. Retinguts 0,00 

   c. Autoritzats 0,00 

   d. Compromesos 0,00 

3. SUSCEPTIBLES 
D'INCORPORACIÓ 76.200,72 

   a. Disponibles 1,51 

   b. Retinguts 0,00 

   c. Autoritzats 0,00 

   d. Compromesos 76.199,21 

TOTAL (1+2+3) 238.953,62 

4.3.4. Romanent de tresoreria 
1. FONS LÍQUIDS 668.087,67 

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c) 6.027,51 

 a. Del pressupost corrent 4.502,95 

 b. De pressupostos tancats 1.246,55 
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 c. D'operacions no pressupostàries 278,01 

3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f) 163.675,89 

 d. Del pressupost corrent 51.614,69 

 e. De pressupostos tancats 0,00 

 f. D'operacions no pressupostàries 112.061,20 

4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ (-g+h) 0,00 

 g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 

 h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 510.439,29 

II. Saldos de dubtós cobrament 327,67 

III. Excés de finançament afectat 0,00 

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 
(RTDG) (I-II-III) 

510.111,62 

 
5. CONSORCI DE LA COSTA BRAVA – ENTITAT LOCAL DE L’AIGUA 

5.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
5.1.1. Resum 
Crèdits inicials 19.086.000,00 
Modificacions de crèdit 4.830.268,69 
Crèdits definitius 23.916.268,69 
Despeses autoritzades 21.217.123,78 
Despeses compromeses 21.110.344,53 
Obligacions reconegudes 18.052.600,12 
Pagaments realitzats 18.049.028,78 
Reintegraments de pagament 12,00 
Pagaments líquids 18.049.016,78 

5.1.2. Detall per capítols 
Cap. Crèdits inicials  

Modificacions 
de crèdit  

Crèdits 
definitius 

Despeses 
autoritzades  

Despeses 
compromeses 

Obligacions 
reconegudes  

Pagaments 
realitzats  

Reintegr. de 
pag.  

Pagaments 
líquids 

Pendent de 
pagament  

1 1.422.280,93 0,00 1.422.280,93 1.173.870,98 1.173.870,98 1.173.870,98 1.173.870,98 0,00 1.173.870,98 0,00 

2 16.463.572,52 4.266.687,07 20.730.259,59 19.326.438,72 19.219.659,47 16.602.846,32 16.599.262,98 0,00 16.599.262,98 3.583,34 

3 800,00 0,00 800,00 15,03 15,03 15,03 27,03 12,00 15,03 0,00 

4 191.403,55 -163.653,55 27.750,00 787,00 787,00 787,00 787,00 0,00 787,00 0,00 

5 37.476,00 0,00 37.476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 970.467,00 727.235,17 1.697.702,17 716.012,05 716.012,05 275.080,79 275.080,79 0,00 275.080,79 0,00 

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 19.086.000,00 4.830.268,69 23.916.268,69 21.217.123,78 21.110.344,53 18.052.600,12 18.049.028,78 12,00 18.049.016,78 3.583,34 

5.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 
5.2.1. Resum 
Previsions inicials 19.086.000,00 
Modificacions de crèdit 4.830.268,69 
Previsions definitives 23.916.268,69 
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Drets reconeguts 19.484.376,38 
Drets anul·lats 0,00 
Drets cancel·lats 0,00 
Drets reconeguts nets 19.484.376,38 
Drets recaptats 16.959.532,64 
Devolucions d'ingressos indeguts 0,00 
Recaptació neta 16.959.532,64 

5.2.2. Detall per capítols 

Cap. 
Previsions 

inicials  
Modificacions 

de crèdit 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

totals  

Drets 
anul·lats  

Drets 
Cancel·lats  

Drets 
reconeguts 

nets  

Drets 
recaptats  

Devolucions 
d'ingrés 
pagats  

Recaptació 
líquida  

Pendent de 
cobrament  

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 18.490.395,00 3.797.158,10 22.287.553,10 18.908.097,74 0,00 0,00 18.908.097,74 16.452.482,69 0,00 16.452.482,69 2.455.615,05 

4 150.767,00 0,00 150.767,00 148.986,84 0,00 0,00 148.986,84 80.682,15 0,00 80.682,15 68.304,69 

5 145.894,89 0,00 145.894,89 182.304,42 0,00 0,00 182.304,42 181.380,42 0,00 181.380,42 924,00 

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 298.943,11 1.033.110,59 1.332.053,70 244.987,38 0,00 0,00 244.987,38 244.987,38 0,00 244.987,38 0,00 

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 19.086.000,00 4.830.268,69 23.916.268,69 19.484.376,38 0,00 0,00 19.484.376,38 16.959.532,64 0,00 16.959.532,64 2.524.843,74 

5.3. MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES 
5.3.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de 

desembre 
a. Drets pendents de cobrament exercici corrent 2.524.843,74 
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancats 15.138,89 
Total (a+b) 2.539.982,63 
  
a. Obligacions pendents de pagament exercici corrent 3.583,34 
b. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats 0,00 
Total (a+b) 3.583,34 

5.3.2.Resultat pressupostari de l’exercici 
a. Drets reconeguts nets capítols I a V 19.239.389,00 

b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV 17.777.519,33 

(A) Operacions corrents (a-b) 1.461.869,67 

c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII 0,00 

d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII 275.080,79 

(B) Operacions de capital (c-d) -275.080,79 

1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) 1.186.788,88 

e. Drets reconeguts nets capítol VIII 244.987,38 

f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII 0,00 

2. ACTIUS FINANCERS (e-f) 244.987,38 

g. Drets reconeguts nets capítol IX 0,00 

h. Obligacions reconegudes netes capítol IX 0,00 

3. PASSIUS FINANCERS (g-h) 0,00 
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4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3) 1.431.776,26 

5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals 

30.885,20 

6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 350.571,60 

7. Desviacions de finançament positives de l'exercici 2.304.294,88 

8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7) -491.061,82 

5.3.3. Romanents de crèdit 
1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ 989.538,76 

   a. Disponibles 783.405,59 

   b. Retinguts 28.723,30 

   c. Autoritzats 0,00 

   d. Compromesos 177.409,87 

2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA 3.413.386,36 

   a. Disponibles 0,00 

   b. Retinguts 1.539.916,74 

   c. Autoritzats 106.779,25 

   d. Compromesos 1.766.690,37 

3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ 1.460.743,45 

   a. Disponibles 347.099,28 

   b. Retinguts 0,00 

   c. Autoritzats 0,00 

   d. Compromesos 1.113.644,17 

TOTAL (1+2+3) 5.863.668,57 

5.3.4.  Romanent de tresoreria 
1. FONS LÍQUIDS 29.050.724,38 

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c) 5.676.751,45 

 a. Del pressupost corrent 2.524.843,74 

 b. De pressupostos tancats 15.138,89 

 c. D'operacions no pressupostàries 3.136.768,82 

3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f) 2.060.195,01 
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 d. Del pressupost corrent 3.583,34 

 e. De pressupostos tancats 0,00 

 f. D'operacions no pressupostàries 2.056.611,67 

4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ (-g+h) -1.221,08 

 g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 5.063,74 

 h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 3.842,66 

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 32.666.059,74 

II. Saldos de dubtós cobrament 5.010,87 

III. Excés de finançament afectat 25.121.425,53 

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 
GENERALS (RTDG) (I-II-III) 

7.539.623,34 

 
6. CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA 

6.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
6.1.1.Resum 
Crèdits inicials 1.712.000,00 
Modificacions de crèdit 684.497,69 
Crèdits definitius 2.396.497,69 
Despeses autoritzades 2.192.356,62 
Despeses compromeses 1.496.286,99 
Obligacions reconegudes 1.260.569,24 
Pagaments realitzats 1.260.442,19 
Reintegraments de pagament 0,00 
Pagaments líquids 1.260.442,19 
6.1.2.Detall per capítols 

Cap. Crèdits inicials  
Modificacions 

de crèdit  
Crèdits 

definitius 
Despeses 

autoritzades  
Despeses 

compromeses 
Obligacions 

reconegudes  
Pagaments 
realitzats  

Reintegr. 
de pag.  

Pagaments 
líquids 

Pendent de 
pagament  

1 434.679,25 8.471,23 443.150,48 426.742,52 426.742,52 426.742,52 426.742,52 0,00 426.742,52 0,00 

2 617.015,30 296.877,84 913.893,14 852.790,84 682.669,60 558.034,99 557.907,94 0,00 557.907,94 127,05 

3 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 8.000,00 -7.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 433.168,00 386.148,62 819.316,62 702.835,81 176.887,42 65.804,28 65.804,28 0,00 65.804,28 0,00 

7 202.987,45 0,00 202.987,45 202.987,45 202.987,45 202.987,45 202.987,45 0,00 202.987,45 0,00 

8 16.050,00 0,00 16.050,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 1.712.000,00 684.497,69 2.396.497,69 2.192.356,62 1.496.286,99 1.260.569,24 1.260.442,19 0,00 1.260.442,19 127,05 

6.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 
6.2.1.Resum 
Previsions inicials 1.712.000,00 
Modificacions de crèdit 684.497,69 
Previsions definitives 2.396.497,69 
Drets reconeguts 1.438.981,16 
Drets anul·lats 1.516,00 
Drets cancel·lats 0,00 
Drets reconeguts nets 1.437.465,16 
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Drets recaptats 1.374.363,28 
Devolucions d'ingressos indeguts 0,00 
Recaptació neta 1.374.363,28 
6.2.2.Detall per capítols 

Cap. 
Previsions 

inicials  
Modificacions 

de crèdit 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

totals  
Drets anul·lats  

Drets 
Cancel·lats  

Drets 
reconeguts 

nets  

Drets 
recaptats  

Devolucions 
d'ingrés 
pagats  

Recaptació 
líquida  

Pendent 
de 

cobrament  

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 30.174,41 0,00 30.174,41 33.307,39 1.100,00 0,00 32.207,39 29.637,50 0,00 29.637,50 2.569,89 

4 1.145.768,61 0,00 1.145.768,61 990.329,16 416,00 0,00 989.913,16 929.381,17 0,00 929.381,17 60.531,99 

5 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 527.726,98 165.494,61 693.221,59 409.894,61 0,00 0,00 409.894,61 409.894,61 0,00 409.894,61 0,00 

8 8.250,00 519.003,08 527.253,08 5.450,00 0,00 0,00 5.450,00 5.450,00 0,00 5.450,00 0,00 

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 1.712.000,00 684.497,69 2.396.497,69 1.438.981,16 1.516,00 0,00 1.437.465,16 1.374.363,28 0,00 1.374.363,28 63.101,88 

6.3. MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES 
6.3.1.  Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre 
a. Drets pendents de cobrament exercici corrent 63.101,88 

b. Drets pendents de cobrament exercicis tancats 103.143,66 

Total (a+b) 166.245,54 

  

a. Obligacions pendents de pagament exercici corrent 127,05 

b. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats 0,00 

Total (a+b) 127,05 

6.3.2.Resultat pressupostari de l’exercici 
a. Drets reconeguts nets capítols I a V 1.022.120,55 

b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV 985.777,51 

(A) Operacions corrents (a-b) 36.343,04 

c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII 409.894,61 

d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII 268.791,73 

(B) Operacions de capital (c-d) 141.102,88 

1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) 177.445,92 

e. Drets reconeguts nets capítol VIII 5.450,00 

f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII 6.000,00 

2. ACTIUS FINANCERS (e-f) -550,00 

g. Drets reconeguts nets capítol IX 0,00 
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h. Obligacions reconegudes netes capítol IX 0,00 

3. PASSIUS FINANCERS (g-h) 0,00 

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3) 176.895,92 

5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals 0,00 

6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 99.913,94 

7. Desviacions de finançament positives de l'exercici 165.494,61 

8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7) 111.315,25 

6.3.3. Romanents de crèdit 
1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ 101.814,38 

   a. Disponibles 54.698,42 

   b. Retinguts 21.326,70 

   c. Autoritzats 3.899,97 

   d. Compromesos 21.889,29 

2. D'INCORPORACIÓ 
OBLIGATÒRIA 818.586,84 

   a. Disponibles 0,00 

   b. Retinguts 120.616,76 

   c. Autoritzats 686.482,66 

   d. Compromesos 11.487,42 

3. SUSCEPTIBLES 
D'INCORPORACIÓ 215.527,22 

   a. Disponibles 4.701,44 

   b. Retinguts 2.797,75 

   c. Autoritzats 5.687,00 

   d. Compromesos 202.341,03 

TOTAL (1+2+3) 1.135.928,44 

6.3.4.  Romanent de tresoreria 
1. FONS LÍQUIDS 651.417,70 

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c) 167.724,68 
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 a. Del pressupost corrent 63.101,88 

 b. De pressupostos tancats 103.143,66 

 c. D'operacions no pressupostàries 1.479,14 

3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f) 34.741,78 

 d. Del pressupost corrent 127,05 

 e. De pressupostos tancats 0,00 

 f. D'operacions no pressupostàries 34.614,73 

4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ (-g+h) -32.962,91 

 g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 32.962,91 

 h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 751.437,69 

II. Saldos de dubtós cobrament 39.171,69 

III. Excés de finançament afectat 161.653,82 

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 
GENERALS (RTDG) (I-II-III) 

550.612,18 

 
7. CONSORCI DE LES GAVARRES 

7.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
7.1.1.Detall 
Crèdits inicials 627.200,00 
Modificacions de crèdit 117.085,53 
Crèdits definitius 744.285,53 
Despeses autoritzades 598.864,74 
Despeses compromeses 594.084,84 
Obligacions reconegudes 443.079,13 
Pagaments realitzats 391.788,98 
Reintegraments de pagament 0,00 
Pagaments líquids 391.788,98 
7.1.2.Detall per capítols 

Cap. 
Crèdits 
inicials  

Modificacions 
de crèdit  

Crèdits 
definitius 

Despeses 
autoritzades  

Despeses 
compromeses 

Obligacions 
reconegudes  

Pagaments 
realitzats  

Reintegr. 
de pag.  

Pagaments 
líquids 

Pendent de 
pagament  

1 233.073,25 0,00 233.073,25 191.118,43 191.118,43 191.118,43 175.973,54 0,00 175.973,54 15.144,89 

2 311.535,11 46.788,37 358.323,48 319.585,14 319.585,14 224.843,68 199.773,90 0,00 199.773,90 25.069,78 

3 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 14.400,00 13.000,00 27.400,00 18.723,91 18.723,91 14.027,12 2.951,64 0,00 2.951,64 11.075,48 

5 6.347,64 0,00 6.347,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 61.444,00 57.297,16 118.741,16 69.437,26 64.657,36 13.089,90 13.089,90 0,00 13.089,90 0,00 

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 627.200,00 117.085,53 744.285,53 598.864,74 594.084,84 443.079,13 391.788,98 0,00 391.788,98 51.290,15 

7.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 
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7.2.1.Resum 
Previsions inicials 627.200,00 
Modificacions de crèdit 117.085,53 
Previsions definitives 744.285,53 
Drets reconeguts 555.571,22 
Drets anul·lats 945,00 
Drets cancel·lats 0,00 
Drets reconeguts nets 554.626,22 
Drets recaptats 544.965,51 
Devolucions d'ingressos indeguts 945,00 
Recaptació neta 544.020,51 
7.2.2.Detall per capítols 

Cap. 
Previsions 

inicials  
Modificacions 

de crèdit 
Previsions 
definitives 

Drets reconeguts 
totals  

Drets anul·lats  
Drets 

Cancel·lats  
Drets 

reconeguts nets  
Drets 

recaptats  
Devolucions 

d'ingrés pagats  
Recaptació 

líquida  
Pendent de 
cobrament  

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 41.431,28 0,00 41.431,28 28.856,37 0,00 0,00 28.856,37 28.331,65 0,00 28.331,65 524,72 

4 524.324,72 39.937,34 564.262,06 466.978,54 945,00 0,00 466.033,54 456.897,55 945,00 455.952,55 10.080,99 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 61.444,00 61.881,92 123.325,92 59.736,31 0,00 0,00 59.736,31 59.736,31 0,00 59.736,31 0,00 

8 0,00 15.266,27 15.266,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 627.200,00 117.085,53 744.285,53 555.571,22 945,00 0,00 554.626,22 544.965,51 945,00 544.020,51 10.605,71 

7.3. MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES 
7.3.1.  Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre 
Drets pendents de cobrament a 31 de desembre Import 

a. Drets pendents de cobrament exercici corrent 10.605,71 
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancats 238,00 
Total (a+b) 10.843,71 
    
Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre Import 

a. Obligacions pendents de pagament exercici corrent 51.290,15 
b. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats 25,34 
Total (a+b) 51.315,49 

7.3.2.Resultat pressupostari de l’exercici 
a. Drets reconeguts nets capítols I a V 494.889,91 

b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV 429.989,23 

(A) Operacions corrents (a-b) 64.900,68 

c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII 59.736,31 

d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII 13.089,90 

(B) Operacions de capital (c-d) 46.646,41 

1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) 111.547,09 

e. Drets reconeguts nets capítol VIII 0,00 

f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII 0,00 

2. ACTIUS FINANCERS (e-f) 0,00 
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g. Drets reconeguts nets capítol IX 0,00 

h. Obligacions reconegudes netes capítol IX 0,00 

3. PASSIUS FINANCERS (g-h) 0,00 

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3) 111.547,09 

5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals 0,00 

6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 50.606,46 

7. Desviacions de finançament positives de l'exercici 35.770,37 

8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7) 126.383,18 

7.3.3.  Romanents de crèdit 
1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ 66.560,59 

   a. Disponibles 57.481,69 

   b. Retinguts 6.578,90 

   c. Autoritzats 0,00 

   d. Compromesos 2.500,00 

2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA 194.969,48 

   a. Disponibles 25.955,61 

   b. Retinguts 55.404,59 

   c. Autoritzats 4.779,90 

   d. Compromesos 108.829,38 

3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ 39.676,33 

   a. Disponibles 0,00 

   b. Retinguts 0,00 

   c. Autoritzats 0,00 

   d. Compromesos 39.676,33 

TOTAL (1+2+3) 301.206,40 

7.3.4.  Romanent de tresoreria 
1. FONS LÍQUIDS 330.222,47 

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c) 10.883,60 

 a. Del pressupost corrent 10.605,71 



 
   
 
 

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

 

56

 b. De pressupostos tancats 238,00 

 c. D'operacions no pressupostàries 39,89 

3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f) 156.154,98 

 d. Del pressupost corrent 51.290,15 

 e. De pressupostos tancats 25,34 

 f. D'operacions no pressupostàries 104.839,49 

4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ (-g+h) 1.550,67 

 g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 185,18 

 h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 1.735,85 

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 186.501,76 

II. Saldos de dubtós cobrament 238,00 

III. Excés de finançament afectat 20.787,12 

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 
GENERALS (RTDG) (I-II-III) 

165.476,64 

 
SEGON. Donar-ne compte al Ple corporatiu en la primera sessió ordinària que se 
celebri. 
 
TERCER. Trametre l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la Generalitat 
de Catalunya.» 
 
El senyor President comenta que passaríem al següent punt, que és el quart de 
l’ordre del dia, que és donar compte al ple de la liquidació del pressupost general de 
la Diputació de Girona dels seus organismes autònoms i dels consorcis adscrits 
durant l’exercici del 2019. Continua tenint la paraula la senyora Planas.  
 
La diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Planas, manifesta que, 
ja ho vam explicar més extensament a la comissió informativa. La base 65 de 
l’execució del pressupost estableix l’aprovació de la liquidació del pressupost general 
als consorcis adscrits corresponents al president de la Diputació amb l’informe previ 
de la intervenció general i se n’ha de donar compte a la primera sessió del ple de la 
corporació. Amb l’informe previ d’intervenció, en aquest cas mitjançant el decret del 
13 de febrer de 2020, ha aprovat aquesta liquidació la Diputació i, com he dit, dels 
seus organismes autònoms, en els quals les liquidacions s’han aprovat en els 
consells d’administració. De manera molt resumida, dir que els crèdits inicials amb els 
que vàrem iniciar el pressupost eren de 134.581.000 euros, els crèdits definitius han 
estat de 159.318.238,51 euros, per tant hi ha hagut una modificació de crèdit de 
24.737.238,51 euros, i simplement, explicar que el romanent de tresoreria és de 
37.333.623 euros. He fet un resum molt general, perquè a la comissió, com he dit 
abans, ja ens vàrem estendre més en la seva explicació. Moltíssimes gràcies.  
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La corporació es dona per assabentada de la informació anterior. 
 
5. PLE141/000030/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc; Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de 
crèdit extraordinari DG 3CE 2/2020 del pressupost de la Diputació de 
Girona de l'exercici 2020 (expedient 2020/2976). 

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

CRÈDIT EXTRAORDINARI 

APLICACIÓ 
DESCRIPCIÓ IMPORT 

Org. Prog Eco. 

220 9420 46205 Ajuts a ajunt. per despeses per circumstàncies meteorològ. 2.000.000,00 

300 3230 46200 Ajuts a ajuntaments per llars d’infants – curs 2018-2019 5.522.125,00 

304 3360 78102 A la Fund. Circus Arts Foundation – Rehabilitació Cal Coro 250.000,00 

   TOTAL 7.772.125,00 

 
 

FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT 

200 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 2.000.000,00 

 TOTAL 2.000.000,00 
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FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT DEL FONS DE CONTINGÈNCIA 

APLICACIÓ 
DESCRIPCIÓ IMPORT 

Org. Prog Eco. 

200 9290 50000 Fons de contingència 250.000,00 

   TOTAL 250.000,00 

 
 

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT D’ALTRES APLICACIONS 

APLICACIÓ 
DESCRIPCIÓ IMPORT 

Org. Prog Eco. 

100 3110 41000 A l’organisme autònom Dipsalut 2.761.062,50 

100 9320 41010 A l’organisme autònom XALOC 2.761.062,50 

   TOTAL 5.522.125,00 

 
SEGON. Exposar al públic l’expedient de modificació del pressupost aprovat 
inicialment en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de 
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, tal com preveu l’article 169.1 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, i als efectes que es puguin presentar les reclamacions 
previstes a l’article 170 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial 
de l’expedient de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament aprovat, 
d’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 169.4 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 
 
CINQUÈ. La modificació de crèdit entrarà en vigor una vegada publicat l’edicte del 
pressupost modificat, resumit per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, segons l’article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Contra 
l’aprovació definitiva del pressupost modificat es podrà presentar directament recurs 
contenciós administratiu, tal com preveu l’article 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març.” 
 
El senyor President comenta que el següent punt, el cinquè de l’ordre del dia és 
l’aprovació inicial de l’expedient de crèdit extraordinari, la 3a del pressupost de la 
Diputació de Girona. Senyora Planas.  
La diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Planas, presenta la 
proposta de la Comissió i manifesta que aquí, simplement, hem habilitat un crèdit 
extraordinari, a ningú se li escapa que hi ha hagut les circumstàncies del temporal 
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Glòria, en aquest cas hem habilitat dos milions d’euros, també les llars d’infants, del 
curs 2018-2019, 5.522.125 euros. Un d’ells és una rehabilitació de Cal Coro per valor 
de 250.000 euros. El finançament està usat al romanent de tresoreria de les despeses 
generals de dos milions d’euros, de fons de contingència 250.000 euros i el 
finançament de baixa de crèdit de l’organisme autònom de Dipsalut de 2.761.062 
euros, i a l’organisme de Xaloc de 2.761.062 euros que fan aquests 5.522.000 euros 
de les llars d’infants. Moltíssimes gràcies.  
El senyor President diu, moltes gràcies, senyora Planas. Algun portaveu vol la 
paraula? Sí, algú més? La CUP la vol? Sí. El senyor Motas? No. La senyora 
Saladich? No. La senyora Pèlach té la paraula. 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Laia Pèlach, intervé i manifesta: Sí, 
bàsicament per informar el vot contrari del grup de la CUP en aquest punt. Com en 
vàries ocasions, ens agrupen diferents temes, llavors alguns els compartim però en 
tot cas el que segur que no compartim és aquesta subvenció a la fundació Circus Arts 
Foundation, perquè no compartim el projecte i perquè a més a més entenem que el 
que s’està fent és rehabilitar un edifici. A més a més, és de propietat privada i, per 
tant, no hi ha cap garantia que si aquest projecte no va endavant o no funciona, 
puguem recuperar aquests recursos. Per tant, no compartim en absolut aquest 
projecte i ja ho hem manifestat en diverses ocasions al ple i per tant no m’estendré 
més. 
El senyor President respon: Sí, val a dir que aquesta qüestió del Circus Arts 
Foundation és un compromís d’aquesta corporació des de fa molts anys. No només 
en aquest mandat sinó d’anys anteriors i a nosaltres ens agrada fer una cosa que és 
respectar els acords que la corporació ha pres en cada moment. O s’ha compromès i 
per tant ha de prendre. És evident que nosaltres ho faríem si hagués sigut possible 
d’una altra manera. Ens sembla que al final aquest compromís que hi havia en dos 
anys de poder fer i aquesta seria la primera aportació de l’any, semblava que per la 
rehabilitació d’aquest espai seria o era el més adequat en aquests moments i 
evidentment el que sí que si vostès no comparteixen el projecte doncs jo no els puc 
convèncer segurament perquè n’hem parlat més d’una vegada sobre com els puc 
convèncer jo d’aquest projecte però en tot cas tampoc és la meva voluntat fer-ho, sinó 
que nosaltres ho hem d’agafar, i això sí que ho hem ja parlat amb intervenció a 
secretaria, que precisament posarem tots els condicionants que hi hagi per si això al 
final no arribés a bon port perquè els ajuts de la Diputació no fos un ajut que perdés. 
Nosaltres pensem que aquest projecte ha de tenir recorregut, que en tindrà, aquí 
també ens ho ha fet arribar l’Ajuntament de Besalú i el seu alcalde al capdavant, i 
també d’altres ajuntaments, però que en tot cas pensem que nosaltres sí que hem de 
posar totes les mesures necessàries perquè en el cas que això no arribés a bon port, 
que esperem que no sigui així, doncs la Diputació no perdés o pogués recuperar 
aquests diners. Senyor Fernández. 
El portaveu del grup del PSC, senyor Juli Fernández, intervé i manifesta: Sí, moltes 
gràcies. Bé, nosaltres ja a la comissió informativa vàrem fer reserva de vot. Entenem 
que és una modificació prou important i amb elements tan diferents que podria haver 
sigut molt millor fer tres modificacions separades, perquè inclús la votació en algun 
punt hagués pogut ser diferent. Tenim una modificació, aquí hi ha dues partides 
importants. Una partida per 2 milions d’euros per a ajudes pel temporal Glòria i més 
de 5.500.000 també per afrontar el curs 2018-2019 sobre el tema de llars d’infants. 
Bé, evidentment que no podem arribar a estar d’acord. Estem d’acord amb que cal 
ajudar als municipis perquè hi ha hagut moltes afectacions, discrepem també bastant 
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més que tornem a salvar la Generalitat de la seva aportació, la seva obligació. Ja no 
només diguéssim moral sinó inclús jurídica. Recordem que hi ha una sentència del 
2017 que obliga la Generalitat a assumir les seves obligacions en garantir aquest 
finançament a un terç de les llars d’infants i una vegada més la Diputació surt al 
rescat per donar aquesta ajuda. Òbviament, això es trasllada a famílies, per tant 
també volem destacar que això és important. Per tant, el nostre vot en aquest punt 
serà un sí crític. Entenem que estem a favor d’ajudar als ajuntaments, entenem que 
fora bo que comencéssim a reivindicar que la Generalitat assumeixi les seves 
funcions, perquè aquests 5.500.000 d’euros que dediquem a llars d’infants podrien 
anar destinats a altres aportacions, a altres ajudes als ajuntaments, inclús a completar 
el fons de cooperació i, per tant, el nostre vot serà un sí crític i tampoc descartem 
demanar informes jurídics per veure si realment apliquem a la sentència de 2017 que 
obligava la Generalitat a assumir les seves funcions, les diputacions poden seguir 
alliberant la Generalitat de la seva obligació de finançar aquestes ajudes. Per tant, el 
nostre vot, ho torno a dir, és un sí crític perquè estem a favor de donar ajuda pel 
temporal Glòria, i també perquè òbviament aquesta ajuda finalment, malgrat que 
alliberem que sigui la Generalitat la que ho faci, també arribarà a les famílies. Moltes 
gràcies. 
El senyor President, intervé i respon: Moltes gràcies, senyor Fernández. Li dirà això 
del sí crític a aquest president perquè sap que jo amb el tema de les escoles bressol 
he defensat sempre la postura que qualsevol euro que nosaltres donem als 
ajuntaments per compte de la Generalitat són diners que perden els ajuntaments. Per 
tant, jo penso que això ho tenim clar tots. És evident que aquí passen dues coses, les 
quals els quatre presidents de diputació, el senyor Talarn, la senyora Noemí 
Llaurador, la senyora Núria Marín i jo mateix hem arribat a un acord amb el 
Departament d’Ensenyament en el qual el curs 2018-2019, que no hi havia 
pressupost de la Generalitat, nosaltres continuaríem pagant aquests 875 euros i de 
fet ho fem les quatre diputacions catalanes de fer aquest pagament de 875 euros. La 
presidenta del qual, d’una diputació, que vostè coneix bé, precisament en el seu 
municipi té una sentència que li diu que la Generalitat és qui ha de pagar els 1.300, 
no? De fet es va recórrer, i això a aquesta sentència són fermes des de l’any 2019, i 
nosaltres el que estem proposant avui és el pagament del curs 2018-2019. I, per tant, 
les quatre diputacions catalanes pagarem els 875 euros del curs 2018-2019 però no 
en pagarem ni un més. I per tant, el senyor Pi i Ferrer, que també per delegació 
assisteix a aquesta reunió de diputats d’ensenyament de les quatre diputacions amb 
el departament, així varen quedar i així ens va quedar aclarit que pel curs 2019-2020, 
si s’aproven finalment els pressupostos de la Generalitat, hi havia una partida de 
1.300 euros pel pagament del curs 2019-2020 i ja començaven a pagar inclús alguna 
cosa perquè vostè sap que la Generalitat ha fet un pla que també, amb les entitats 
municipalistes, estan perfilant precisament perquè en deu anys puguin pagar aquest 
diferencial de 875 a 1.300, que són 425 euros per alumne i curs des del curs 2012-
2013 em sembla que és, doncs fins al 2018-2019 puguin pagar aquest diferencial i la 
Generalitat pagui en aquests endarreriments, aquestes diferències d’aportació del que 
diu la sentència amb el que s’ha pagat per part de les diputacions en aquests 10 
anys, no? Per tant, la Generalitat pagarà aquesta diferència més els 1.300. També 
pot passar, i ara veurem tot com acaba, si hi hagués pressupostos de l’estat, l’estat 
inclús, el president del govern de l’estat havia manifestat en reiterades ocasions que 
recuperaria el pagament per part de l’estat de les escoles 0-3, no? Si fos així, 
evidentment aquesta despesa no seria ni per part de la Generalitat perquè la 
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Generalitat ho rebria en transferència de l’estat. Després de tot el que ens està 
passant a l’actualitat veurem com tot plegat acaba però aquest és el compromís que 
avui podem dir. Per tant, perquè nosaltres aquest compromís fet de les quatre 
diputacions amb la Generalitat es compleixi havien d’aportar aquests 875 del curs 
2018-2019 perquè els ajuntaments doncs puguin tenir aquest ingrés. I, en tot cas, a 
partir del 2019-2020 ja és un tema de la Generalitat en el qual les diputacions ja no hi 
entraríem i aquest és l’acord tancat amb la Generalitat des que la sentència ha sigut 
vigent i ferma, que és l’exercici del 2019, i aquest és el curs 2018-2019 tal com li 
manifestava.  
El diputat delegat d’Educació, senyor Josep Piferrer, intervé i manifesta: President? 
Sí, només per corroborar les proves del president, com assistent en aquestes 
reunions. Era un acord amb les quatre diputacions i la demanda de les quatre 
diputacions, sobretot de la Diputació de Barcelona, és que en el pressupost de l’any 
2020 de la Diputació hi hagués com a mínim 35 milions d’euros per fer front a les llars 
d’infants i que a l’esborrany dels pressupostos no hi ha 35 sinó que hi ha més de 70. 
Vull dir que amb això creiem el que diu el president, que aquest 2018-2019 és l’últim 
any que es paga i que a partir d’aquí serà la Generalitat qui es farà càrrec. No 
solament del pagament de la llar d’infants sinó, com bé deia el president, també del 
finançament del que els ajuntaments han deixat a perdre.  
El senyor President, diu: Exacte, i dels ajuntaments que han reclamat i dels que no 
han reclamat. Dels ajuntaments que tenen sentència i dels que no tenen sentència, 
perquè si no tots ens veuríem amb l’obligació d’anar als jutjats i perquè no hi hagi una 
allau un altra vegada de contenciosos doncs es quedaria d’aquesta manera. D’acord, 
moltes gràcies, senyor Fernández. Moltes gràcies, senyor Piferrer. Per tant, entenc 
que com que votaran els portaveus, que hi ha un vot en contra que és el de la CUP. 
No hi ha cap abstenció, entenc. I tota la resta de vots a favor. Per tant, senyor 
secretari, seria un vot en contra, cap abstenció i 26 vots a favor. Moltes gràcies. 
 
S’APROVA per 26 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE) i un vot en contra (CUP) 
 
6. PLE141/000027/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc; Compra Pública (008): Modificació de la instrucció de la 
contractació menor del grup institucional de la Diputació de Girona 
(expedient 2020/2929)) 

 
“La Base 29a de les bases d’execució del Pressupost General per a l’any 2018 
regulava la tramitació de la contractació menor i determinava que restaria vigent 
mentre no es disposés d’una normativa interna que la regulés. Aquesta regulació es 
concretava, a més, pel decret de la Presidència de la Diputació de Girona núm. 107, 
de 2 de febrer de 2009, pel qual s’aproven els models que s’utilitzaran per la 
tramitació dels diferents tipus de procediments de contractació menor. 
 
Un cop aprovada la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, la 
Diputació de Girona va considerar necessari dictar una nova instrucció del contracte 
menor on, sense renunciar a l’agilitat i simplificació administrativa que caracteritza 
aquesta tipologia contractual, s’establien garanties addicionals de justificació i 
publicitat en la tramitació de contractes menors a la Diputació de Girona i a tot el seu 
grup institucional.  
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El Ple de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de 17 d’abril de 2018, va aprovar 
la “instrucció de la contractació menor del grup institucional de la Diputació de 
Girona”, que fou publicada al BOP núm. 94, de 16 de maig de 2018.  
 
Després de pràcticament dos anys de consolidació de la nova instrucció, els canvis 
normatius, els canvis organitzatius del grup institucional i les millores funcionals que 
s’han introduït per mantenir la bona dinàmica de gestió, fan necessària la seva 
actualització. Les principals incidències a nivell normatiu serien l’aprovació de la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals; el Reial decret llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual s’adopten mesures 
urgents per raons de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació 
del sector públic i telecomunicacions; el Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de 
mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses 
directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública en determinats 
sectors: d’assegurances privades; de pla i fons de pensions; de l’àmbit tributari o de 
litigis fiscals i, finalment, l’Informe 7/2019, de 3 de octubre, de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent). 
 
Vist l’informe jurídic del cap del servei de Compra Pública de data 3 de març de 2020 
on concreta i fonamenta els canvis duts a terme a l’article 3 (actualització dels 
membres del grup institucions), article 5 (eliminació legal de llindars i introducció de 
l’informe jurídic de la Secretaria), article 7 (tramitació simplificada) i annexos 
(adaptació a la normativa sobre confidencialitat de dades personals i altres elements 
de gestió i estadística).  
 
D'acord amb els antecedents, i vist l’informe favorable de Secretaria i de conformitat 
amb les atribucions que l’article 10.1c del Reglament orgànic de la Diputació de 
Girona atribueix al Ple de la Diputació de Girona, la Comissió Informativa 
d’Administració, Hisenda, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina 
favorablement i eleva al Ple de la corporació l’acord següent: 
 
PRIMER. Modificar la instrucció de la contractació menor del grup institucional de la 
Diputació de Girona, aprovada pel Ple de la Diputació de Girona de 17 d’abril de 
2018, per adequar-la als canvis normatius i de gestió, en el apartats següents: article 
3, article 5, article 7 i annexos.  
 
SEGON. Aprovar el text refós de la instrucció sobre la tramitació de contractes 
menors a la Diputació de Girona i al seu grup institucional amb el següent literal:  

 
“Preàmbul 
El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual va ser aprovat el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, regulava principalment en els articles 
111 i 138.1 la tramitació de la contractació menor. La naturalesa jurídica d’aquesta 
figura contractual i la seva consegüent aplicació a la Diputació de Girona es regula 
actualment a la base 29a de les Bases d’execució del pressupost general per a l’any 
2018. La base esmentada regula la tramitació de la contractació menor i determina 
que restarà vigent mentre no es disposi d’una normativa interna reguladora. A més, el 
Decret de la Presidència de la Diputació de Girona núm. 107, de 2 de febrer de 2009, 
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pel qual s’aproven els models que s’han d’utilitzar per tramitar els diferents tipus de 
procediments de contractació menor, concreta la regulació esmentada. 
La tramitació i gestió de la contractació menor s’ha vist alterada per diferent legislació 
contractual i sectorial, que ha anat introduint més requeriments materials i formals. La 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, estableix una sèrie d’obligacions de transparència i publicitat de l’activitat 
contractual que afecten específicament la contractació menor de totes les 
administracions públiques. Finalment, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, que va entrar en vigor el 9 de març de 2018, deroga el Reial decret 
legislatiu ja esmentat i estableix una nova regulació, amb nous llindars econòmics i 
nous requeriments justificatius d’elecció de proveïdor i de la modalitat contractual 
mateixa.  
Juntament amb aquests canvis normatius, la dinàmica pròpia de cadascun dels 
organismes autònoms, consorcis i altres ens dependents de la Diputació de Girona ha 
portat a una dispersió de criteris interpretatius i de models administratius, atès que la 
regulació actual no establia un àmbit subjectiu clar d’inclusió d’aquests ens a la 
normativa dictada. En aquest sentit, l’article 95 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, ja estableix que l’àmbit de la contractació pública ha de 
ser considerat com un servei comú en què s’ha de poder efectuar la gestió 
compartida. Aquest àmbit contractual és un element clau a l’hora d’homogeneïtzar els 
criteris interpretatius i els models administratius per tramitar contractes menors, atès 
que aquests hi tenen un ús estès. 
És per tot això que la Diputació de Girona considera necessari dictar aquesta 
instrucció, en la qual, sense renunciar a l’agilitat i la simplificació administrativa que 
caracteritza aquest tipus contractual, s’estableixen garanties addicionals de 
justificació i publicitat en la tramitació de contractes menors a la Diputació de Girona i 
a tot el seu grup institucional. 
Article 1. Objecte i finalitat 
Aquesta instrucció té per objecte regular la tramitació administrativa dels contractes 
menors que promoguin els diferents centres gestors de la Diputació de Girona o àrees 
dels diferents organismes autònoms, els consorcis i la resta d’ens dependents de la 
Diputació de Girona, i que aquesta tramitació s’ajusti als principis que estableix 
l’article 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en 
endavant, LCSP), en la mesura que li siguin aplicables.  
És igualment objecte d’aquesta instrucció l’establiment dels diferents models de 
documents administratius que s’han d’emprar per tramitar els contractes menors, a 
l’efecte d’homogeneïtzar la documentació que es generi durant els procediments que 
se segueixin a la Diputació de Girona i el seu grup institucional. 
Article 2. Àmbit d’aplicació 
Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 €, 
quan es tracti de contractes d’obres, i els contractes de valor estimat inferior a 
15.000 €, quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis. També pot 
tramitar-se la contractació d’acord amb les normes que s’estableixen per al contracte 
menor en el cas de contractes privats de valor estimat inferior a 15.000 €, excepte 
quan es tracti de contractes privats de subscripció a revistes i a altres publicacions, 
sigui quin sigui el seu suport, i de contractes privats d’accés a la informació 
continguda en bases de dades especialitzades amb un valor estimat, en ambdós 
casos, igual o superior al que s’estableix com a llindar per als contractes de 
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subministraments subjectes a una regulació harmonitzada, d’acord amb l’article 22.1 
b de la LCSP. 
Les quantitats esmentades i altres llindars econòmics que es fixin en la instrucció no 
inclouen l’import de l’impost sobre el valor afegit. 
Article 3. Àmbit subjectiu 
Als efectes d’aquesta instrucció, es considera que formen part del grup institucional 
de la Diputació de Girona les entitats següents: 

a) la Diputació de Girona 
b) l’Organisme Autònom de Salut Pública (Dipsalut) 
c) l’organisme autònom Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) 
d) l’organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz 
e) l’entitat pública empresarial Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica 

Aplicada (Semega) 
f) el Consorci de la Costa Brava 
g) el Consorci de les Vies Verdes de Girona 
h) el Consorci de les Gavarres 
i) el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA 
j) l’empresa d’acció social Sumar, SL 
k) la Fundació Casa de Cultura de Girona 

Les entitats enumerades als apartats f, g, h, i, j i k han d’aplicar la instrucció de 
manera supletòria, mentre no aprovin la seva pròpia instrucció. 
Article 4. Règim jurídic 
Els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb 
capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per dur a 
terme la prestació. Cal seguir la tramitació establerta en els articles següents 
d’aquesta instrucció.  
Els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any, no poden ser 
objecte de pròrrogues (encara que la durada total del contracte sigui inferior a un any)  
ni se’n poden revisar els preus, i perquè siguin aprovats no cal haver constituït una 
garantia definitiva. 
L’empresa o contractista individual adjudicataris del contracte menor tindran dret al 
pagament del preu convingut un cop la prestació hagi estat efectuada, amb la 
modalitat de pagament total o parcial, mitjançant abonaments a compte, sempre que 
així s’hagi establert en el contracte, o, en el cas de contractes de tracte successiu, 
mitjançant el pagament en cada venciment que s’hagi estipulat. El pagament del preu 
en el contracte privat de subscripció a revistes i a altres publicacions, sigui quin sigui 
el seu suport, i el pagament del preu en el contracte privat d’accés a la informació 
continguda en bases de dades especialitzades s’ha de fer tal com s’estableixi en les 
condicions que regeixin aquests contractes. És admissible el pagament amb 
anterioritat al lliurament o la realització de la prestació, sempre que aquesta modalitat 
de pagament respongui als usos habituals del mercat. 
Article 5. Procediment de tramitació 
Per tal que l’òrgan de contractació pugui aprovar el contracte menor i la despesa 
corresponent cal que consti a l’expedient la documentació següent:  
a) Informe proposta de contractació menor, d’acord amb el model que recull l’annex 

1 d’aquesta instrucció, en el qual ha de constar, com a mínim, la informació 
següent: 

̶la descripció de l’objecte; 
̶la idoneïtat i la necessitat de la contractació; 
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̶la justificació expressa que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de la contractació; 

̶la justificació de la insuficiència de mitjans (en el cas de contractes de servei). 
b) Informe jurídic de la Secretaria. 
c) Pressupost relatiu a la realització de l’objecte del contracte per part del 

contractista. 
d) Declaració responsable del contractista, d’acord amb el model que recull l’annex 

2 d’aquesta instrucció. 
e) Document comptable previ d’autorització i disposició de la despesa. 
f) En el contracte menor d’obres, el projecte o la memòria valorada corresponents 

quan les normes específiques així ho requereixin i, si escau, l’informe de 
supervisió quan els treballs afectin l’estabilitat, la seguretat o l’estanquitat de 
l’obra, d’acord amb l’article 235 de la LCSP. 

g) En els contractes menors de naturalesa privada, el contracte privat signat pel 
contractista i l’òrgan de contractació.  

Un cop aprovat el contracte menor per part de l’òrgan de contractació i abans de l’inici 
de l’execució de la prestació, el centre gestor ha d’incorporar a l’expedient el 
contracte degudament signat en el cas de contractes menors de naturalesa privada.  
Una vegada el contracte s’hagi executat, el centre gestor ha d’incorporar a l’expedient 
la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixen la Llei de 
contractes del sector públic i la resta de normativa concordant.   
El centre gestor és l’encarregat de tramitar el contracte menor, excepte els contractes 
menors de gestió centralitzada, que els ha de tramitar el servei de Compra Pública. 
La resta d’entitats del grup institucional que disposin de la unitat interna de 
contractació poden adaptar aquesta previsió a les seves circumstàncies, d’acord amb 
la seva potestat d’autoorganització. 
Article 6. Publicitat al perfil del contractant 
Si el centre gestor ho considera convenient, es pot publicar l’oferta de contracte 
menor al perfil de contractant per tal que qualsevol empresari pugui presentar la seva 
proposició.  
En aquest cas, i amb caràcter previ a l’elaboració dels documents que estableix 
l’article 5 d’aquesta instrucció, el centre gestor ha de crear un quadre de 
característiques tècniques, d’acord amb el model que recull l’annex 3 d’aquesta 
instrucció, en què ha de constar de manera detallada l’objecte del contracte, amb les 
obligacions específiques del contractista —amb la inclusió de la nomenclatura del 
vocabulari comú dels contractes públics (CPV)—, el pressupost base del contracte, la 
durada i els terminis d’execució del contracte, i els criteris d’adjudicació del contracte 
que han de permetre a l’òrgan de contractació adjudicar el contracte a l’oferta de 
l’empresari amb la millor relació qualitat-preu.  
El quadre de característiques del contracte menor s’ha de publicar al perfil del 
contractant durant el termini de deu dies naturals, i els empresaris interessats han de 
presentar telemàticament la seva oferta, mitjançant el sistema eLicita facilitat pel 
mateix perfil del contractant.  
Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, el centre gestor ha de tramitar el 
contracte menor d’acord amb les previsions que estableix l’article 5 de la instrucció i 
ha d’afegir com a informació essencial de l’informe proposta, en l’apartat «Idoneïtat i 
necessitat de la contractació», d’acord amb l’article 5 a d’aquesta instrucció, la 
motivació de l’elecció del contractista. L’informe proposta i la resolució de l’òrgan de 
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contractació d’adjudicació del contracte menor s’han de publicar al perfil del 
contractant.   
Article 7. Tramitació simplificada de pagaments menors 
S’han de tramitar de forma simplificada les despeses que tinguin un valor estimat 
individualitzat inferior a 3.000 € i que tinguin com a sistema de pagament la bestreta 
de caixa fixa o el sistema anàleg que especifica aquest article. 
El centre gestor ha de proposar i motivar anualment les despeses i les aplicacions 
pressupostàries a què es podran aplicar els pagaments menors i ha d’efectuar la 
retenció de crèdit corresponent. L’òrgan de contractació ha d’aprovar la resolució, 
prèvia fiscalització de la Intervenció General, en els termes establerts en l’article 25.1 
del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el règim jurídic del control 
intern a les entitats del sector públic local (RCIL), que siguin aplicables al 
procediment. 
Un cop autoritzats els pagaments menors, el centre gestor pot executar les despeses 
menors, que té la possibilitat d’agrupar en un expedient únic anual. A l’expedient, s’hi 
han d’incorporar les factures, conformades degudament, que han de reunir els 
requisits que estableixen la Llei de contractes del sector públic i la resta de normativa 
concordant. La factura, juntament amb el document comptable ADO, s’ha de trametre 
a l’oficina de comptabilitat, la qual, mitjançant relacions conjuntes, ha de tramitar 
l’aprovació dels pagaments menors i lliurar-la a la Tresoreria perquè efectuï els 
pagaments amb prioritat, atesa la poca quantia d’aquests.  
Finalitzat l’exercici, el centre gestor ha d’elaborar una relació justificativa de les 
despeses ateses mitjançant aquest procediment, els justificants i les factures de les 
quals s’han d’incloure a l’expedient indicat en el punt anterior. La relació esmentada 
ha de ser aprovada pel president/a de l’entitat respectiva, amb la intervenció prèvia de 
la Intervenció General, en els termes que estableix l’article 27 del RCIL. De 
conformitat amb l’article 27.2 del RCIL, els resultats obtinguts d’aquest control s’han 
d’elevar anualment al Ple de la corporació.  
El centre gestor és el responsable de constatar, en cada moment, l’existència de 
crèdit per efectuar la despesa menor amb tramitació simplificada i que no s’està 
alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de 
contractació.   
Article 8. Publicació 
Els contractes menors no subjectes a tramitació simplificada s’han de publicar al 
portal de transparència i al perfil del contractant de cada entitat, almenys 
trimestralment, i han de contenir com a mínim la informació següent: l’objecte, la 
durada, l’import d’adjudicació (inclòs l’impost sobre el valor afegit) i la identitat de 
l’adjudicatari. La llista de contractes s’ha d’ordenar prenent com a referència la 
identitat de l’adjudicatari.  
Els contractes menors no subjectes a tramitació simplificada adjudicats durant l’any 
natural s’han de comunicar al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya, com a molt tard, dins del primer trimestre de l’any següent. 
Disposició derogatòria. Derogació 
Queden derogades totes les instruccions de rang igual o inferior que contradiguin el 
que disposa aquesta instrucció o que s’hi oposin. 
Disposició final. Entrada en vigor 
Aquesta instrucció entrarà en vigor l’endemà d’haver estat publicada al Butlletí Oficial 
de la Província de Girona. 
ANNEX 1 
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INFORME PROPOSTA DE CONTRACTE MENOR 
Departament: (departament/centre gestor) 
1.Dades identificatives del contracte 

Objecte: 
CPV:Termini d’execució: 
Competència pròpia (art. 36 de la LRBRL):  Sí/No 
Competència delegada (art. 37 de la LRBRL): Sí/No 
Documents adjunts:  InformePressupostProposta AD 
Documents específics: (Obres: Cal adjuntar-hi el projecte, si escau.) 

2.Dades identificatives del contractista 
NIF:   Nom / Denominació social: 
Adreça:  Codi postal:Població: Província: 

3.Dades econòmiques del contracte  (trieu l’opció que calgui) 
Contracte amb preu global:   

Preu (IVA exclòs):IVA aplicable / Exempt d’IVA: 
Crèdit total disposat per al contracte (IVA inclòs): 

Contracte amb preu/s unitari/s:  
Preu (IVA exclòs):IVA aplicable / Exempt d’IVA: 
Crèdit total disposat per al contracte (IVA inclòs): 

4.Aplicació pressupostària 
Any Orgànica Programa Econòmica Núm. operació AD Import (IVA inclòs) 

      

5.Descripció de l’objecte  
(Cal justificar la idoneïtat, la necessitat de la contractació i, en el cas de contractes 
de serveis, la insuficiència de mitjans.) 

6.Informo: 
Que, d’acord amb l’article 118 de la LCSP, aquest procediment de contractació no 
altera l’objecte per evitar l’aplicació de les regles generals de la contractació.  

ANNEX 2 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL CONTRACTISTA 
1.Departament: 
2. Dades econòmiques del contracte 
Objecte: (caixa de text màxim 3 línies) 
Preu:IVA: Total: 
3. Dades identificatives del contractista 
NIF: Nom / Denominació social:  
Adreça:Codi postal:Població:Província: 
Si sou del tercer sector: CET / EI / Fundació / Associació / Altres (Desplegable i 
només se’n pot seleccionar un) 
PIME: (escollir sí o no) 
Advertiment: Si empleneu els dos apartats següents, accepteu que les 
notificacions derivades d’aquest expedient s’efectuïn per via electrònica. 
Adreça electrònica: Telèfon mòbil: 
4. Dades identificatives del representant legal de l’empresa 
NIF:Nom: 
Declaració responsable: L’empresari esmentat declara, sota la seva responsabilitat, 
que l’empresa que representa està capacitada per contractar amb el sector públic, en 
els termes que estableixen els article 65 a 70 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
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contractes del sector públic, i que no està incursa en cap de les prohibicions 
especificades a l’article 71 de la dita Llei. Així, manifesta: a) que, a l’efecte d’acreditar 
el que declara, està informat que la Diputació de Girona podrà sol·licitar a l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social les 
dades relatives a l’estat d’acompliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social; i b) que executarà l’objecte del contracte complint estrictament les 
instruccions que li doni el cap del departament que en tingui encomanats el control i la 
supervisió.  
Les dades del contractista seran tractades per la Diputació de Girona, com a 
responsable del tractament en els termes de l’article 4.7 del Reglament general de 
protecció de dades —Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 27 d’abril de 2016—, per  gestionar el procediment de contractació i les actuacions 
que se’n derivin. La legitimació del tractament es fonamenta en el compliment de les 
relacions contractuals. Les dades del contractista s’hauran de publicar d’acord amb la 
normativa de transparència i de contractes del sector públic. Per exercir els drets 
d’accés a les dades, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament i 
oposició caldrà que s’adreci a la Diputació de Girona. El contractista haurà de 
respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés en l’execució 
del contracte i que, per la seva pròpia naturalesa, hagi de tenir caràcter reservat. 
Aquest deure s’haurà de mantenir amb posterioritat a la resolució de la relació 
contractual. Així mateix, haurà de 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 (LOPDGDD), en relació amb les dades personals dels 
interlocutors o representants de la Diputació de Girona amb qui es relacioni. En cas 
que l’execució del contracte comportés el tractament de dades personals 
responsabilitat de la Diputació de Girona, d’acord amb la disposició addicional 25.2 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, el contractista 
tindria la consideració d’encarregat del tractament en el sentit i amb les obligacions 
que estableixen l’article 28 del Reglament general de protecció de dades i els articles 
28 i 33 de la LOPDGDD. Així, hauria de seguir les instruccions de la Diputació de 
Girona en relació amb el tractament de dades i assumiria les obligacions de 
confidencialitat especificades a l’annex de confidencialitat. 
ANNEX DE CONFIDENCIALITAT 
En virtut dels serveis que es presten a la Diputació de Girona, el contractista que 
accedeix a dades personals responsabilitat de la Diputació de Girona i dels seus ens i 
que les tracta n’assumeix la condició d’encarregat del tractament. 

  
Per aquest motiu, es compromet a establir, complir i respectar les obligacions 
següents: 
1. Tractar la informació i les dades personals a què tingui accés únicament i 

exclusivament per a les finalitats directament relacionades amb els serveis 
contractats. En cap cas pot utilitzar les dades per a finalitats diferents. 

2. Mantenir la confidencialitat absoluta, la reserva i el secret professional estricte 
respecte de la informació o les dades personals, i no divulgar-les, publicar-les, 
difondre-les o posar-les a disposició de terceres persones, ja sigui directament o 
bé indirectament, sense l’autorització expressa de la Diputació de Girona, ni tan 
sols a l’efecte de conservar-les. 

3. Prendre totes les mesures de seguretat necessàries, de conformitat amb l’article 
32 del Reglament general de protecció de dades. 
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4. Informar el seu personal i els seus col·laboradors de les obligacions establertes 
en aquest document. 

5. Respectar les condicions que estableixen els article 28.2 i 28.4 del Reglament 
general de protecció de dades si fos necessari recórrer a un altre encarregat del 
tractament.   

6. Assistir la Diputació de Girona sempre que sigui necessari perquè pugui complir 
amb l’obligació de respondre a sol·licituds que tinguin per objecte l’exercici dels 
drets dels interessats que estableix el Reglament general de protecció de dades. 

7. Eliminar dels seus arxius i retornar totes les dades personals, un cop hagi 
finalitzat la prestació del servei, i suprimir-ne les còpies existents, tret que sigui 
necessari conservar les dades personals en virtut d’una obligació legal. 

8. Posar a disposició de la Diputació de Girona la informació necessària per 
demostrar que compleix les obligacions que estableix l’article 28 del Reglament 
general de protecció de dades, i permetre i contribuir que facin auditories, 
incloses inspeccions, la Diputació de Girona o un altre auditor autoritzat per 
aquesta. 

9. En el cas que, com a entitat encarregada del tractament, destini les dades a 
finalitats diferents a les estipulades, les comuniqui o les utilitzi incomplint les 
instruccions establertes, serà considerat responsable del tractament i haurà de 
respondre de les infraccions en què hagi incorregut. 

10. Fer-se responsable enfront de la Diputació de Girona de tots els danys i 
perjudicis que li hagi causat i que siguin conseqüència de la inobservança de les 
obligacions contretes, incloent-hi els danys i perjudicis que es derivin de 
reclamacions de tercers o de procediments sancionadors oberts per l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades. 

Les obligacions de confidencialitat que estableix aquest contracte tenen una durada 
indefinida i es mantindran en vigor, per qualsevol causa, posteriorment a la finalització 
dels serveis prestats. 
ANNEX 3 
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
(Títol del subministrament, servei o obra)  
1. OBJECTE DEL CONTRACTE. CODI CPV. DURADA. 
2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
3. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI. 
4. LLOC I FORMA DE PAGAMENT. 
5. PRESSUPOST BASE DE LA LICITACIÓ. PREU. TIPUS IVA. 
6. CRITERIS DE VALORACIÓ”. 
 
TERCER.- Publicar la instrucció al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler 
d’anuncis i al perfil de contractant de la Diputació de Girona. 
 
QUART.- Notificar aquesta acord als caps de serveis de la Diputació de Girona i a les 
entitats integrants del grup d’institucional de la Diputació de Girona. “ 
 
El senyor President comenta que passaríem al següent punt de l’ordre del dia que és 
el punt sisè, i és la modificació de la instrucció de la contractació menor del grup 
institucional de la Diputació de Girona. Té la paraula el senyor Ayats. 
El diputat delegat d’Habitatge, Assistència als Municipis i Serveis Generals, senyor 
Joaquim Ayats, intervé i presenta la proposta de la Comissió: Bon dia a tothom. Es 
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tracta de la modificació de la instrucció d’un contracte menor. Dir prèviament que, 
més enllà que és una instrucció interna, és una eina de cara al món local, de cara als 
ajuntaments, de poder actuar de la forma més rigorosa possible en la contractació 
menor. Després de dos anys de la instrucció que es va fer a la contractació menor ha 
de ser necessària aquesta modificació bàsicament per tres raons: Per les millores 
funcionals, per tal de mantenir i millorar la bona dinàmica amb la gestió, com deia; en 
segon lloc, pels canvis organitzatius del grup institucional, per exemple de canvis com 
el CILMA, que ara ja no té personalitat jurídica sinó que està dins de l’àrea de Medi 
Ambient; i en tercer lloc i molt especialment, per als canvis normatius, per la llei de 
protecció de dades personals i garantia de drets digitals, o sobretot les modificacions 
de la llei de contractes del sector públic que afecta d’una forma directa a la 
corporació. De fet aquesta modificació es va produir el 4 de febrer i fa necessari que 
fem aquestes modificacions. Jo només destacaria el fet que el més important és 
probablement establir un límit a l’hora de la contractació menor, que si recorden eren 
aquells 40.000 euros quan es tractava d’obres i 15.000 en el cas de subministraments 
de serveis. Aquest límit era acumulable durant l’exercici pressupostari, no només 
individualment sinó al conjunt de l’any pressupostari i ara s’elimina aquesta limitació i 
no existeix aquesta limitació de cara al pressupost i de cara a l’any pressupostari. I 
queda només la limitació de cada un dels contractes menors. Pensem que, per això 
demanem que s’aprovi aquesta modificació i pugui ser efectiva de la forma més 
ràpida possible. Moltes gràcies. 
El senyor President diu, moltes gràcies, senyor Ayats. Alguna consideració per part 
d’algú? 
El portaveu del grup del PSC, senyor Fernández, respon: Cap, pel nostre grup cap. 
Els senyor President manifesta: Cap? Entenem doncs que s’aprova per unanimitat? 
Moltes gràcies. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
7. PLE141/000020/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc; Expropiacions: Aprovació definitiva de la relació de 
propietaris, béns i drets afectats per l'expropiació derivada del projecte 
d'obres de condicionament d'un tram de la ctra. GIV-6226, N-II a Vilaür per 
Garrigàs i inici de l'expedient expropiatori (expedient 2019/6095) 

 
“El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària del dia 17 de desembre de 
2019, va aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada de propietaris 
formulada a l’efecte, i la descripció dels béns i drets afectats per l’expropiació, que es 
descriu tot seguit: 
 
Terme municipal de Garrigàs 
 

Finca 
de 

projecte 

Polígon Parcel·la Titularitat Naturalesa Superfície 
d’esplanació 

(m2) 

Superfície 
d’ocupació 
temporal 

(m2) 

Superfície de 
servitud de 

pas 
permanent 

(m2) 
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101 5 

 

123 40395565K Agrari 382,00 m2 119,00 m2  

102 5 125 B17917477 Agrari 284,00 m2   

103 5 160 40418620F Agrari 371,00 m2   

104 5 161 40418620F Agrari 165,00 m2   

105 5 162 40395565K Agrari 660,00 m2   

106 5 163 40269635Q Agrari 870,00 m2   

107 5 180 40428888V Agrari 254,00 m2 39,00 m2  

108 5 208 40269635Q Agrari 75,00 m2 119,00 m2  

109 5 181 40269635Q Agrari 852,00 m2 93,00 m2  

110 5 209 40269635Q Agrari 460,00 m2   

111 5 196 40269635Q Agrari 76,00 m2   

112 5 182 40269635Q Agrari 4.250,00 m2 92,00 m2  

113 5 199 40426165P Agrari 108,00 m2 897,00 m2  

114 5 201 40411088L 

77893218S 

Agrari 156,00 m2 429,00 m2  

115 5 202 40269635Q Agrari 216,00 m2 384,00 m2  

116 5 

 

203 40269635Q Agrari 554,00 m2 72,00 m2  

117 10 1 40269635Q Agrari 30,00 m2 55,00 m2 26,00 m2 

118 10 2 40269635Q Agrari 1.710,00 m2 135,00 m2 33,00 m2 
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119 10 7 40269635Q Agrari 468,00 m2 14,00 m2  

120 10 11 40269635Q Agrari 122,00 m2   

121 10 12 40269635Q Agrari 197,00 m2   

122 5 206 40269635Q Agrari 890,00 m2 115,00 m2  

123 5 

 

207 40269635Q Agrari 908,00 m2 37,00 m2  

 
Terme municipal de Palau de Santa Eulàlia 
 

Finca 
de 

projecte 

Polígon Parcel·la Titularitat Naturalesa Superfície 
d’esplanació 

(m2) 

Superfície 
d’ocupació 
temporal 

(m2) 

Superfície de 
servitud de 

pas 
permanent 

(m2) 

201 2 84 40395565K Agrari 94,00 m2 18,00 m2  

202 2 85 40418814V Agrari 1.444,00 m2 727,00 m2  

203 2 111 37700997H Agrari 1.539,00 m2   

204 2 112 40395540L 

40426118F 

Agrari 480,00 m2 516,00 m2  

 
Alhora, va declarar la urgent ocupació dels béns i drets afectats per l'expropiació, els 
quals figuren en la relació concreta i individualitzada esmentada, que és la que figura 
en el projecte constructiu d’obres del Condicionament d’un tram de la carretera GIV-
6226, de l’N-II a Vilaür per Garrigàs. Tram: Garrigàs-Arenys d’Empordà, als efectes 
d’aplicar el procediment que regula l’article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, 
d’expropiació forçosa i 56 i següents del seu Reglament.  
 
Aquesta relació de propietaris, béns i drets afectats s’ha sotmès a informació pública 
durant el termini de quinze dies hàbils a través de l’anunci publicat al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona número 330 de data 21 de gener de 2020, al Diari de Girona 
de data 29 de gener de 2020, El Punt Avui de data 30 de gener de 2020 i al tauler 
d’anuncis dels ajuntaments de Garrigàs, en data 22 de gener de 2020 i Palau de Sant 
Eulàlia en data 27 de gener de 2020. 
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Durant aquest període d’informació pública la Sra. Maria Teresa Giró Bosch ha  
presentat un escrit d’al·legacions, el qual es contesta en base a l’informe emès per la 
tècnica d’expropiacions, en data 19 de febrer de 2020, que transcrit literalment diu:  
 
“Antecedents 
Durant el termini d’exposició pública de la relació de propietaris, béns i drets esmentada, la 
Sra. Maria Teresa Giró Bosch ha presentat un escrit d’al·legacions (número de registre 
d’entrada 1-2020-000811-2), en què sol·licita que es modifiqui la titularitat de la parcel·la 112 
del polígon 2 del terme municipal de Palau de Santa Eulàlia, ja que és ella l’actual propietària, 
segons la documentació que consta dins de l’expedient. Així com també, sol·licita que les 
notificacions es realitzin al carrer Argilar, 16, 2n del municipi de Llançà. 
La parcel·la 112 del polígon 2 del terme municipal de Palau de Santa Eulàlia es troba afectada 
per l’expropiació derivada de l’execució de dos projectes: 

Projecte constructiu d’obres de Via verda paral·lela al condicionament de la carretera 
GIV-6226, de l’N-II a Vilaür per Garrigàs, en el tram entre Garrigàs i Arenys 
d’Empordà. 

Projecte constructiu d’obres del Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6226, de 
l’N-II a Vilaür per Garrigàs. Tram: Garrigàs-Arenys d’Empordà. 

Fonaments jurídics 
-Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa. 
-Decret, de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’expropiació forçosa. 
-Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril. 
-Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
Conclusió 
Informar favorablement l’acceptació de l’al·legació presentada per la Sra. Maria Teresa Giró 
Bosch, ja que, segons la documentació aportada dins de l’expedient, és la titular actual, en ple 
domini, de la parcel·la 112 del polígon 2 del terme municipal de Palau de Santa Eulàlia. Així 
com, a efectes de notificacions, realitzar-les al carrer Argilar, 16, 2n del municipi de Llançà. 
Per tant, s’ha de modificar la titularitat de la finca esmentada en la relació de propietaris, béns i 
drets afectats per l’expropiació derivada de l’execució dels dos projectes d’obres esmentats.” 
 
D’acord amb aquests antecedents i amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  la 
Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació 
Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
Primer. Estimar l’escrit d’al·legacions presentat per la Sra. Maria Teresa Giró Bosch i 
modificar la relació de propietaris, béns i drets afectats, pel que fa a la titularitat de la 
parcel·la 112 del polígon 2 del terme municipal de Palau de Santa Eulàlia, amb 
fonament a l’informe emès per la tècnica d’expropiacions, en data 19 de febrer de 
2020. 
 
Segon. Aprovar definitivament la relació concreta i individualitzada dels propietaris, 
béns i drets afectats, que són necessaris d’adquirir, per tal d’executar les obres 
derivades del projecte constructiu d’obres del Condicionament d’un tram de la 
carretera GIV-6226, de l’N-II a Vilaür per Garrigàs. Tram: Garrigàs-Arenys d’Empordà, 
que es descriu tot seguit: 
 
Terme municipal de Garrigàs 
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Finca 

de 

projecte 

Polígon Parcel·la Titularitat Naturalesa Superfície 
d’esplanació 

(m2) 

Superfície 
d’ocupació 
temporal 

(m2) 

Superfície de 
servitud de 

pas 
permanent 

(m2) 

101 5 

 

123 40395565K Agrari 382,00 m2 119,00 m2  

102 5 125 B17917477 Agrari 284,00 m2   

103 5 160 40418620F Agrari 371,00 m2   

104 5 161 40418620F Agrari 165,00 m2   

105 5 162 40395565K Agrari 660,00 m2   

106 5 163 40269635Q Agrari 870,00 m2   

107 5 180 40428888V Agrari 254,00 m2 39,00 m2  

108 5 208 40269635Q Agrari 75,00 m2 119,00 m2  

109 5 181 40269635Q Agrari 852,00 m2 93,00 m2  

110 5 209 40269635Q Agrari 460,00 m2   

111 5 196 40269635Q Agrari 76,00 m2   

112 5 182 40269635Q Agrari 4.250,00 m2 92,00 m2  

113 5 199 40426165P Agrari 108,00 m2 897,00 m2  

114 5 201 40411088L 

77893218S 

Agrari 156,00 m2 429,00 m2  

115 5 202 40269635Q Agrari 216,00 m2 384,00 m2  
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116 5 

 

203 40269635Q Agrari 554,00 m2 72,00 m2  

117 10 1 40269635Q Agrari 30,00 m2 55,00 m2 26,00 m2 

118 10 2 40269635Q Agrari 1.710,00 m2 135,00 m2 33,00 m2 

119 10 7 40269635Q Agrari 468,00 m2 14,00 m2  

120 10 11 40269635Q Agrari 122,00 m2   

121 10 12 40269635Q Agrari 197,00 m2   

122 5 206 40269635Q Agrari 890,00 m2 115,00 m2  

123 5 

 

207 40269635Q Agrari 908,00 m2 37,00 m2  

 
Terme municipal de Palau de Santa Eulàlia 
 

Finca 
de 

projecte 

Polígon Parcel·la Titularitat Naturalesa Superfície 
d’esplanació 

(m2) 

Superfície 
d’ocupació 
temporal 

(m2) 

Superfície de 
servitud de 

pas 
permanent 

(m2) 

201 2 84 40395565K Agrari 94,00 m2 18,00 m2  

202 2 85 40418814V Agrari 1.444,00 m2 727,00 m2  

203 2 111 37700997H Agrari 1.539,00 m2   

204 2 112 40426118F Agrari 480,00 m2 516,00 m2  

 
Tercer. Declarar la necessitat d’ocupació i, per tant, l’inici de l’expedient expropiatori 
de cadascun dels béns i drets esmentats en la relació de propietaris, ja que són 
indispensables per a l’execució del projecte constructiu d’obres esmentat, de 
conformitat amb el que estableix l’article 21 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, 
sobre expropiació forçosa i l’article 20 del Decret, de 26 d’abril de 1957, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’expropiació forçosa. 
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Quart. Publicar la declaració de necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats al 
Butlletí Oficial de la Província (BOP), en un o dos diaris de major circulació de la 
província i al tauler electrònic dels ajuntaments de Garrigàs i Palau de Santa Eulàlia, 
d’acord amb el que estableix l’article 21 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre 
expropiació forçosa. 
 
Cinquè. Traslladar aquest acord, per al seu coneixement i a tots els efectes, als 
ajuntaments de Garrigàs i Palau de Santa Eulàlia. 
 
Sisè. Notificar individualment aquest acord als interessats afectats. 
 
Setè. Facultar al president perquè resolgui mitjançant decret els actes de tràmit i/o els 
recursos administratius que s'escaiguin tant respecte el projecte aprovat com en el 
procediment i expedient d'expropiació, així com, i a l'empara del que preveu l'apartat 4 
de l'article 33 de la Llei de bases de règim local, delegar-l’hi les atribucions previstes a 
l'apartat g) i m) de la norma esmentada, pel que fa a resoldre les rectificacions o 
modificacions de les relacions de propietaris, parcel·les o superfícies afectades, 
motivades per les incidències que puguin sorgir durant el replanteig o l'execució de 
les obres del projecte constructiu d’obres del Condicionament d’un tram de la 
carretera GIV-6226, de l’N-II a Vilaür per Garrigàs. Tram: Garrigàs-Arenys 
d’Empordà.” 
 
El senyor President comenta que passaríem al punt setè de l’ordre del dia, que és 
l’aprovació definitiva de la relació de propietaris, béns i drets afectats per l'expropiació 
derivada del projecte d'obres de condicionament d'un tram de la ctra. GIV-6226, N-II a 
Vilaür per Garrigàs i inici de l'expedient expropiatori. Senyor Xargay. 
El diputat delegat de Xarxa Viària, senyor Jordi Xargay, intervé i presenta la proposta 
de la Comissió: Bon dia. Gràcies president. Bé, com ja ha dit, aquest punt fa 
referència a l’expropiació dels béns afectats, i l’expropiació definitiva de tots els 
propietaris d’aquest projecte de condicionament d’aquesta carretera GIV-6226 que va, 
per entendre’ns, de la N-II fins a Vilaür. Bàsicament el seu tram entre Garrigàs i 
Arenys Empordà, aproximadament 2 quilòmetres. Concretament 1.815 metres. 
El senyor President comenta, gràcies. Podríem fer, si els hi sembla, el punt següent, 
que és la via verda que l’acompanya. 
El diputat senyor Xargay, continua: Exacte, el punt següent, el vuitè, fa referència al 
mateix tram, a la mateixa carretera, però fa referència a l’expropiació de béns afectats 
i també dels propietaris, per la construcció de la via verda, perquè val a dir que amb la 
millora d’aquesta carretera, el que s’està fent és deixar-hi, a part de la millora de la 
carretera, la infraestructura per poder passar la fibra òptica, i també l’expropiació per 
poder-hi condicionar la via verda. 
El senyor President manifesta: moltes gràcies. Entenem que votem els punts setè i 
vuitè. Alguna consideració per part d’algú? 
El portaveu del grup del PSC, senyor Fernández respon: Cap, pel nostre grup cap. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
8. PLE141/000022/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc; Expropiacions: Aprovació definitiva de la relació de 
propietaris, béns i drets afectats per l'expropiació derivada del projecte Via 
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verda paral·lela al condicionament de la ctra. GIV-6226,de l'N-II a Vilaür per 
Garrigàs, tram: Garrigàs i Arenys d'Empordà (expedient 2019/8427) 

 
“El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària del dia 17 de desembre de 
2019, va aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada de propietaris 
formulada a l’efecte, i la descripció dels béns i drets afectats per l’expropiació, que es 
descriu tot seguit: 
 

Num.  

finca 

Polí-
gon 

Parcel-
la 

Municipi Titularitat 

(NIF/CIF) 

Naturalesa Superfície 
d’esplanació 
(m2) 

Superfície 
d’ocupació 
temporal 
(m2) 

Superfície 
de 
servitud 
de pas 
permanent 
(m2) 

1 5 123 Garrigàs 40395565K Agrari 672,00   

7 5 181 Garrigàs 40269635Q Agrari 469,00   

8 5 182 Garrigàs 40269635Q Agrari 1.419,00   

9 10 1 Garrigàs 40269635Q Agrari 148,00   

10 10 2 Garrigàs 40269635Q Agrari 712,00   

11 10 7 Garrigàs 40269635Q Agrari 406,00   

12 10 11 Garrigàs 40269635Q Agrari 271,00   

13 10 12 Garrigàs 40269635Q Agrari 534,00   

2 2 84 Palau de 
Santa 
Eulàlia 

40395565K Agrari 31,00   

3 2 85 Palau de 
Santa 
Eulàlia 

40418814V Agrari 316,00 181,00 114,00 

4 2 111 Palau de 
Santa 
Eulàlia 

37700997H Agrari 362,00   

5 2 112 Palau de 
Santa 
Eulàlia 

40395540L 

40426118F 

Agrari 445,00 508,00  

6 2 113 Palau de 
Santa 
Eulàlia 

40269635Q Agrari 77,00   

 
Alhora, va declarar la urgent ocupació dels béns i drets afectats per l'expropiació, els 
quals figuren en la relació concreta i individualitzada esmentada, que és la que figura 
en el projecte constructiu d’obres de la Via verda paral·lela al condicionament de la 
carretera GIV-6226, de l’N-II a Vilaür per Garrigàs, en el tram entre Garrigàs i Arenys 
d’Empordà, als efectes d’aplicar el procediment que regula l’article 52 de la Llei, de 16 
de desembre de 1954, d’expropiació forçosa i 56 i següents del seu Reglament.  
 
Aquesta relació de propietaris, béns i drets afectats s’ha sotmès a informació pública 
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durant el termini de quinze dies hàbils a través de l’anunci publicat al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona número 329 de data 21 de gener de 2020, al Diari de Girona 
de data 28 de gener de 2020, El Punt Avui de data 30 de gener de 2020 i al tauler 
d’anuncis dels ajuntaments de Garrigàs, en data 22 de gener de 2020 i Palau de Sant 
Eulàlia en data 27 de gener de 2020. 
 
Durant aquest període d’informació pública la Sra. Maria Teresa Giró Bosch ha  
presentat un escrit d’al·legacions, el qual es contesta en base a l’informe emès per la 
tècnica d’expropiacions, en data 19 de febrer de 2020, que transcrit literalment diu:  
 
“Antecedents 
Durant el termini d’exposició pública de la relació de propietaris, béns i drets esmentada, la 
Sra. Maria Teresa Giró Bosch ha presentat un escrit d’al·legacions (número de registre 
d’entrada 1-2020-000811-2), en què sol·licita que es modifiqui la titularitat de la parcel·la 112 
del polígon 2 del terme municipal de Palau de Santa Eulàlia, ja que és ella l’actual propietària, 
segons la documentació que consta dins de l’expedient. Així com també, sol·licita que les 
notificacions es realitzin al carrer Argilar, 16, 2n del municipi de Llançà. 
La parcel·la 112 del polígon 2 del terme municipal de Palau de Santa Eulàlia es troba afectada 
per l’expropiació derivada de l’execució de dos projectes: 

Projecte constructiu d’obres de Via verda paral·lela al condicionament de la carretera 
GIV-6226, de l’N-II a Vilaür per Garrigàs, en el tram entre Garrigàs i Arenys 
d’Empordà. 

Projecte constructiu d’obres del Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6226, de 
l’N-II a Vilaür per Garrigàs. Tram: Garrigàs-Arenys d’Empordà. 

Fonaments jurídics 
-Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa. 
-Decret, de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’expropiació forçosa. 
-Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril. 
-Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
Conclusió 
Informar favorablement l’acceptació de l’al·legació presentada per la Sra. Maria Teresa Giró 
Bosch, ja que, segons la documentació aportada dins de l’expedient, és la titular actual, en ple 
domini, de la parcel·la 112 del polígon 2 del terme municipal de Palau de Santa Eulàlia. Així 
com, a efectes de notificacions, realitzar-les al carrer Argilar, 16, 2n del municipi de Llançà. 
Per tant, s’ha de modificar la titularitat de la finca esmentada en la relació de propietaris, béns i 
drets afectats per l’expropiació derivada de l’execució dels dos projectes d’obres esmentats.” 
 
D’acord amb aquests antecedents i amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  la 
Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació 
Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
Primer. Estimar l’escrit d’al·legacions presentat per la Sra. Maria Teresa Giró Bosch i 
modificar la relació de propietaris, béns i drets afectats, pel que fa a la titularitat de la 
parcel·la 112 del polígon 2 del terme municipal de Palau de Santa Eulàlia, amb 
fonament a l’informe emès per la tècnica d’expropiacions, en data 19 de febrer de 
2020. 
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Segon. Aprovar definitivament la relació concreta i individualitzada dels propietaris, 
béns i drets afectats, que són necessaris d’adquirir, per tal d’executar les obres 
derivades del projecte constructiu d’obres de la Via verda paral·lela al condicionament 
de la carretera GIV-6226, de l’N-II a Vilaür per Garrigàs, en el tram entre Garrigàs i 
Arenys d’Empordà, que es descriu tot seguit: 
 

Num.  

finca 

Polí-
gon 

Parcel-
la 

Municipi Titularitat 

(NIF/CIF) 

Naturalesa Superfície 
d’esplanació 
(m2) 

Superfície 
d’ocupació 
temporal 
(m2) 

Superfície de 
servitud de 
pas 
permanent 
(m2) 

1 5 123 Garrigàs 40395565K Agrari 672,00   

7 5 181 Garrigàs 40269635Q Agrari 469,00   

8 5 182 Garrigàs 40269635Q Agrari 1.419,00   

9 10 1 Garrigàs 40269635Q Agrari 148,00   

10 10 2 Garrigàs 40269635Q Agrari 712,00   

11 10 7 Garrigàs 40269635Q Agrari 406,00   

12 10 11 Garrigàs 40269635Q Agrari 271,00   

13 10 12 Garrigàs 40269635Q Agrari 534,00   

2 2 84 Palau de 
Santa 
Eulàlia 

40395565K Agrari 31,00   

3 2 85 Palau de 
Santa 
Eulàlia 

40418814V Agrari 316,00 181,00 114,00 

4 2 111 Palau de 
Santa 
Eulàlia 

37700997H Agrari 362,00   

5 2 112 Palau de 
Santa 
Eulàlia 

40426118F Agrari 445,00 508,00  

6 2 113 Palau de 
Santa 
Eulàlia 

40269635Q Agrari 77,00   

 
Tercer. Declarar la necessitat d’ocupació i, per tant, l’inici de l’expedient expropiatori 
de cadascun dels béns i drets esmentats en la relació de propietaris, ja que són 
indispensables per a l’execució del projecte constructiu d’obres esmentat, de 
conformitat amb el que estableix l’article 21 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, 
sobre expropiació forçosa i l’article 20 del Decret, de 26 d’abril de 1957, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’expropiació forçosa. 
 
Quart. Publicar la declaració de necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats al 
Butlletí Oficial de la Província (BOP), en un o dos diaris de major circulació de la 
província i al tauler electrònic dels ajuntaments de Garrigàs i Palau de Santa Eulàlia, 
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d’acord amb el que estableix l’article 21 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre 
expropiació forçosa. 
 
Cinquè. Traslladar aquest acord, per al seu coneixement i a tots els efectes, a als 
ajuntaments de Garrigàs i Palau de Santa Eulàlia. 
 
Sisè. Notificar individualment aquest acord als interessats afectats. 
 
Setè. Facultar al president perquè resolgui mitjançant decret els actes de tràmit i/o els 
recursos administratius que s'escaiguin tant respecte el projecte aprovat com en el 
procediment i expedient d'expropiació, així com, i a l'empara del que preveu l'apartat 4 
de l'article 33 de la Llei de bases de règim local, delegar-l’hi les atribucions previstes a 
l'apartat g) i m) de la norma esmentada, pel que fa a resoldre les rectificacions o 
modificacions de les relacions de propietaris, parcel·les o superfícies afectades, 
motivades per les incidències que puguin sorgir durant el replanteig o l'execució de 
les obres del projecte constructiu d’obres de la Via verda paral·lela al condicionament 
de la carretera GIV-6226, de l’N-II a Vilaür per Garrigàs, en el tram entre Garrigàs i 
Arenys d’Empordà.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
9. PLE141/000019/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc; Promoció i desenvolupament Econòmic Local (015): 
Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions del 
procediment de concessió directa de subvencions per a la realització 
d'actuacions excepcionals al desenvolupament econòmic i local de la 
demarcació de Girona. (expedient 2020/1267) 

 
“El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2020-2023, 
aprovat per acord de ple de data 17 de desembre de 2019, pel que fa referencia al 
Servei de Promoció Econòmica i Desenvolupament local, ja preveu l’existència de 
subvencions de concessió directe, donat que per la singularitat de l’àrea, ens trobem 
amb molts projectes que incideixen en el desenvolupament econòmic i social del 
territori, però que per la seva naturalesa i/o especificitat no encaixen en cap de les 
convocatòries ordinàries de subvencions aprovades. No obstant això, sí que responen 
al foment del desenvolupament econòmic i social de la demarcació i estan vinculats a 
alguna de les línies estratègiques del departament. 
 
Aquestes bases, regularan els aspectes generals de projectes que sorgeixen al 
territori i que responen al foment del desenvolupament local i econòmic de la 
demarcació. 
 
L’article 36.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menys capacitat econòmica i 
de gestió. Igualment, l’article 36.1.d reconeix com a competència la cooperació en el 
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori 
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en 
aquest àmbit. 



 
   
 
 

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

 

81

 
De conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de l’esmentada Llei 38/2003, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona, s’han elaborat les bases reguladores de subvencions del procediment de 
concessió directa de subvencions per a la realització d’actuacions excepcionals que 
contribueixin al desenvolupament econòmic i local de la demarcació de Girona. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Comissió Informativa d’Hisenda, 
Administració, Promoció econòmica i Cooperació local hi dictamina favorablement i 
proposa al Ple que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions del 
procediment de concessió directa per a la realització d’actuacions excepcionals que 
contribueixin al desenvolupament econòmic i local de la demarcació de Girona, que 
es transcriuen literalment a continuació: 
 

“BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTA DE 
SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS EXCEPCIONALS QUE 
CONTRIBUEIXIN AL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I LOCAL DE LA 
DEMARCACIÓ DE GIRONA 

1. Definició de l’objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a 
la concessió de subvencions directes de caràcter excepcional del Servei de Promoció 
i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona per al finançament de 
les despeses que es descriuen a l’apartat 3 d’aquestes bases. 
Per la singularitat dels projectes vinculats a la promoció i el desenvolupament 
econòmic local del territori, hi ha actuacions que s’emmarquen en aquest àmbit però 
que no encaixen en cap de les convocatòries ordinàries de subvencions aprovades 
pel Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, ja sigui per la naturalesa 
de l’entitat promotora o per l’especificitat de l’actuació concreta. No obstant això, 
responen al foment de la promoció i el  desenvolupament econòmic de la demarcació 
i estan vinculades a alguna de les línies estratègiques del departament. 
2. Procediment de concessió 
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concessió directa, 
mitjançant la valoració i resolució de les sol·licituds que es presentin en els tres 
primers trimestres de l’any natural, sense convocatòria prèvia, i establint-ne una 
prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases.  
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir 
altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.  
3. Despeses subvencionables i període d’execució 
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la 
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es faci en el 
termini i en les condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o 
serveis subvencionats en cap cas pot superar el seu valor de mercat. 
3.1 Activitats subvencionables 
Són subvencionables les actuacions o activitats que contribueixin a impulsar la 
promoció i el desenvolupament econòmic, mitjançant el foment de l’emprenedoria, el 
suport a l’empresa (cursos de formació, sessions d’assessorament i orientació, 
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jornades informatives, realització i presentació d’estudis o butlletins, treballs en xarxa, 
accés al finançament) i qualsevol altra actuació que contribueixi a l’objectiu indicat, 
sempre que responguin a una de les línies estratègiques del Servei de Promoció i 
Desenvolupament Econòmic Local, aprovades pel Pla Estratègic de Subvencions de 
la Diputació de Girona i que no es puguin sol·licitar en el marc d’una convocatòria de 
concurrència competitiva de la Diputació de Girona o dels organismes adscrits. 
3.2 Activitats no subvencionables 
No són subvencionables les fires ni les actuacions o activitats que tinguin caràcter 
únicament lúdic o festiu. 
No tindran la consideració d’activitats subvencionables les formacions que estiguin 
parcialment finançades per altres fonts de finançament (provinents de la Generalitat, 
dels fons europeus, de fons estatals, etc.), ni les formacions que no incideixin 
directament en la millora de l’ocupabilitat de les persones.  
3.3 Despeses subvencionables 
Són subvencionables les despeses següents: 
-Contractació de serveis externs per a la realització d’activitats formatives o qualsevol 
altra actuació que tingui per objectiu impulsar el desenvolupament econòmic, 
mitjançant el foment de l’emprenedoria i el suport a l’empresa. 
-Lloguer d’espais, sempre que es lloguin per al desenvolupament de l’activitat 
concreta que es presenti a la subvenció. 
-Despeses de material, exceptuant les indicades en els apartats posteriors. 
-Despeses de personal contractat exclusivament per a la realització de l’activitat o 
actuació. 
3.4 Despeses no subvencionables 
No són despeses subvencionables les de caràcter habitual o reiteratiu necessàries 
per al funcionament de l’entitat. Tampoc tenen caràcter subvencionable: 
-Despeses gastronòmiques; dinars, esmorzars, begudes, aperitius. 
-Despeses de funcionament: lloguer d’espais estables de l’entitat (telèfon, aigua, llum, 
gas, telecomunicacions i qualsevol altre tipus de subministrament). 
-Adquisició de mobiliari, equips, vehicles, infraestructures, béns immobles i terrenys.  
-Imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin el caràcter de despeses deduïbles, 
compensables o repercutibles per part de l’ens sol·licitant de la subvenció.  
-Les despeses de personal de l’ens sol·licitant. 
4. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes subvencions els ens locals, les 
fundacions i associacions públiques o privades, i les cambres de comerç de la 
demarcació, que tinguin per objectiu impulsar o promoure el desenvolupament 
econòmic de la demarcació de Girona, mitjançant activitats de foment de 
l’emprenedoria i el comerç o de suport a l’empresa. 
No podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques ni les 
empreses privades. 
Tampoc en podran ser beneficiàries les entitats que tinguin un conveni amb la 
Diputació de Girona, en el marc de la promoció i el desenvolupament econòmic local. 
Per obtenir la condició de beneficiari de les subvencions, els sol·licitants han de 
complir els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions 
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La quantia de cada subvenció depèn de la valoració que es faci de les sol·licituds i, en 
tot cas, el percentatge màxim a atorgar serà del 75  % del pressupost elegible, amb 
un màxim de 4.000 € per sol·licitud, fins a exhaurir la dotació pressupostària. 
Cada sol·licitud s’avalua d’acord amb els criteris establerts en el punt 6, i, segons la 
qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària, es 
determina l’import de la subvenció a atorgar.  
6. Criteris de valoració 
Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades són els següents: 
 

Criteris Puntuació  
1. Àmbit territorial de les actuacions 
 Municipal 3 punts 
 2 o més municipis 5 punts 
 Comarcal 6 punts 
 2 o mes comarques 9 punts 
 Província de Girona 10 punts 
 
2. Col·laboració amb altres agents socioeconòmics per al desenvolupament de 
les actuacions 
 Col·laboració amb 1 agent 1 punts 
 Col·laboració amb 2 agents 5 punts 
 Col·laboració amb més de 2 agents 10 punts 
 
3. Nombre de beneficiaris 
 Fins a 25 beneficiaris 5 punts 
 De 26 a 49 beneficiaris 15 punts 
 A partir de 50 beneficiaris 30 punts 

 
Cada sol·licitud s’avalua d’acord amb els criteris establerts en el paràgraf anterior, per 
establir una prelació de les sol·licituds segons la puntuació obtinguda. Per obtenir la 
condició de beneficiari, les sol·licituds han de tenir un mínim de 9 punts.  
Les subvencions s’atorgaran per ordre decreixent, a partir de la sol·licitud que hagi 
obtingut la puntuació més alta. 
Les subvencions concedides no podran superar en cap cas el crèdit disponible en 
cada moment en les consignacions pressupostàries del Servei de Promoció i 
Desenvolupament Econòmic Local destinades a les finalitats previstes en aquestes 
bases. Un cop esgotat el crèdit disponible, a les sol·licituds que compleixin els 
requisits per optar a una subvenció però que no l’assoleixin, se’ls denegarà la 
subvenció per manca de disponibilitat pressupostària, tot i que seran objecte d’una 
nova avaluació en el següent període de selecció i resolució amb crèdit disponible. 
Amb tot, els sol·licitants podran renunciar a la seva sol·licitud i presentar-ne una de 
nova. 
7. Procediment de presentació de les sol·licituds 
Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la 
persona interessada o per la que representi legalment l’entitat i s’han de presentar pel 
canal electrònic o telemàtic a la Diputació. Es podran utilitzar els sistemes de 
signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que s'especifiquen a la seu 
electrònica. 
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Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona i acompanyar-les de la documentació annexa següent: 
Memòria descriptiva de les activitats orientades a impulsar el desenvolupament 
econòmic, mitjançant el foment de l’emprenedoria i el suport a l’empresa, quantificant-
les d’acord amb els apartats dels criteris de valoració d’aquesta convocatòria. 
Pel que fa a entitats o fundacions, escriptures de constitució i estatuts de l’entitat en 
cas que no s’hagin entregat amb anterioritat. 
La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB 
com a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, memòries i 
fotografies, poden formar un únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors 
d’arxius o fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats de 
compressió tipus ZIP o RAR. 
Els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació. Si 
transcorregut aquest termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que 
l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució prèvia, 
d’acord amb els termes que estableix la legislació de procediment administratiu, i 
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o 
document que acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del 
moment en què es coneguin, prèvia audiència de l’interessat, i, en conseqüència, 
comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de revocació de la 
subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió. 
Només es podrà sol·licitar una única subvenció per entitat anualment. 
8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds 
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions previstes en 
aquestes bases corresponen al Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic 
Local de la Diputació de Girona. 
Les actuacions d’instrucció comprenen: 
La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de beneficiari 
establerts en aquestes bases. 
L’avaluació de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris establerts en 
aquestes bases. 
La petició dels informes, la informació o l’assessorament que es considerin 
necessaris, en cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la 
proposta. 
Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un 
informe en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada. 
El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, en vista de l’expedient i 
de l’informe de la Comissió Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, 
motivada degudament, la qual ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a 
l’atorgament de les subvencions i la seva quantia, així com la relació dels sol·licitants 
exclosos, en què s’ha d’indicar la causa de l’exclusió. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres 
següents o les persones en qui deleguin: 
President: El president de la Comissió Informativa en què estigui integrat el 
Servei de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 
Vocals: El diputat delegat de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local 
 La cap del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local 
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 El funcionari/ària que s’encarregui de la gestió de les subvencions  
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la 
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot. 
L’informe d’avaluació de les sol·licituds distingirà entre les actuacions seleccionades 
amb assignació de subvenció, les actuacions subvencionables sense assignació de 
subvenció per manca de disponibilitat pressupostària i les actuacions no 
subvencionables. 
9. Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució se sotmetrà a la consideració de la Junta de Govern, òrgan 
que resoldrà definitivament sobre l’atorgament de les subvencions.  
Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als 
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el 
termini màxim de tres mesos a comptar de la finalització de cada trimestre natural. Un 
cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants 
han d’entendre com a desestimades per silenci administratiu les sol·licituds 
formulades en aquell període.  
10. Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el 
beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades que hi siguin aplicables. 
11. Justificació 
11.1 Documentació i forma de justificar 
Els beneficiaris han de presentar la justificació per via electrònica o telemàtica 
mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, degudament emplenat i signat, 
que estarà disponible en el web de la Diputació (www.ddgi.cat), i hi han d’adjuntar la 
documentació següent: 
Acreditació del compliment de l’obligació de difusió i publicitat, d’acord amb la base 
21a. 
La documentació que s’hagi d’annexar a la justificació ha de ser en arxius en format 
PDF de 10 MB com a màxim. Els documents d’un mateix tipus, com ara certificats, 
memòries i fotografies, poden formar un únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran 
contenidors d’arxius o fitxers, ja siguin en format PDF (carpetes PDF) o bé en formats 
de compressió tipus ZIP o RAR. 
A l’efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a 
l’actuació subvencionada que, de conformitat amb el dret, s’hagin produït abans 
d’acabar el període d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als 
creditors corresponents 
La justificació s’ha de fer en una única tramesa un cop finalitzades totes les 
actuacions objecte de la subvenció. 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que 
calguin, la Diputació de Girona pot reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els 
elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de 
la despesa subvencionable. 
11.2Termini 
El termini per justificar les accions subvencionades serà de dos mesos des de la 
finalització del període d’execució de l’activitat subvencionada. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en 
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent. 
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No es concediran ampliacions del termini de justificació, de manera que, una vegada 
hagi finalitzat, si no s’ha presentat la justificació, s’iniciarà el procediment de revocació 
de la subvenció. 
11.3Requeriment de la justificació 
Si un cop finalitzat el termini no s’ha presentat la documentació justificativa, es 
requerirà el beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de 15 dies hàbils, a 
comptar de l’endemà de la notificació formal, i se l’advertirà que en cas que no ho faci 
es revocarà la subvenció. 
12Criteris de gradació dels possibles incompliments 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si 
escau, s’efectuïn, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en els casos 
següents: 
a)Quan no s’acreditin els elements que s’han tingut en compte en la concessió, 
especialment el de l’import de la despesa subvencionable. 
b)En cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a justificar 
en l’acord de concessió, la subvenció es reduirà de manera que es mantingui el 
mateix percentatge de subvenció sobre la quantitat fixada com a despesa a justificar. 
c)Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat 
a la base 14a, superin la despesa efectiva. 
13. Pagament 
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe favorable de la persona 
responsable del centre gestor i es farà efectiu per transferència bancària. 
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del 
compte justificatiu corresponent.  
14. Compatibilitat de subvencions 
Les subvencions objecte d’aquestes bases no són compatibles amb altres 
subvencions atorgades per la Diputació de Girona en una línia de subvencions que 
tingui per finalitats concretes i específiques el finançament de les mateixes 
actuacions. 
Llevat dels supòsits previstos en l’apartat anterior, i amb l’excepció de les activitats 
vinculades a formació i especificades en l’apartat 3.2 d’aquestes bases, les 
subvencions objecte d'aquestes bases són compatibles amb altres tipus d’ajuda o 
ingrés, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa 
subvencionada, ja siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no 
sobrepassi el cost total de l'actuació, servei o inversió subvencionada.  
15. Subcontractació 
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de 
l’entitat respectiva. 
16. Reformulació de sol·licituds  
No es preveu el tràmit de reformulació de sol·licituds. 
17. Modificació  
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran 
sol·licitar un canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada, ni sol·licitar la 
modificació del pressupost o del percentatge de finançament, però s’admetrà que els 
comptes justificatius incloguin actuacions amb diferències no substancials respecte a 
les tingudes en compte en l’expedient de concessió. 
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18. Invalidesa, revocació i reintegrament. 
La Diputació de Girona pot revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest 
cas, el beneficiari té l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora 
corresponent, d’acord amb els supòsits següents: 
a) Els que recull l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que s’estableixen en aquestes bases. 
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 
El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local,  tramitarà, si escau, els 
expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la 
Junta de Govern de la Diputació de la Diputació serà l’òrgan competent per adoptar 
els acords corresponents. 
19. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització 
de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona.  
Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que estableix l’article 
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
20.Protecció de dades 
Les dades personals que els sol·licitants de la subvenció comuniquin durant el 
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran 
tractades per la Diputació de Girona com a responsable del tractament, en el sentit de 
l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades), amb la finalitat de 
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n derivin establertes per 
la Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment d’una missió 
d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 6.1 c). En 
cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres 
persones a la Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d’informar les 
persones afectades d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al 
Reglament general de protecció de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, 
supressió, sol·licitud de la limitació del tractament i oposició) els interessats es podran 
adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del 
tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les persones interessades, es 
pot consultar a la seu electrònica de la Diputació de Girona.  
20. Verificació i control 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació de 
Girona s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció 
concedida.  
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de 
comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control 
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que 
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
21. Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que 
siguin objecte de subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada. 
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A l’efecte d’acreditar el compliment de l’obligació de difusió i publicitat caldrà adjuntar 
a la tramesa del compte justificatiu l’acreditació de la difusió de la subvenció 
mitjançant la seva publicació a la pàgina web municipal, al tauler d’anuncis municipal 
o en algun altre mitjà de comunicació local o general.  
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 
a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió 
establertes en un termini no superior a 15 dies, i l’ha d’advertir de manera expressa 
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no 
és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent 
pot establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió del finançament 
públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al benefici, s’ha de fixar 
un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de l’acte corresponent, i se l’ha 
d’advertir que l’incompliment d’aquest requisit pot comportar la revocació de la 
subvenció. 
22. Altres obligacions dels beneficiaris 
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de les subvencions. 
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de 
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la 
subvenció.  
c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la 
justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o 
recursos que financin les activitats subvencionades. 
d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en 
la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari.  
e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control. 
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits que estableix la legislació aplicable. 
g) Acreditar que la contractació s’ha realitzat d’acord amb el que disposa la normativa 
de contractes públics i la resta de normativa vigent en matèria de contractació 
administrativa  
23.Principis ètics i de conducta 
Els beneficiaris d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, 
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 
corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació 
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. 
Particularment s’han d’abstenir de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els 
principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 
Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat, 
assumeixen les obligacions següents: 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut públic. 
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
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c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de 
subvencions o ajuts, o en els processos derivats d’aquestes convocatòries. 
En particular, els beneficiaris de subvencions o ajuts públics assumeixen les 
obligacions següents: 
a) Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de conflicte 
d'interessos. 
b) No sol·licitar, directament o indirecta, que un càrrec o empleat públic influeixi en 
l’adjudicació de la subvenció o ajut. 
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, 
ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d’incidir en un 
procediment d’adjudicació de subvenció o ajut. 
d) Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases 
de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a 
les finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. 
e) Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de transparència 
imposa als adjudicataris en relació amb l’administració o les administracions de 
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els 
pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l’apartat 
quart de l’article 3 de la Llei de transparència. 
En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta seran aplicables el 
règim sancionador que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que 
estableix l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’altres 
possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions. 
24. Règim jurídic 
a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
general de subvencions. 
d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.  
25. Interpretació 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la 
Diputació de Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les 
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels 
actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes 
bases. 
26. Vigència 
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi 
la modificació o derogació.  
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin 
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan 
competent per resoldre’ls serà el president de la Diputació. D’aquestes resolucions del 
president se’n dona compte en la primera sessió que es duu a terme del Ple de la 
Diputació.” 
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Segon. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de 
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb 
el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar 
un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de la 
Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el 
supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions o 
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
i perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades 
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hi puguin advertir.” 
 
El senyor President comenta que passaríem al punt novè de l’ordre del dia, que és 
l’aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions del procediment de 
concessió directa de subvencions per a la realització d'actuacions excepcionals al 
desenvolupament econòmic i local de la demarcació de Girona. Té la paraula el 
vicepresident primer de la corporació, senyor Pau Presas. 
El vicepresident primer, senyor Pau Presas, presenta la proposta de la Comissió que 
presideix i manifesta: Gràcies, president. Bon dia. Es tracta d’una línia d’ajuts 
encarades a les activitats de promoció econòmica i desenvolupament local, per acollir 
totes aquelles activitats que no s’emmarquin amb línies d’ajuts que ja estiguin 
previstes actualment o que també que altres entitats que tinguin algun tipus de 
conveni per desenvolupar les actuacions que tiren endavant a dia d’avui. A la 
demarcació de Girona hi ha diversos agents que organitzen activitats relacionades 
tant amb la promoció econòmica com el desenvolupament local, i el que fem és 
arreglar tot aquest sistema per tal que totes les entitats interessades i que treballin en 
aquest àmbit puguin acollir-se a aquestes ajudes, i la col·laboració de la Diputació. 
Les sol·licituds es podran presentar els tres primers trimestres de l’any i aquestes 
subvencions seran d’un màxim de 4.000 euros o del 75 % del pressupost de l’activitat. 
En aquest cas, es podran acollir tant ajuntaments com fundacions o associacions 
públiques i privades, i cambres de comerç sempre i quan els objectius i els fins de 
l’activitat vagin en línia amb el desenvolupament econòmic i local, la promoció 
econòmica, la promoció de l’emprenedoria, la promoció de l’ocupació, del comerç o 
del suport a l’empresa. En aquest sentit doncs, posem a disposició una nova línia de 
recursos per totes aquelles entitats que treballin també conjuntament amb els 
objectius de promoció i desenvolupament econòmic local de la Diputació. Moltes 
gràcies.  
El senyor President comenta: Moltes gràcies, senyor Presas. Alguna consideració per 
part d’algú? 
El diputat senyor Fernández respon: El nostre grup vol parlar. 
El president, senyor Noguer diu: Doncs, cap més grup? Senyor Fernández, té la 
paraula. 
El senyor President continua: Qui diu? Perdoni, perdoni. La senyora Pèlach vol 
parlar? Sí, doncs té la paraula la senyora Pèlach i després el senyor Fernández. 
La diputada senyora Pèlach comenta: Jo li marco sempre això d’aixecar la mà però 
veig que no acaba de funcionar. 
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El senyor President respon: No, perdoni, és que no la veig. Estava amb el senyor 
Presas i no l’he vista a vostè. 
La diputada senyora Pèlach comenta: Vostè ens va dir que tindríem un sistema amb 
el que podríem demanar torn, però... 
El senyor President diu: Esperi, esperi. Potser sóc jo el que ha fallat ara. Ho tenia 
aquí posat però... Em sembla que m’ho estan posant ara. Vinga aquí, d’acord. 
Senyora Pèlach, té la paraula. Gràcies. 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Pèlach, respon: Sí. Farem una abstenció en 
aquest cas. És una línia que no acabem de veure clara. Entenem, diguéssim que 
essent de concessió directa és una mica un calaix de sastre. La veritat és que no 
acabem de veure gaire clara aquesta línia de subvenció nova i llavors farem una 
abstenció.  
El portaveu del grup del PSC, senyor Juli Fernández, intervé i manifesta: Gràcies, 
president. El nostre grup, com que és una línia de subvencions que també ja ve 
d’altres exercicis, tot el que sigui línies de subvencions per donar suport al teixit 
comercial i emprenedor de la província ja ens sembla bé. Pensem que caldria i seria 
interessant o no incorporar, hem vist elements de discriminació positiva a empreses 
en temes de gènere, edat i renda. Entenem que en aquests moments hi ha estudis 
que diuen que cal intentar promocionar l’activitat emprenedora en els joves, també en 
discriminació en base a donar més facilitats al lideratge de projectes liderats per 
dones i també tenir en compte els diferents nivells de renta a l’hora d’intentar fer 
línies. Per tant, direm que sí en aquesta línia però de cara al futur les properes a 
veure si fóssim capaços d’incorporar aquests tres elements que el nostre grup 
entenem que en aquests moments també cal començar a treballar per aquesta línia 
de treball. Gràcies, president. 
El senyor President comenta: Moltes gràcies, senyor Fernández. Senyor Presas, en 
prenem nota d’aquestes consideracions. Si? 
El vicepresident primer, senyor Presas, respon: Prenem nota i, en tot cas, com que 
podrem avaluar les subvencions que hàgim atorgat als projectes presentats aquest 
any, de cara a l’any que ve si cal fer algun canvi a les sabes o fins si tot introduir 
aquests criteris, parlem-ne i mirem-ho a partir dels projectes que es vagin presentant. 
Moltes gràcies. 
El senyor President manifesta: Moltes gràcies, senyor Presas. Per tant, entenc que no 
hi ha cap vot en contra. Hi ha una abstenció, que és la de la senyora Pèlach i la resta 
de vots són a favor. Per tant, senyor secretari, cap vot en contra, una abstenció i 26 
vots a favor. 
 
S’APROVA per 26 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE) i una abstenció (CUP) 
 
10. PLE141/000023/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc; Unitat Gestió de la Informació (030): Aprovació inicial de 
les bases de la 4a edició del concurs per a l'obtenció de la marca Girona 
Excel·lent - Segell de Qualitat Agroalimentària 2020-2021 (expedient 
2020/2698) 

 
“ANTECEDENTS 
 
La Diputació de Girona a través de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Girona 
convoca la quarta edició per optar a la marca Girona Excel·lent - Segell de Qualitat 
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Agroalimentària (2020-2021). Aquest segell, creat i desenvolupat per la Diputació de 
Girona, té com a principal objectiu la distinció de productes agroalimentaris gironins, 
així com el foment de la dinamització econòmica i la potenciació i difusió d’aquests 
productes.  
 
Una comissió qualificadora o jurat format per experts escollirà els productes entre tots 
els que s’hi presentin. Les empreses responsables dels productes seleccionats 
podran participar de les accions de promoció difusió, comunicació, així com accedir a 
diversos serveis de consolidació empresarial.  
 
Girona Excel·lent - Segell de Qualitat Agroalimentària també es constitueix com un 
nou espai de treball d’empreses que permeti aprofitar les sinergies i 
complementarietats de les entitats amb la voluntat establir un espai de relació estable 
entre la Diputació de Girona i les diferents empreses del sector agroalimentari del 
territori gironí. 
 
Per això, i d’acord amb la comesa de la Diputació de Girona de donar assistència a 
projectes que contribueixin a millorar les condicions econòmiques del territori i la 
competitivitat del seu teixit productiu, aquest Servei amplia i impulsa les polítiques de 
dinamització de l’activitat econòmica al voltant dels productes alimentaris locals i de 
qualitat. 
 
De conformitat amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de la Llei 38/2003, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, 
s’han elaborat aquestes bases reguladores. 
 
Vistos els antecedents i de conformitat amb l'informe de la cap del Servei de 
Presidència i amb la diligència de Secretaria, la Comissió Informativa d’Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i 
proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
Primer. Aprovar les bases de la 4a edició del concurs per a l’obtenció de la marca 
Girona Excel·lent - Segell de Qualitat Agroalimentària (2020-2021) d’acord amb el que 
es transcriu literalment: 
 
“Bases de la 4a edició del concurs per a l’obtenció de la marca Girona Excel·lent - 
Segell de Qualitat Agroalimentària 
1.Objecte  
1.1Aquestes bases tenen per finalitat regular el procediment d’accés a la 4a edició del 
concurs per a l’obtenció de la marca Girona Excel·lent - Segell de Qualitat 
Agroalimentària (2020-2021) de la Diputació de Girona. 
1.2L’objecte del concurs és seleccionar i distingir productes agroalimentaris de 
màxima qualitat de les comarques de Girona, vinculats al territori i a factors de 
tradició, innovació i qualitat, per promocionar-los i per oferir a les empreses que els 
produeixen serveis de promoció i creixement empresarial.  
2.Procediment de concessió 
El procediment del concurs és el de convocatòria pública i concurrència competitiva, 
mitjançant la comparació de les mostres que es presentin i establint-ne una prelació 
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d’acord amb els criteris de valoració tècnics que estableixi la comissió qualificadora o 
jurat per a cada categoria. La comparació de les mostres es farà mitjançant la tècnica 
del tast a cegues i d’acord amb els criteris de l’anàlisi sensorial normalitzats.   
L’òrgan competent per aprovar la convocatòria és la Junta de Govern.  
L’obtenció del segell de qualitat Girona Excel·lent no genera cap dret a obtenir altres 
reconeixements en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent.  
3.Participants 
3.1Poden concórrer a la convocatòria d’aquest concurs les empreses i els productors 
legalment constituïts i establerts a la demarcació de Girona i que es dediquin a 
l’elaboració, producció o envasament dels productes agroalimentaris dels sectors i les 
categories definits al punt 5 d’aquestes bases.  
3.2Els titulars de les empreses i els productors sol·licitants han d’estar inscrits al 
Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC) de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya o al registre que correspongui. (En cas que 
no hi estiguin obligats serà necessari acreditar el lloc de producció, elaboració o 
envasament del producte mitjançant l’autorització de l’entitat competent.) 
3.3Les empreses participants han de ser les elaboradores, productores o 
envasadores del producte principal de la categoria a la qual vulguin concórrer. 
3.4En queden excloses les associacions i les federacions empresarials, els gremis 
professionals i altres modalitats d’agrupacions sense ànim de lucre. 
3.5La participació en aquest concurs és gratuïta i comporta l’acceptació i l’acatament 
de les bases i del veredicte de la comissió qualificadora o jurat. 
4.Productes 
4.1És condició indispensable que el producte presentat s’elabori, es produeixi o sigui 
envasat al 100 % a les comarques de Girona. 
4.2En el moment de presentació de la sol·licitud el producte ha d’estar disponible al 
mercat. 
4.3El producte ha d’estar envasat i etiquetat segons la normativa del sector 
agroalimentari corresponent. No s’acceptaran els productes a granel. 
4.4Les empreses participants poden concórrer al concurs presentant una sol·licitud 
per a cada una de les subcategories del concurs (fins a 3 per a aigües, 8 per a 
begudes locals, 10 per a conserves...). 
5.Categories i subcategories 
Les categories i les subcategories corresponents del Girona Excel·lent - Segell de 
Qualitat Agroalimentària de la 4a edició són:  
Aigües minerals 
a)Aigua mineral natural 
b)Aigua mineral amb gas natural 
c)Aigua mineral amb gas afegit 
Arrossos  
a)Rodó 
b)Semillarg perlat 
c)Semillarg cristal·lí 
d)Integral 
Begudes locals 
a)Destil·lats 
b)Licors i ratafies 
c)Cerveses rosses (lager) i de blat (categories BJCP 1-10) 
d)Cerveses ale (categories BJCP 11-14, 18-19, 24-26) 
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e)Cerveses fortes i negres (stout) (categories BJCP 15-17, 20, 22 B, C, D i 32-33) 
f)Cerveses IPA (categories BJCP 21-22 A) 
g)Cerveses amb fruita, espècies, sour i lambic (categories BJCP 23, 27-30) 
h)Especialitats singulars (begudes locals amb alcohol) 
i)Especialitats singulars (begudes locals sense alcohol) 
Cafès i infusions 
a)Torrat per a espresso 
b)Torrat per a cafè de filtre o pour over: sistema V-60 o Chemex 
c)Càpsula (de 5 grams i compatible amb la de la marca Nespresso) 
d)Infusió de camamilla  
e)Infusió de menta (Mentha sp.) 
f)Infusió de marialluïsa  
g)Especialitats singulars (infusions)  
Conserves 
a)Melmelada i confitura pura de cítric  
b)Melmelada i confitura pura de pinyol 
c)Melmelada i confitura pura de llavor 
d)Melmelada i confitura pura d’hortalissa 
e)Melmelada i confitura condimentada 
f)Fruita en almívar 
g)Gelea 
h)Conserva vegetal (no dolça) 
i)Conserva animal  
j)Especialitats singulars (de conserves dolces i no dolces)  
Embotits                          
a)Fuet 
b)Llonganissa 
c)Baiona 
d)Botifarra blanca 
e)Botifarra negra 
f)Botifarra de perol 
g)Botifarra dolça 
h)Pernil dolç 
i)Especialitats singulars (d’embotits) 
Fruits secs  
a)Avellanes 
b)Nous  
c)Castanyes 
d)Especialitats singulars (fruits secs) 
Foie-gras 
a)Cru 
b)Semicuit 
c)A la sal o de celler 
d)Especialitats singulars (de foie-gras) 
Làctics 
a)Recuit d’olleta 
b)Recuit de drap 
c)Mató 
d)Llet fresca de vaca 
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e)Llet fresca de cabra 
f)Llet fresca d’ovella 
g)Iogurt natural de vaca 
h)Iogurt natural de cabra 
i)Iogurt natural d’ovella 
j)Tomes de vaca (formatge de vaca de quallada predominantment enzimàtica) 
k)De vaca tous i àcids (formatge de vaca de quallada mixta o predominantment àcida) 
l)Durs de cabra (formatge de cabra de quallada predominantment enzimàtica) 
m)De cabra tous i àcids (formatge de cabra de quallada mixta o predominantment 
àcida) 
n)Serrats d’ovella (formatge d’ovella de quallada predominantment enzimàtica) 
o)D’ovella tous i àcids (formatge d’ovella de quallada mixta o predominantment àcida) 
p)Tupins 
q)Blaus 
r)Especialitats singulars (làctics frescos i madurats) 
Oli d’oliva                                                
a)Oli d’oliva verge extra 100 % monovarietal, de varietat autòctona 
b)Oli d’oliva verge extra de cupatge, predominantment de varietat autòctona 
c)Oli d’oliva verge extra 100 % monovarietal 
d)Oli d’oliva verge extra de cupatge varietal 
e)Especialitats singulars (d’oli d’oliva) 
Mel   
a)De romaní 
b)De muntanya 
c)De mil flors 
d)Especialitats singulars (de mel) 
Peix 
a)Anxova amb sal 
b)Anxova amb oli 
c)Brous i bases 
d)Gàrum 
e)Salses  
f)Especialitats singulars  
Vins i vins generosos               
a)Vi blanc jove 
b)Vi blanc madurat  
c)Vi rosat 
d)Vi negre jove 
e)Vi negre madurat  
f)Vi escumós 
g)Garnatxa  
h)Moscatell 
i)Especialitats singulars (de vins i vins dolços) 
«Especialitats singulars» fa referència a productes que destaquin per les seves 
característiques excel·lents, diferenciades i úniques i que no es puguin presentar a 
cap de les categories establertes en el sector corresponent.  
Aquesta categoria especial només s’utilitzarà en els casos en què la comissió 
qualificadora o jurat determini la idoneïtat de la selecció i serà d’ús limitat.  
6.Presentació de les sol·licituds i lliurament de les mostres  
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Presentació de les sol·licituds:  
Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica, en el termini establert a la 
convocatòria, per mitjà de l’aplicació de la Diputació de Girona per al «Tràmit de 
subvencions per a entitats, empresa i ciutadania», seguint els passos que hi figuren. 
Es poden utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de 
Girona que s’especifiquen a la Seu Electrònica. La presentació implica la plena 
acceptació d’aquestes bases. 
En cas que el dia d’acabament del termini de presentació coincideixi en dissabte o 
festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.  
Cada peticionari pot presentar una sol·licitud per a cada producte, mitjançant el model 
normalitzat disponible al web de la Diputació en el moment en què es publiqui la 
convocatòria, i s’ha de presentar, acompanyada de la fitxa tècnica del producte i la 
documentació complementària, telemàticament, mitjançant la plataforma e-TRAM.  
La documentació que s’annexi a la sol·licitud s’ha d’agrupar en arxius PDF de 10 MB 
com a màxim. Els documents s’han d’aplegar seguint uns criteris de similitud: fitxa 
tècnica, certificats, memòries, fotografies, etc.  
Els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si 
transcorregut aquest termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la 
persona interessada ha desistit de la sol·licitud, es dictarà la resolució prèvia, d’acord 
amb els termes que estableix la legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran 
les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o 
document que acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del 
moment en què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en 
conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de 
revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió. 
Lliurament de les mostres:  
La comissió qualificadora o jurat determinarà el lloc, el dia i l’hora en què s’ha 
d’entregar la mostra, i ho comunicarà a tots els participants per mitjà d’un correu 
electrònic a l’adreça indicada en la sol·licitud. Així mateix, podrà demanar en 
qualsevol moment als candidats la documentació i les dades complementàries que 
consideri necessàries. 
En algunes categories se sol·licitarà la presència d’un representant de l’empresa.  
7.Comissió qualificadora o jurat 
La comissió qualificadora o jurat de cada sector estarà format per un jurat tècnic 
compost per especialistes de cada àmbit i un jurat gastronòmic constituït per 
professionals reconeguts. La metodologia de tast i les valoracions seran específiques 
per a cada sector i categoria. 
La comissió qualificadora o jurat es compondrà de cinc especialistes dels àmbits 
següents:  
— Cuiners d’establiments reconeguts en l’àmbit de l’hostaleria de les comarques 
gironines. 
— Tècnics i especialistes gastronòmics.  
— Periodistes gastronòmics. 
— Professionals del sector del comerç i dels serveis, relacionats amb el sector 
agroalimentari de les comarques gironines. 
— Professors d’escoles d’hostaleria de les comarques gironines. 
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— Sommeliers d’establiments reconeguts en l’àmbit de l’hostaleria de les comarques 
gironines. 
— Altres.  
La comissió qualificadora o jurat estarà presidit per un assessor gastronòmic del 
programa Girona Excel·lent, amb veu i sense vot, i per un tècnic, que actuaran com a 
director de tast i secretari, respectivament.  
La comissió qualificadora o jurat podrà declarar desertes les categories que determini, 
i no es podran atorgar premis ex aequo ni concedir accèssits. 
La condició de membre del jurat és incompatible amb la de concursant a títol personal 
o en qualitat de membre d’una empresa. 
8.Premi 
Les empreses responsables dels productes seleccionats en aquesta convocatòria 
podran beneficiar-se del programa Girona Excel·lent durant vint-i-quatre mesos. El 
programa Girona Excel·lent inclou els serveis següents: 
Ús de la marca 
̶ Utilització de la marca Girona Excel·lent - Segell de Qualitat Agroalimentària en tots 
els suports gràfics i comercials del producte seleccionat.  
Programa de promoció i difusió generals 
̶ Aparició en els materials divulgatius.  
̶ Campanyes de comunicació i publicitat. 
̶ Participació a fires i a esdeveniments especialitzats.  
̶ Altres serveis. 
Serveis a l’empresa 
̶ Formació 
̶ Networking empresarial. 
̶ Altres serveis. 
Aquest premi no té dotació econòmica. 
9. Obligacions dels beneficiaris 
Les empreses responsables dels productes seleccionats hauran de complir els 
següents requisits de funcionament del programa Girona Excel·lent: 
— Aportar tota la informació i documentació referida a l’empresa o al producte que 
sol·liciti l’organització. 
— Cedir temporalment els drets d’imatge del producte seleccionat sense règim 
d’exclusiva a favor de la Diputació de Girona, amb les finalitats establertes a les 
bases.  
— Comunicar qualsevol alteració respecte a les condicions tècniques i de preu per les 
quals es va accedir al programa. 
— Assistir a les reunions de seguiment. Les persones participants en el programa han 
de ser membres de l’equip promotor o directiu de l’empresa. 
— Participar de manera activa en el procés d’avaluació del programa. 
— Fer ús de la marca Girona Excel·lent - Segell de Qualitat Agroalimentària en la 
seva pàgina web, tal com recull l’article 10 d’aquestes bases. 
Respecte a la promoció i a la difusió del producte 
— Proveir la Diputació de Girona, o qui aquesta delegui, del producte Girona 
Excel·lent a preu de cost o promoció per a les accions de demostració, tast i altres 
esdeveniments promocionals inclosos en el programa.  
— Subministrar gratuïtament les mostres del producte necessàries per a l’elaboració i 
la creació de tots els suports audiovisuals i fotogràfics. 
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— Participar activament i, si escau, presencialment, a les accions específiques 
derivades del programa de promoció i difusió. 
— Acollir gratuïtament les visites de premsa i els grups específics, prèvia cita amb 
l’empresa.  
L’incompliment de les obligacions establertes a les bases per part de l’empresa 
beneficiària pot comportar l’exclusió del programa Girona Excel·lent. 
10.Publicitat específica i ús de la marca 
— La Diputació de Girona proporcionarà a les empreses guanyadores el logotip 
Girona Excel·lent - Segell de Qualitat Agroalimentària 4a edició (2020-2021) en format 
digital, perquè els productes mereixedors d’aquest segell el llueixin, de manera que 
sigui clarament identificable, juntament amb l’etiqueta habitual. 
— L’empresa només podrà fer ús de la marca Girona Excel·lent sobre el producte 
seleccionat durant el període de la corresponent edició o fins a exhaurir-ne les 
existències. 
— Les empreses beneficiàries hauran de fer constar expressament el suport de la 
Diputació de Girona i de Girona Excel·lent en qualsevol acte, publicitat o difusió de les 
actuacions que siguin objecte del premi.  
— Girona Excel·lent - Segell de Qualitat Agroalimentària és una marca registrada a 
l’Oficina d’Harmonització del Mercat Interior (marques, dibuixos i models) amb el 
número identificatiu de marca comunitària 12936084. L’ús de la marca Girona 
Excel·lent - Segell de Qualitat Agroalimentària en un producte no premiat en el 
concurs serà sancionat d’acord amb la normativa que hi sigui aplicable. 
11.Instrucció de l’expedient  
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions que s’estableixen 
en aquestes bases corresponen a la Unitat de Gestió de la Informació - UGI de Àrea 
de Presidència de la Diputació de Girona.  
Les actuacions d’instrucció comprenen dues fases: 
Fase 1. Comprovació dels requisits administratius 
• La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de 
beneficiari, establerts en aquestes bases. 
• La revisió de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris establerts en 
aquestes bases. 
• La petició dels informes, la informació o l’assessorament que es considerin 
necessaris, en cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la 
proposta. 
Fase 2. Tastos 
Una vegada analitzades les sol·licituds, es determinaran les dates dels tastos, es 
convocarà la comissió qualificadora o jurat i es demanarà als participants (en funció 
de la data de tast de cada categoria) l’aportació de les mostres per avaluar el 
producte. Aquesta comunicació es farà per correu electrònic. 
La comissió qualificadora o jurat que estableix l’article 7 d’aquestes bases avaluarà 
les mostres i emetrà un informe en el qual concretarà el resultat de l’avaluació 
efectuada. 
La Unitat de Gestió de la Informació - UGI de Àrea de Presidència, en vista de 
l’expedient i de l’informe de la comissió avaluadora o jurat, formularà la proposta de 
resolució, motivada degudament, la qual haurà d’expressar la llista de productes 
proposats per a l’atorgament del Segell de Qualitat Girona Excel·lent de la 4a edició 
(2020-2021). 
12.Procediment de resolució i notificació 
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La proposta de resolució serà sotmesa a consideració del president de la Diputació de 
Girona, el qual resoldrà definitivament (si escau, en diversos actes) l’aprovació de 
l’atorgament del Segell de Qualitat Girona Excel·lent. 
La notificació es farà mitjançant la publicació de la resolució al tauler electrònic de la 
Diputació de Girona. 
Els productes seleccionats s’anunciaran i es presentaran en un acte públic, amb la 
presència dels mitjans de comunicació. La Diputació de Girona garanteix l’absoluta 
confidencialitat de les empreses que es presentin al concurs, i només farà públics els 
productes guanyadors. 
13.Acceptació de la distinció 
Una vegada comunicada la concessió de la distinció, si en el termini de quinze dies el 
beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà que l’accepta, així com les condicions 
generals i específiques fixades que hi siguin aplicables.  
14.Revocació o renúncia 
La Diputació de Girona té la facultat de revisar les distincions concedides i de 
modificar-ne la resolució en el cas que s’alterin les condicions que s’han tingut en 
compte per a la concessió.  
La Diputació de Girona podrà revocar la concessió del guardó en els casos següents: 
a) Els que recull l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que s’estableixen en aquestes bases. 
c) Altres supòsits que recull la normativa reguladora de subvencions. 
Per deixar de ser beneficiària de la distinció Girona Excel·lent - Segell de Qualitat 
Agroalimentària, l’empresa haurà de presentar una sol·licitud de renúncia per mitjà de 
l’e-TRAM o una plataforma habilitada. 
15.Compatibilitat amb altres premis i subvencions 
Aquesta distinció és compatible amb qualsevol premi o ajut destinat a la mateixa 
actuació, atorgat per altres administracions públiques diferents de la Diputació de 
Girona i dels seus organismes autònoms. 
16.Protecció de dades 
Les dades facilitades per l’empresa sol·licitant seran tractades per la Diputació de 
Girona en qualitat de responsable del tractament. Es tractaran únicament per avaluar 
les sol·licituds i atorgar els premis. La base legal del tractament és el compliment 
d’una missió d’interès públic i el consentiment de la persona interessada. A l’efecte 
d’oferir els serveis que ofereix el premi, es podran comunicar les dades comercials 
dels guanyadors a terceres persones. Els interessats podran exercir els seus drets 
d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació del 
tractament, per la qual cosa caldrà que s’adrecin a la Diputació de Girona. Per 
consultar informació addicional i detallada sobre la política de protecció de dades, 
accediu a l’enllaç https://seu.ddgi.cat/web/nivell/665/s-1/proteccio-de-dades-de-
caracter-personal-lopd 
17.Verificació i control 
La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que estimi 
convenients, fins i tot amb l’aplicació de tècniques de mostratge, l’acompliment de 
l’activitat o la inversió, la qual des de l’inici té la consideració de finalista. 
Així mateix, el control financer d’aquesta subvenció es regeix pel que estableix el títol 
III de la Llei 38/2003, general de subvencions, en correspondència amb la disposició 
addicional 14a del mateix text legal. 
18.Règim jurídic 
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En tot el que no estableixin aquestes bases és aplicable l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona; 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, i la resta de normativa concordant. 
19.Interpretació de les bases del concurs 
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 gestió i execució de les bases, llevat de 
l’aprovació dels actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en 
aquestes mateixes bases. 
20.Principis ètics i de conducta 
Els beneficiaris d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, 
abstenir-se de dur a terme, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 
pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol 
manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el 
procediment. Particularment s’han d’abstenir de realitzar qualsevol acció que pugui 
vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 
Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat, 
assumeixen les obligacions següents: 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut públic. 
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de 
subvencions o ajuts, o en els processos derivats d’aquestes convocatòries. 
En particular, els beneficiaris de subvencions o ajuts públics assumeixen les 
obligacions següents: 
a) Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de conflicte 
d’interessos. 
b) No sol·licitar, directament o indirecta, que un càrrec o empleat públic influeixi en 
l’adjudicació de la subvenció o ajut. 
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, 
ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d’incidir en un 
procediment d’adjudicació de subvenció o ajut. 
d) Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest dugui a terme per 
al seguiment o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases 
de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per 
a les finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. 
e) Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de transparència 
imposa als adjudicataris en relació amb l’administració o les administracions de 
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els 
pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits establerts en l’apartat 
quart de l’article 3 de la Llei de transparència. 
En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta seran aplicables el 
règim sancionador que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que 
estableix l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’altres 
possibles conseqüències establertes en la legislació vigent en matèria de 
subvencions. 
21.Vigència 
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Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi 
la modificació o la derogació.  
Disposició addicional primera 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin 
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan 
competent per emetre una resolució, 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, 
establert en l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà 
en el BOPG”. 
 
Segon. Sotmetre les bases a informació pública pel termini de vint dies hàbils, 
mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i 
en el tauler electrònic de la Diputació de Girona, i se’n publicarà una referència en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat 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. En el supòsit que durant el termini d'informació 
pública no s’hi formulin al·legacions, les bases quedaran aprovades definitivament. 
 
En el supòsit que es formulin al·legacions contra les bases durant el termini 
d’informació pública, se suspendrà la tramitació de la convocatòria si com a 
conseqüència de la resolució de les al·legacions es modifiquessin les bases. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
i perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades 
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hi puguin advertir.” 
 
El senyor President comenta que seguim, el punt desè és l’aprovació inicial de les 
bases de la 4a edició del concurs per a l'obtenció de la marca Girona Excel·lent - 
Segell de Qualitat Agroalimentària 2020-2021. Senyor Camps, té la paraula. 
El diputat senyor Jordi Camps, intervé i manifesta: Moltes gràcies, president. Bon dia 
a tothom. Bé, el que anem a aprovar doncs és el segell de qualitat per la 4a edició per 
poder donar el segell de qualitat en aquells productes agroalimentaris doncs del 
nostre territori que serien pel 2020-2021. Hem de dir que, a diferència de les altres 
edicions, s’ha ampliat i hi ha més de 20 productes que s’afegeixen. Algun d’ells pot 
ser com les infusions, com la mel o la botifarra dolça o pernil dolç, i alguns doncs 
s’han tret perquè no hi havia demanda i, per tant, doncs s’ha considerat que s’havien 
de treure però aquí s’ha anat a fer una ampliació i amb aquesta ampliació esperem 
cobrir més productes del nostre territori i així, d’aquesta manera, també tenir més 
presents altres gremis que fins ara no s’havien tingut en compte. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
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11. PLE141/000031/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 
Econ.. Coop. Loc; XALOC: Acceptació de la delegació acordada per 
diversos ens de determinats ingressos de dret públic a favor de la 
Diputació de Girona (expedient 2020/153) 

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

Costes judicials 
Altres ingressos de dret públic 

L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 
22 de desembre de 2009 i formalitzada en conveni subscrit en data 28 de setembre 
de 2009. 
Data del plenari: 6/02/2020 
 
AJUNTAMENT DE RIPOLL 
GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE: 

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

Data del plenari: 25/02/2020 
 
Les funcions esmentades es duran a terme a través de l’organisme autònom Xarxa 
Local de Municipis Gironins (XALOC), d’acord amb els termes que quedin concretats 
en el conveni tipus aprovat a subscriure entre les entitats delegant i delegada quan 



 
   
 
 

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

 

103

es tracti d’una nova delegació, i de conformitat amb el que s’estableix en el Pla de 
Serveis en matèria de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals vigent. 
 
SEGON. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general coneixement.” 
 
El senyor President comenta que passaríem al punt onzè, que aquest és de Xaloc. 
El diputat senyor Jordi Camps intervé: Sí, aquest és de Xaloc, aquest és, doncs, el 
que anem a fer és, com fem a tots ells plens, passar a la recaptació en període 
executiu de l’Ajuntament de Tortellà de costos judicials i altres ingressos de dret 
públic. Després tindríem l’Ajuntament de Ripoll, que ens ha delegat la gestió, 
inspecció i recaptació en període voluntari i executiu de la taxa d’aprofitament 
especial de domini públic local a favor d’empreses explotadores. I ja està, són els que 
hem delegat per aquest pla. 
El senyor President comenta: Gràcies. Estan d’acord? 
El portaveu del grup del PSC, senyor Fernández respon: Sí. 
La portaveu del grup de la CUP, senyora Pèlach respon: Sí. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
12. PLE141/000032/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc; XALOC: Incoació de l'expedient de suplement de crèdit 
XA 3SC 1/2020 (expedient 2020/134) 

 
“El President delegat de XALOC, organisme autònom de la Diputació de Girona, 
mitjançant resolució de data 14 de febrer de 2020, ha ordenat la incoació de 
l’expedient de suplement de crèdit núm. XA 3SC 1/2020, atès que determinades 
despeses no poden demorar-se fins a l’exercici següent i no existeix crèdit suficient 
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). 
 
D’entre els recursos citats a l’article 36 del Reial decret 500/1990, els suplements de 
crèdit es finançaran amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals. 
 
A proposta del Consell Rector, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, 
Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple 
l’adopció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER.- Aprovar la incoació de l’expedient de suplement de crèdit XA 3SC 1/2020 
del pressupost de despeses de l’organisme autònom XALOC de l’exercici 2020, 
segons el detall següent: 
 

SUPLEMENT DE CRÈDIT 

APLICACIÓ 
DESCRIPCIÓ IMPORT 

Org. Prog Eco. 

40 9320 22201 Postals 2.135.373,00 
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SUPLEMENT DE CRÈDIT 

APLICACIÓ 
DESCRIPCIÓ IMPORT 

Org. Prog Eco. 

   TOTAL 2.135.373,00 

 
FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT 

10 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 2.135.373,00 

 TOTAL 2.135.373,00 

 
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 del TRLRHL i als efectes 
que es puguin presentar les reclamacions previstes a l’article 170 del TRLRHL. 
 
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. 
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.- Publicar, quan l’acord esdevingui definitiu, el pressupost modificat, resumit 
per capítols, al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Contra l’aprovació definitiva 
del pressupost es podrà presentar directament recurs contenciós administratiu, tal 
com preveu l’article 171 del TRLRHL.” 
 
El senyor President intervé i manifesta que passaríem al punt dotzè, també de Xaloc 
que és un suplement de crèdits. Senyor Camps. 
El diputat senyor Camps manifesta que, com vam explicar a la comissió informativa fa 
dues setmanes, nosaltres a nivell de Xaloc el que hem de dur a terme doncs és una 
incorporació de al voltant d’uns 2 milions d’euros per poder fer front al que serien les 
despeses amb tramesa en serveis postals. Això és degut a que vam preparar un 
pressupost nosaltres pel mes de juny, principis de juliol, i aquí el que passa és que hi 
ha diversos increments que en aquells moments no et pots imaginar que es pugui 
incrementar tant, com pot ser en tema de delegacions que poden anar caient de 
diversos ajuntaments, després 9 milions d’euros que també des de l’agència tributària 
catalana ens han delegat en tema de multes i implantacions sense un cost. Algun cas 
sense previ avís en temes de radars, que després ve l’ajuntament i et diu: «Ostres, 
m’hauries de portar aquesta gestió», doncs tot això acaba sumant i a més, tenint en 
compte que els preus també han pujat amb el tema dels serveis postals, doncs fa que 
ara ens trobem en aquesta situació que haguem de fer aquesta modificació de crèdit. 
Per les necessitats, perquè hem incrementat en volum.  
El senyor President, intervé i afegeix: Bàsicament, també perquè en aquests 
moments s’ha de fer un concurs i hauríem de tenir la totalitat, diguem, consignada per 
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fer el concurs tot i que esperem que d’aquí al tancament de l’exercici aquesta 
quantitat no es gasti tota. Aquesta és la voluntat en aquest sentit. 
El diputat senyor Camps continua: Esperem. La intenció és no gastar-ho tot però sí 
que hem hagut de ficar una previsió per allò que ens podria venir delegat durant els 
propers mesos. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
13. PLE141/000007/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Modificació del reglament de constitució del nou CILMA. 
(expedient 2019/3593) 

 
“El Ple de la Diputació de Girona va aprovar en data 16 d’abril de 2019 el Reglament 
de constitució del nou Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les 
comarques gironines com a òrgan de participació en temes de medi ambient de la 
Diputació de Girona, sense personalitat jurídica pròpia. L’acord d’aprovació i el text 
del Reglament van ser publicats al BOP núm. 87, de 7 de maig de 2019, i al DOGC 
núm. 7870, de 8 de maig de 2019, i l’anunci d’aprovació definitiva va ser publicat al 
BOP de Girona núm. 156, de 14 d’agost de 2019. 
El reglament aprovat preveu que la diputació de Girona tindrà tres representants al 
Plenari del CILMA. Tanmateix actualment hi ha 6 grups polítics presents al Ple de la 
Diputació i, atès que aquest òrgan té voluntat de ser obert a totes les visions, cosa 
que va ser posada de manifest en les deliberacions de la comissió Informativa de 
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Girona de data 11 de febrer de 2019, es 
proposa la modificació puntual del reglament per donar cabuda als representants dels 
diferents grups presents a la diputació. 
 
Vist l’informe favorable del centre gestor de Medi Ambient. 
 
D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER.- Modificar el punt 3.1 del Reglament del Consell d’Iniciatives Locals per al 
Medi Ambient de Les Comarques Gironines, com a òrgan consultiu i de participació 
de la Diputació de Girona, en el qual es transcriu a continuació: 
 
“3.1. Formen part del CILMA el diputat o diputada responsable de l’àrea de Medi 
Ambient de la Diputació de Girona, i dos diputats/des lliurement designats per la 
presidència de la Diputació.”. 
 Per: 
 
“3.1. Formen part del CILMA el diputat o diputada responsable de Medi Ambient de la 
Diputació de Girona, i els altres diputats/des que, a proposta dels grups polítics, 
designi la presidència de la Diputació, de forma que hi siguin representats tots els 
grups polítics presents al Ple de la Diputació, amb un mínim de tres i un màxim de 
sis.” 
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SEGON.- Sotmetre la modificació del text del reglament a informació pública per un 
període de 30 dies, d’acord amb el que disposa l’article 63 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, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària 
i en el tauler d’anuncis de la corporació. 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 al President del la Diputació de Girona, expressament i tant 
àmpliament com sigui necessari, per a la formalització i signatura de qualsevol 
document que sigui necessari per a l’execució dels presents acords.” 
 
El senyor President comenta que passem a la Comissió de Territori i Sostenibilitat. El 
punt tretzè de l’ordre del dia seria la modificació del reglament de constitució del nou 
CILMA. Senyora Barnadas. 
La diputada delegada de Medi Ambient, senyora Anna Barnadas, intervé i manifesta: 
Gràcies, president. Bon dia a totes i tots des de casa. Bé, en aquest procés de 
constitució del nou CILMA, constitució i consultoria en temes de medi ambient però, 
tal com ha dit el diputat Ayats, sense personalitat jurídica. En primer lloc, hem fet una 
revisió de tot el que és el reglament i en aquest reglament, en el punt 3.1 fins ara es 
justificava que en formarien part, de diputats, la diputada o diputat de Medi Ambient 
més dos diputats del ple. A partir d’ara el que proposem en aquest ple és que hi 
participin la diputada de Medi Ambient i de tres a sis diputats del ple perquè hi hagi 
representats tots els grups polítics. Pensem que és una opció de millorar aquest 
reglament per la transparència total i la participació màxima i també afegim, tot i que 
ja havia sigut així, un text on diu que els diputats estaran proposats evidentment pels 
seus grups polítics i designats pel ple de la Diputació. Moltes gràcies. 
El senyor President diu: Moltíssimes gràcies, senyora Barnardas. Això s’amplia 
perquè hi siguin presents tots els grups. Per tant, entenem que hi ha algun vot en 
contra o alguna consideració en aquest tema? 
El portaveu del grup del PSC, senyor Fernández, respon: No, no. Estem a favor. 
La portaveu del grup de la CUP senyora Pèlach, diu: No. 
El senyor President manifesta: Tothom a favor. Per tant, quedaria aprovat. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
14. PLE141/000002/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Servei 

programes europeus (029): Aprovació del conveni de col·laboració amb 
l'Ajuntament de Quart pel cofinançament de la instal·lació d'una caldera de 
biomassa al pavelló, a l'escola i al local social municipals. (expedient 
2016/911) 

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

Pressupost 
(€) (IVA 
inclòs) 

Despesa 
elegible (€) 
(sense IVA i 
aplicant, si 
escau, la 
base 7.4; 
topall de 

l’1,25 de la 
mitjana) 

Aportació 
de la 

Diputació 
(25 % 

despesa 
elegible) 

SP/61                                  
2016/911 

QUART P1715100B 6,87 237.587,76 196.353,52 49.088,38 

 
Vist que l’executivitat d’aquesta resolució quedava condicionada a l’aprovació de les 
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels corresponents 
convenis amb els ens locals beneficiaris. 
 
Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 2017, 
publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual se 
seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel 
PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en que s’aprova 
l’esmentat projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 98.176,76 €. 
 
Tenint en compte que és d’aplicació l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, ja que la 
Diputació de Girona durà a terme la contractació de tot el projecte el qual, en part, ve 
cofinançat per l’ajuntament de Quart. 
 
D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de i l'Ajuntament de 
Quart pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de la instal·lació d’una 
caldera de biomassa al pavelló, a l’escola i al local social municipals, el literal del qual 
diu: 
 
“CONVENI  DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT DE QUART PEL COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS 
D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ D’UNA CALDERA DE 
BIOMASSA AL PAVELLÓ, A L’ESCOLA I AL LOCAL SOCIAL MUNICIPALS, 
COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL 
Parts 
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple 
de la Diputació del dia 4 de juliol de 2019, 4-5, 17004 Girona, amb NIF P1700000A, 
assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi Batllori i Nouvilas, i facultat per l’acord 
del Ple de la Diputació de Girona del dia.................................................... 
Carles Gutiérrez i Medina, alcalde de Quart, per elecció del Ple de l’Ajuntament, del 
dia 15 de juny de 2019, amb domicili a Plaça de la Vila, 2, Quart i NIF  P1715100B.  
Antecedents 
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1.Vista l’Ordre GAH/45/2016 de 7 de març , per la qual s’aproven les bases 
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i 
s’obre la convocatòria per part del Departament de Governació Administracions 
Públiques i Habitatge . 

2.La Diputació de Girona, el dia 21 de març de 2016, BOP núm. 55, va aprovar les 
bases específiques reguladores del procés de selecció i d’execució de projecte 
dels Ajuntaments, Consells Comarcals i altres ens locals a presentar a la 
convocatòria (Ordre GAH/45/2016 de 7 de març) del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya Eixos 4 i 6 del FEDER. 

3.Que dins del termini de la convocatòria pública de subvencions del Servei de 
Programes Europeus, publicada al BOP núm. 61 de 31 de març de 2016, 
l’ajuntament de Quart va presentar el projecte d’instal·lació d’una caldera de 
biomassa al pavelló, escola i local social del municipi de Quart.  

4.Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en 
que es selecciona i es cofinança el següent projecte: 

Exp. Entitat NIF Puntuació 
obtinguda 

Pressupost 
(€) (IVA 
inclòs) 

Despesa 
elegible (€) 
(sense IVA i 
aplicant, si 

escau, la base 
7.4; topall de 
l’1,25 de la 

mitjana) 

Aportació 
de la 

Diputació 
(25 % 

despesa 
elegible) 

SP/61                                            
2016/911 

QUART P1715100B 6,87 237.587,76 196.353,52 49.088,38 

5.Vist que l’executivitat d’aquesta resolució està condicionada a l’aprovació de les 
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels 
corresponents convenis amb els ens locals beneficiaris. 

6.Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 
2017, publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual 
se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, 
en que s’aprova l’esmentat projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 
98.176,76 €. 

7.Vist que l’art. 10.4 de les Bases de la convocatòria de la Diputació preveu que es 
signarà un conveni amb l’entitat local, regulador de les condicions d’execució i 
de lliurament del bé, així com del lliurament de l’import cofinançat per ell (el 
25% de la despesa elegible més l’IVA repercutible). 

8.Vist que el municipi va sol·licitar el Pla de Serveis per al Foment de l'Eficiència 
Energètica i les Energies Renovables, i per a la Promoció de la Biomassa 
Forestal a les Comarques Gironines aprovat pel Ple de la Diputació de Girona 
el 26 de maig de 2015. Aquest Pla de Serveis s'emmarca en el programa 
BEenerGi del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona, que ha rebut 
finançament del programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea 
Horitzó 2020, en virtut de l'acord de subvenció número 64978.  
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9.Vist que el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona ha redactat la 
memòria de l’operació Bebiomassgi per tal d’obtenir major impacte al territori 
des del punt de vista de la competitivitat, creació de llocs de treball i creixement 
de la UE combinant fons FEDER i fons del programa europeu Horizon 2020. 

10.Vist que la memòria presentada incloïa un estalvi energètic dels edificis on es 
duran a terme les actuacions de com a mínim el 5% en el cas del consum 
tèrmic i del 10% en el cas del consum elèctric. 

11.Vist que el model proposat és innovador des del punt de vista de l’organització 
ja que inclou la gestió energètica integral i que els contractes s’estructuren en 
les següents prestacions:  

Prestació P1 – Gestió energètica:  
P1a: Subministrament d’energia tèrmica a partir dels combustibles 
corresponents (estella procedent de la gestió forestal local i sostenible i/o 
altres combustibles bio màssics) i gestió del subministrament de 
combustibles per alimentar les instal·lacions tèrmiques dels edificis 
inclosos en l’abast d’aquesta licitació, control de qualitat, quantitat, ús, i 
garanties d’aprovisionament per a la caldera de biomassa. 
P1b: Gestió energètica integral per al funcionament correcte de les 
actuacions objecte del contracte, amb estalvis garantits de com a mínim el 
10% elèctric i el 5%  tèrmic. 
Prestació P2- Manteniment preventiu: 
Manteniment preventiu per aconseguir el perfecte funcionament i neteja 
de la totalitat de les instal·lacions amb tots els seus components, així com 
aconseguir la permanència en el temps del rendiment de les instal·lacions 
i de tots els seus components al valor inicial. També es durà a terme el 
manteniment normatiu i preventiu de les calderes de combustibles no 
renovables instal·lades en cada un dels centres on es subministra energia 
tèrmica per tal que entrin en funcionament de forma automàtica (en funció 
del projecte) en cas de fallada de la caldera de biomassa. Prestació P3 – 
Manteniment correctiu i Garantia Total: Reparació amb substitució de tots 
els elements deteriorats a les instal·lacions segons es regula al Plec de 
prescripcions tècniques sota la modalitat de Garantia Total. Prestació P4 – 
Subministrament i instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor: 
Instal·lació i subministrament de la caldera de biomassa amb les 
característiques especificades en el projecte executiu. 

12.Per garantir la gestió energètica integral i fomentar l’estalvi és necessari que la 
mateixa empresa que instal·li la caldera i, si escau, construeixi la xarxa de 
calor, sigui l’encarregada dur a terme les prestacions definides en el punt 
anterior. Per aquest motiu, la Diputació de Girona durà a terme una licitació 
conjunta que inclourà totes les prestacions: P1, P2, P3 i P4. La Diputació de 
Girona, com a únic òrgan adjudicador administrarà tot el procediment, per 
compte propi i per compte de l’Ajuntament signant del conveni. Per tant, 
redactarà i aprovarà els plecs per la licitació, adjudicarà el contracte com un tot 
únic i indivisible i el formalitzarà al seu nom. La cobertura legal de l’esmentada 
previsió es troba recollida a l’article 38.2 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de 
febrer, que regula la contractació conjunta esporàdica en relació a l’article 31 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

13.Vist que el càlcul pressupostats per cadascuna de les quatre prestacions és:  
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PRESTACIO
NS 

CONTRACT
E 

Prestacions energètiques a 
càrrec de l’ajuntament 

Valor 
pressuposta

t 
base 

imposable 

Unitats 
Preus 

annuals IVA 
exclòs €/any 

Preus 
annuals 

IVA inclòs 
€/any 

P1 a Subministrament d’energia 0,03184 €/kWh 7.206,95 8.720,41 

P1 b Gestió energètica 4.120,00 €/any 4.120,00 4.985,20 

P2 Manteniment preventiu 1.900,00 €/any 1.900,00 2.299,00 

P3 
Manteniment correctiu i 
garantia total 

1.200,00 €/any 1200,00 1.452,00 

TOTAL PRESTACIONS ANUALS 14.426,95 17.456,61 

 

PRESTACIO
NS 

CONTRACT
E 

Prestació a càrrec de la 
Diputació de Girona 

Valor pressupostat 
base imposable  €    

(IVA exclòs) 

 

Cost € (IVA inclòs) 

P4 

Obres d’adequació i 
d’instal·lació d’una caldera 
de biomassa i xarxa de 
calor al pavelló, escola i 
local social  

196.353,52 237.587,76 

NOTA: El valor de P1a és el resultat del preu unitari tèrmic (€/kWh) pel consum mitjà 
tèrmic disponible (kWh) dels últims 3 anys, aplicant un rendiment de les calderes 
existents del 80%. 
14.Vist que el consum energètic dels edificis inclosos a l’actuació durant els darrers 

tres anys ha estat el següent: 

EDIFICI 
Tipologia de 

consum 
2016 2017 2018 

Mitjana de 
consum 

Pavelló* 
Consum elèctric 
kWh 

69.517 69.779 91133 76.810   

Escola 
Consum elèctric 
kWh 

35.480 30.499 28.714 31.564 

Local social* 
Consum elèctric 
kWh 

45.737 44.491 43.085 44.437   

TOTAL 
Consum elèctric 
kWh 

150.734 144.769 162.932 152.811   

Pavelló 
Consum tèrmic 
fòssil kWh 

68.317 70.554 57.163 65.345   
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Escola 
Consum tèrmic 
fòssil kWh 

142.370 95.567 153.466 130.468   

Local social 
Consum tèrmic 
fòssil kWh 

85.951 85.283 90.136 87.123   

TOTAL 
Consum tèrmic 
fòssil kWh 

296.638 251.404 300.765 282.936 

* Pel que fa al consum elèctric del pavelló, cal tenir en compte que el 
comptador d’electricitat és comú pel pavelló i la piscina municipal i s’ha aplicat 
la premissa (d’acord amb l’ajuntament) que el consum anual del pavelló 
correspon a tots els mesos de l’any restant els 3 mesos d’estiu que 
corresponen a la piscina. Pel que fa al consum elèctric del local social, cal tenir 
en compte que el comptador d’electricitat és comú pel local social i el camp de 
futbol i s’ha aplicat la premissa (d’acord amb l’Ajuntament) que el consum del 
local social correspon al 50% de les factures d’aquest comptador. 

15.Vist que per al bon funcionament del projecte es creu convenient que la direcció 
d’obres i el seguiment administratiu i econòmic el dugui a terme la Diputació de 
Girona, la Diputació de Girona encarregar la direcció de les obres d’instal·lació i 
posada en funcionament de la prestació núm. 4 per mitjà d’un contracte extern i el 
repercutirà a l’Ajuntament signant del conveni. El cost estimat és el recollit en la 
taula següent: 

PRESTACIONS CONTRACTE 

Valor 
pressupostat 

base 
imposable 

Unitats 
Preu  € 

(IVA exclòs)  

Preu  € 

 (IVA 
inclòs)  

Coordinació de seguretat  i salut laboral, i 
direcció de les obres estimada 
d'instal·lació d’una caldera de biomassa i 
xarxa de calor al pavelló, escola i local 
social  

6.500,00 1 6.500,00 7.865,00 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni, d’acord amb els següents: 
Pactes 
Primer. Objecte. 
El present conveni de col·laboració té per objecte: 

a)Que l’Ajuntament signant d’aquest conveni autoritzi a realitzar la contractació i 
adjudicació de les quatre prestacions (P1, P2, P3 i P4) a la Diputació de 
Girona. 

b)Regular les condicions d’execució i lliurament del projecte d’instal·lació d’una 
caldera de biomassa al pavelló, escola i local social (prestació núm. 4) de 
Quart, abans de l’inici del procediment de contractació conjunta esporàdica. 

c)Que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’abonar a l’empresa adjudicatària les 
prestacions 1, 2 i 3. 

d)Que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’abonar a la Diputació de Girona el 
cost derivat de la direcció tècnica de les obres d’instal·lació de la prestació 
núm. 4. 
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e)Establir la forma de pagament de l’import cofinançat de la prestació núm. 4 per 
l’Ajuntament, corresponent al 25 % del total del pressupost d’execució 
material, més el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial, i 
més el 21 % d’IVA del total del projecte, als efectes del que disposen els 
articles 116.5 i 323.5  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic i l’article 8 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que 
s’aprova el reglament general de la Llei de Contractes de les AAPP. 

A efectes indicatius, el pressupost d’execució de les prestacions P1, P2 i P3 que 
servirà per establir el preu de licitació del contracte mixt i el seu valor estimat que 
haurà d’assumir l’Ajuntament, és el següent: 
Taula 1 

PRESTACIO
NS 

CONTRACT
E 

Prestacions energètiques a 
càrrec de l’ajuntament 

Valor 
pressuposta

t 
base 

imposable 

Unitats 
Preus 

anuals IVA 
exclòs €/any 

Preus 
anuals IVA 

inclòs 
€/any 

P1 a Subministrament d’energia 0,03184 €/kWh 7.206,95 8.720,41 

P1 b Gestió energètica 4.120,00 €/any 4.120,00 4.985,20 

P2 Manteniment preventiu 1.900,00 €/any 1.900,00 2.299,00 

P3 
Manteniment correctiu i 
garantia total 

1.200,00 €/any 1200,00 1.452,00 

TOTAL PRESTACIONS ANUALS 14.426,95 17.456,61 

A efectes indicatius, el pressupost d’execució per contracte que servirà per establir el 
preu de licitació del projecte (prestació núm. 4), el seu valor estimat i la distribució de 
finançament entre les parts signants és la següent: 
Taula 2 

PROJECTE (Prestació 4) TOTAL 

Instal·lació d’una caldera de biomassa al pavelló, escola i 
local social  

237.587,76 € 

TOTAL DESPESES 237.587,76 € 

  

FINANÇAMENT TOTAL 

FEDER 98.176,76 € 

Ajuntament 90.322,62 € 

Diputació de Girona 49.088,38 € 

TOTAL 237.587,76 € 
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A efectes indicatius, el pressupost que servirà per establir el preu de licitació del 
servei de direcció de les obres i de la instal·lació (prestació núm. 4), el seu valor 
estimat i la distribució de finançament entre les parts signants és la següent: 
Taula 3 

Direcció d’obres 
TOTAL (IVA 

exclòs) 
TOTAL (IVA inclòs) 

Coordinació de seguretat  i salut laboral, i direcció 
tècnica de les obres estimada d’adequació i d’ 
instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de 
calor al pavelló, escola i local social  

6.500,00 7.865,00 

TOTAL DESPESES 6.500,00 7.865,00 

   

FINANÇAMENT 
TOTAL (IVA 

exclòs) 
TOTAL (IVA inclòs) 

Ajuntament 6.500,00 7.865,00 

TOTAL 6.500,00 7.865,00 

El contracte preveurà clàusules específiques per tal que l’empresa garanteixi, com a 
mínim, un estalvi del 5% en el cas del consum tèrmic i del 10% en el cas del consum 
elèctric (prestació P1). El procediment de mesura i verificació d’aquest estalvi anirà a 
càrrec de la Diputació de Girona, que emetrà un informe anual. L’Ajuntament haurà 
de facilitar les factures i/o registres de consums corresponents al consum elèctric i 
tèrmic anuals a la Diputació de Girona. 
Segon. Obligacions econòmiques. 
Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, l’Ajuntament haurà 
d’acreditar la plena disponibilitat de la despesa que cofinança (prestacions P1, P2 i P3 
i la part corresponent de la P4) i la derivada de la direcció de les obres (taula 3), en 
els exercicis pressupostaris corresponents, mitjançant el certificat de l’acord municipal 
d’aprovació de la despesa. 
L’import és provisional i serà revisat al final de l’execució total del projecte d’acord 
amb la certificació final i liquidació del contracte. Respecte a la prestació núm. 4, en el 
cas d’existir majors despeses per a la realització del projecte indicat, degudament 
tramitades conforme a la normativa de contractació, aquestes seran assumides per 
l’Ajuntament. En el cas que es produeix una menor despesa, les quantitats sobrants 
es disminuiran en proporció a les respectives aportacions fixades a la taula 2. 
La Diputació de Girona s’obliga a destinar l’aportació total realitzada per l’Ajuntament 
al finançament del contracte objecte d’aquest conveni. 
L’ajuntament de Quart es compromet a notificar a la Diputació de Girona la generació 
d’ingressos nets, d'acord amb el que estableix l'article 61 del Reglament (UE) 
1303/2013. 
Tercer. Terminis i forma de pagament. 
Un cop adjudicades les prestacions P1, P2, P3 i P4, la Diputació de Girona 
comunicarà a l’Ajuntament signant d’aquest conveni l’import d’adjudicació i l’import a 
abonar per l’Ajuntament en funció de l’import d’adjudicació, ajustant els càlculs 
establerts en el punt primer i segon d’aquest conveni. L’Ajuntament es compromet 
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doncs a abonar les despeses de les prestacions P1, P2 i P3 directament a l’empresa 
adjudicatària contra la presentació de la corresponent factura fins que la Diputació de 
Girona cedeixi la titularitat del bé a l’Ajuntament. 
En el termini de dos mesos des de la notificació de l’acord d’adjudicació, l’Ajuntament 
de Quart haurà d’abonar a la Diputació de Girona, la quantitat corresponent a la 
primera anualitat (2020). L’import corresponent al segon i últim abonament haurà de 
ser ingressat a la Diputació de Girona en el termini de dos mesos des de la notificació 
de la certificació final d’obra, on s’ajustarà al cost d’aquesta. 
Pel que fa al cost de la direcció de les obres, recollit en la taula 3, l’Ajuntament 
l’abonarà a la Diputació de Girona en el mateix moment que realitzi el primer 
pagament de la prestació núm. 4. Una vegada finalitzada l'obra, es trametrà la 
documentació  corresponent a l'Ajuntament per a la justificació d'aquesta despesa. 
Quart. Titularitat. 
D’acord amb la base 23.1.b) de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, la qual dóna 
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona serà 
titular de la instal·lació (prestació núm. 4) detallada a la clàusula primera durant un 
termini mínim de 5 anys, a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta. 
L’Ajuntament posa a disposició de la Diputació de Girona, lliure de càrregues i 
gravàmens, els terrenys i edificis i, també, els permisos necessaris per dur a terme el 
projecte. 
L’Ajuntament també es compromet a fer funcionar el bé objecte d’aquest conveni 
durant tot el període en que aquest serà de titularitat de la Diputació de Girona. Per 
tant, durant els primers 5 anys a comptar des de la recepció del bé (prestació núm. 4) 
la Diputació de Girona el posarà a disposició de l’Ajuntament signant del conveni. 
Un cop transcorregut el termini mínim de 5 anys, la Diputació de Girona cedirà la 
titularitat de la instal·lació al municipi signant. Si cal, aquesta operació s’haurà de 
reflectir en el corresponent inventari de béns municipal. 
Cinquè. Interlocutor, Responsable del contracte i direcció tècnica. 
En fase d’execució de la contractació conjunta esporàdica, la Diputació de Girona 
serà l’òrgan de contractació que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes 
administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per 
raons d’interès públic, penalitzar i acordar-ne la resolució i determinar els efectes 
d’aquesta. 
Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada, 
l’Ajuntament nomenarà un interlocutor i la Diputació nomenarà un responsable del 
contracte. El responsable de contacte, amb constant comunicació amb l’interlocutor 
municipal, serà l’encarregat, en caràcter general, de supervisar l’execució del 
contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la 
correcta realització de les prestacions pactades, assenyalant el ritme d’execució 
convenient així com de reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar la 
solució de les diverses incidències que puguin sorgir durant la seva execució. 
La Diputació de Girona encarregarà, per mitjà d’un contracte extern, la direcció 
tècnica de l’execució de l’obres i els treballs tècnics de seguretat i salut laboral. La 
direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització. 
La direcció tècnica i els responsables del contracte en el marc de les seves 
respectives competències seran els responsables de l’estricta subjecció de les obres 
a les estipulacions contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al 
projecte que serveix de base al contracte, d’acord amb la normativa establerta al 
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capítol I, del Títol II del text refós de la llei de contractes del sector públic i demés 
normativa concordant. 
Sisè. Seguiment. 
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de 
Programes Europeus.  
Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun dels 
signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta 
execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. També tindrà com 
a finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no 
tindrà personalitat jurídica.  
La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries. 
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o 
funcionari de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa del diputat de 
Programes Europeus de la Diputació de Girona, quan algun dels seus membres ho 
sol·liciti. Els acords hauran d’ésser aprovats per consens dels signataris d’aquest 
conveni. 
Setè. Durada. 
El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i 
fins que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes. La seva durada prevista 
és des de la data de la signatura fins al 31 de desembre de 2023. 
El conveni es podrà prorrogar per un període màxim de 4 anys més, per tal de donar 
compliment a allò establert al pacte quart, i sempre que s’acordi de manera expressa 
per ambdues parts, amb caràcter anual. 
Vuitè. Normativa legal.  
El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel 
que disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985 
Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret 
179/1995) i per l’article 116.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic.  
Novè. Publicitat del Conveni. 
Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de Procediment 
Administratiu a Catalunya, el Conveni de col·laboració Interadministratiu de 
finançament s’haurà de publicar al DOGC i al Portal de Transparència de la Diputació 
de Girona. 
Desè. Formes d’extinció del Conveni. 
El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per 
les següents causes:  

a)Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit. 
b)Per finalització de la seva vigència. 
c)Pel compliment del contingut d’aquest conveni 
d)Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció d’oposar-

se a la pròrroga. 
Onzè. Compensació i reintegrament. 
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet el 
pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent 
amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol 
concepte, amb la Diputació de Girona. 
Si les actuacions objecte de finançament FEDER regulat en aquest conveni són 
objecte d’un procés de reintegrament de la subvenció com a causa de la detecció, per 
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part de l’autoritat d’auditoria del Programa Operatiu FEDER o per altres organismes 
de control previstos per la normativa europea, d’irregularitats en l’execució de la 
despesa certificada que comporten correccions sobre la despesa elegible, cada 
administració, d’acord amb el seu grau de responsabilitat, haurà de fer-se càrrec 
d’aquests nova obligació econòmica així com de la corresponent sanció, establert en 
els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, que se’n pugui derivar.  
Dotzè. Litigis. 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de 
naturalesa administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa 
administrativa, un cop s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió 
Mixta paritària. 
Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment 
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
Tretzè. Clàusula d’atribució de competències 
En relació a aquest conveni aprovat pel Ple de la Diputació de Girona i l’Ajuntament 
de Quart, quan s’hagi de procedir a realitzar a posteriori, correccions d’errades 
materials, aritmètiques i modificacions no substancials, es podran resoldre per 
resolució de Presidència i Alcaldia, a efectes de celeritat i simplificació del 
procediment administratiu. 
I, en prova de conformitat, totes les parts signen el present conveni de col·laboració.” 
 
SEGON. Facultar al president per a la signatura de l’esmentat conveni i per dur a 
terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i aritmètiques i 
modificacions no substancials d’aquest conveni a efectes de celeritat i simplificació 
del procediment administratiu. 
 
TERCER. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Quart.” 
 
El senyor President comenta que passaríem als punts d’aprovació de convenis de 
col·laboració, que serien els punts catorzè i quinzè de l’ordre del dia, que seria 
l’aprovació, el catorzè, d’un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Quart pel 
cofinançament d'una instal·lació de caldera de biomassa,i en el quinzè Sant Joan de 
les Abadesses, per un projecte de cofinançament d'enllumenat. Senyora Mindan, té la 
paraula i exposi els punts catorzè i quinzè, si us plau. 
La diputada delegada de Programes Europeus, senyora Montserrat Mindan, intervé i 
manifesta: Hola a tothom, moltes gràcies, president. El punt número catorzè és, com 
bé ha dit, la instal·lació de la caldera de biomassa pel pavelló, escola i local social 
municipal de Quart, i contents perquè aquesta seria l’última caldera de biomassa, 
l’últim conveni que faríem referent a la primera convocatòria dels FEDER. És un 
cofinançament FEDER de 98.176 euros i la Diputació el que farà serà la direcció 
d’obra i el seguiment administratiu i econòmic. 
Pel que fa al punt quinzè, és el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses pel projecte de millora de l’enllumenat públic exterior que en 
aquest cas ja estarien fent el primer conveni de la segona convocatòria dels eixos 4 i 
6 del FEDER. I, amb una subvenció de 75.000 euros, i la Diputació també farà la 
direcció d’obres i seguiment administratiu i econòmic del projecte. 
El senyor President diu: Moltíssimes gràcies, senyora Mindan. Alguna consideració? 
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El diputat senyor Fernández respon: No, no. Nosaltres estem d’acord. 
La diputada senyora Pèlach respon: No. 
El senyor President manifesta: Per tant, entenem doncs que quedarien aprovats 
aquests dos punts, catorzè i quinzè.  
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
15. PLE141/000003/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Servei 

programes europeus (029): Aprovació del conveni de col·laboració amb 
l'ajuntament de Sant Joan de les Abadesses pel cofinançament del 
projecte de millora de l'enllumenat públic exterior de Sant Joan de les 
Abadesses (expedient 2018/4223) 

 
“Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 26 de juliol de 2018, en que 
es seleccionava i es preveia el cofinançament del projecte de millora de l’enllumenat 
públic exterior  de Sant Joan de les Abadesses, en cas de ser aprovat per la 
Generalitat de Catalunya, en els termes següents: 

 
Vist que l’executivitat d’aquesta resolució quedava condicionada a l’aprovació de les 
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels corresponents 
convenis amb els ens locals beneficiaris. 
 
Vista la Resolució de la consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, 
(PRE/1527/2019), 4 de juny de 2019, publicada al DOGC núm. 7892, de data 7 de 
juny de 2019, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals 
susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos 
prioritaris 4 i 6, en que s’aprova l’esmentat projecte i se li atorga un cofinançament 
FEDER de 75.000,00 €. 
 
Tenint en compte que és d’aplicació l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, ja que la 
Diputació de Girona durà a terme la contractació de tot el projecte el qual, en part, ve 
cofinançat per l’ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 
 
D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 

Expedient Entitat NIF Puntuació 
obtinguda 

Pressupost      
(€) (IVA 
inclòs) 

Despesa 
subvencionable  
(€) ( sense IVA) 

Aportació de la 
Diputació (25 
% despesa 

elegible) 

2018/4223 

AJ. DE 
SANT 

JOAN DE 
LES 

ABADES-
SES 

P1717700G 7,63 564.776,32 150.000,00 37.500,00 
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PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses pel cofinançament i les condicions 
d’execució i lliurament del projecte de millora de l’enllumenat públic exterior  de Sant 
Joan de les Abadesses, el literal del qual diu: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES PEL COFINANÇAMENT I 
LES CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL 
Parts 
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple 
de la Diputació del dia 4 de juliol de 2019,  amb domicili a la pujada Sant Martí, 4-5, 
17004 - Girona, amb NIF P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi 
Batllori i Nouvilas, i facultat per l’acord del Ple de la Diputació de Girona del dia ... de 
... de 2020. 
El Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde de Sant Joan de les Abadesses, per nomenament 
del Ple de l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019, amb domicili a la plaça Major, 3, 
17860 - Sant Joan de les Abadesses, amb NIF P1717700G. 
Antecedents 

1.Vista l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i 
vista la Resolució PRE/2017/2018, de 25 de juliol, per la qual s’obre la 
convocatòria per part del Departament de Presidència. 

2.Vist que la Diputació de Girona, el dia 19 de desembre de 2017, BOP núm. 4, 
anunci 3, va aprovar les bases específiques reguladores del procés de 
selecció i d’execució dels projectes dels ajuntaments, consells comarcals i 
altres ens locals a presentar a la segona convocatòria (Ordre PRE/105/2018, 
de 2 de juliol) del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya 
Eixos 4 i 6 del FEDER. 

3.Que dins del termini de la convocatòria pública de subvencions del Servei de 
Programes Europeus, publicada al BOP núm. 57, anunci 2526, de 21 de març 
de 2018 i BOP Núm. 72, DE 13 d’abril de 2018, l’Ajuntament de Sant Joan de 
les Abadesses va presentar el projecte “Millora de l’eficiència energètica de 
l’enllumenat públic del municipi”. 

4.Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 26 de juliol de 2018, en 
que es selecciona i es preveu el cofinançament de l’esmentat projecte, en cas 
de ser aprovat per la Generalitat de Catalunya,  en els següents termes:  

Expedient Entitat NIF Puntua-
ció 

obtingu-
da 

Pressupost      
(€) (IVA 
inclòs) 

Despesa 
subvenciona-
ble  (€) (sense 

IVA) 

Aportació de la 
Diputació (25 
% despesa 

elegible) 

2018/4223 

AJ. DE 
SANT JOAN 

DE LES 
ABADES-

SES 

P1717700G 7,63 564.776,32 150.000,00 37.500,00 
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5.Vist que l’executivitat d’aquesta resolució està condicionada a l’aprovació de les 
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels 
corresponents convenis amb els ens locals beneficiaris. 

6.Vista la Resolució de la consellera de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, (PRE/1527/2019), 4 de juny de 2019, publicada al DOGC núm. 
7892, de data 7 de juny de 2019, per la qual se seleccionen les operacions de 
les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 
2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en que s’aprova l’esmentat projecte i se li 
atorga un cofinançament FEDER de 75.000,00 €.  

7.Vist que l’art. 10.4 de les Bases de la convocatòria de la Diputació preveu que 
es signarà un conveni amb l’entitat local, regulador de les condicions 
d’execució i de lliurament del bé, així com del lliurament de l’import cofinançat 
per ell (el 25% de la despesa elegible més l’IVA repercutible).  

8.Vist que una vegada redactat el projecte executiu el cost total s’eleva a 
197.001,36 € (IVA inclòs) i que l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 
està disposat a assumir aquesta increment de 15.501,36 €. 

9.Vist que la Diputació de Girona, per al bon funcionament del projecte, portarà a 
terme, amb els seus propis recursos, la direcció de les obres i el seguiment 
administratiu i econòmic del projecte. 

10.Vist que el model proposat és innovador des del punt de vista de l’organització 
ja que inclou la gestió energètica integral i que els contractes s’estructuren en 
les següents prestacions:  

Prestació P1 – Gestió energètica 
L’empresa adjudicatària serà responsable de mantenir un consum anual 
objectiu de les instal·lacions d’enllumenat públic. A l’auditoria es detalla el 
perfil de consum anual que s’ha d’assolir a partir del primer any de 
contracte, i que servirà com a referència per a calcular l’estalvi teòric, 
mantenint en tot moment els nivells lumínics exigits per normativa. 
Aquesta prestació comprèn les tècniques de gestió energètica i explotació 
necessàries pel correcte funcionament de les actuacions, que són: 
- Control energètic 
- Gestió de la instal·lació 
- Control de nivells lumínics 
Prestació P2 – Manteniment preventiu 
El manteniment preventiu té com a objectiu mantenir les instal·lacions 
d’enllumenat públic dins d’un adequat nivell de funcionament, controlant 
els seus elements i realitzant operacions generals per tal de reduir al 
mínim les avaries i les operacions no programades, garantint així un alt 
rendiment de les instal·lacions. 
Prestació P3 – Garantia total 
Reparació amb substitució de tots els elements deteriorats instal·lats per 
l’empresa adjudicatària a les instal·lacions segons es regula al Plec de 
prescripcions tècniques sota la modalitat de garantia total. 
Prestació P4 – Renovació de l’enllumenat públic exterior 
Subministrament i instal·lació de components de l’enllumenat públic 
exterior. 

11.Per tal de garantir la gestió energètica integral i fomentar l’estalvi és necessari 
que la mateixa empresa que dugui a terme les accions de millora de l’eficiència 
energètica de l’enllumenat públic, sigui l’encarregada dur a terme les 
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prestacions definides en el punt anterior. Per aquest motiu, la Diputació de 
Girona durà a terme una licitació conjunta que inclourà totes les prestacions: 
P1, P2, P3 i P4. La Diputació de Girona, com a únic òrgan adjudicador 
administrarà tot el procediment, per compte propi i per compte de l’Ajuntament 
signant d’aquest conveni. Per tant, redactarà i aprovarà els plecs per la licitació, 
adjudicarà el contracte com un tot únic i indivisible i el formalitzarà al seu nom. 
La cobertura legal de l’esmentada previsió es troba recollida a l’article 38.2 de 
la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, que regula la contractació conjunta 
esporàdica en relació a l’article 31 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 

12.Vist que el càlcul pressupostats per cadascuna de les quatre prestacions és:  

PRESTACIONS 
CONTRACTE 

Prestacions a càrrec de 
l’Ajuntament 

Preus anuals sense 
IVA  (€/any) 

Preus anuals 
amb IVA  (€/any) 

P1 Gestió energètica  2.245,19 2.716,68 

P2 Manteniment preventiu 4.632,35 5.605,14 

P3 Garantia total 5.911,54 7.152,96 

TOTAL PRESTACIONS (€/any) 12.789,08 15.474,78 

 

PRESTACIONS 
CONTRACTE 

Prestació a càrrec de la 
Diputació de Girona 

Preu sense IVA (€) 
Preu amb IVA 

(€) 

P4 
Renovació de l’enllumenat 
públic exterior  

162.811,04 197.001,36 

13.Vist que el consum energètic de l’enllumenat públic inclòs a l’actuació i que es 
determina a l’auditoria energètica ha estat el següent: 

Tipologia de consum 
Mitjana de consum 

(kWh/any) 

Consum elèctric  199.133,00 

14.Vist que el cost anual associat a la gestió energètica i manteniment de l’enllumenat 
públic ha estat el següent: 

Tipologia de servei 
Mitjana del cost 

anual (€) 

Gestió energètica  0,00 

Manteniment correctiu  16.000,00 

Manteniment preventiu  0,00 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni, d’acord amb els següents 
Pactes 
Primer. Objecte. 
El present conveni de col·laboració té per objecte: 
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a)Que l’Ajuntament signant d’aquest conveni autoritzi a realitzar la contractació i 
adjudicació de les quatre prestacions (P1, P2, P3 i P4) a la Diputació de 
Girona. 

b)Regular les condicions d’execució i lliurament de les actuacions de millora de 
l’enllumenat públic exterior (prestació núm. 4) de Sant Joan de les Abadesses, 
abans de l’inici del procediment de contractació conjunta esporàdica.  

c)Que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’abonar a l’empresa adjudicatària les 
prestacions 1, 2 i 3. 

d)Establir la forma de pagament de l’import cofinançat de la prestació núm. 4 per 
l’Ajuntament, corresponent al 25 % del total del pressupost d’execució material, 
més el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial, i més el 21 % 
d’IVA del total del projecte, als efectes del que disposen els articles 116.5 i 323.5  
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i l’article 8 
del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el reglament 
general de la Llei de Contractes de les AAPP. 

A efectes indicatius, el pressupost d’execució de les prestacions P1, P2 i P3 que 
servirà per establir el preu de licitació del contracte mixt i el seu valor estimat que 
haurà d’assumir l’Ajuntament, és el següent: 
Taula 1 

PRESTACIONS 
CONTRACTE 

Prestacions a càrrec de 
l’Ajuntament 

Preus anuals sense 
IVA  (€/any) 

Preus anuals 
amb IVA  (€/any) 

P1 Gestió energètica  2.245,19 2.716,68 

P2 Manteniment preventiu 4.632,35 5.605,14 

P3 Garantia total 5.911,54 7.152,96 

TOTAL PRESTACIONS (€/any) 12.789,08 15.474,78 

A efectes indicatius, el pressupost d’execució per contracte que servirà per establir el 
preu de licitació del projecte (prestació núm. 4), el seu valor estimat i la distribució de 
finançament entre les parts signants és la següent: 
Taula 2 

Projecte executiu  (Prestació núm. 4) TOTAL 

Renovació de l’enllumenat públic exterior 197.001,36 € 

TOTAL DESPESES 197.001,36 € 

  

FINANÇAMENT TOTAL 

FEDER 75.000,00 € 

Ajuntament 84.501,36 € 

Diputació de Girona 37.500,00 € 

TOTAL 197.001,36€ 

El contracte preveurà clàusules específiques per tal que l’empresa garanteixi, com a 
mínim, el percentatge d’estalvi definit a la memòria. El procediment de mesura i 
verificació d’aquest estalvi anirà a càrrec de la Diputació de Girona, que emetrà un 
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informe anual. L’Ajuntament haurà de facilitar les factures i/o registres de consums 
corresponents al consum elèctric anuals a la Diputació de Girona.  
Segon. Obligacions econòmiques. 
Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, l’Ajuntament haurà 
d’acreditar la plena disponibilitat de la despesa que cofinança (prestacions P1, P2, P3 
i la part corresponent de la P4), en els exercicis pressupostaris corresponents, 
mitjançant el certificat de l’acord municipal d’aprovació de la despesa. 
L’import és provisional i serà revisat al final de l’execució total del projecte d’acord 
amb la certificació final i liquidació del contracte. Respecte a la prestació núm. 4, en el 
cas d’existir majors despeses per a la realització del projecte indicat, degudament 
tramitades conforme a la normativa de contractació, aquestes seran assumides per 
l’Ajuntament. En el cas que es produeixi una menor despesa, les quantitats sobrants 
es disminuiran en proporció a les respectives aportacions fixades a la taula 2. 
La Diputació de Girona s’obliga a destinar l’aportació total realitzada per l’Ajuntament 
al finançament del contracte objecte d’aquest conveni. 
L’ajuntament de Sant Joan de les Abadesses es compromet a notificar a la Diputació 
de Girona la generació d’ingressos nets, d'acord amb el que estableix l'article 61 del 
Reglament (UE) 1303/2013.  
Tercer. Terminis i forma de pagament. 
Un cop adjudicades les prestacions P1, P2, P3 i P4, la Diputació de Girona 
comunicarà a l’Ajuntament signant d’aquest conveni l’import d’adjudicació i l’import a 
abonar per l’Ajuntament en funció de l’import d’adjudicació, ajustant els càlculs 
establerts en el punt primer i segon d’aquest conveni. L’Ajuntament es compromet 
doncs a abonar les despeses de les prestacions P1, P2 i P3 directament a l’empresa 
adjudicatària contra la presentació de la corresponent factura fins que la Diputació de 
Girona cedeixi la titularitat del bé a l’Ajuntament. 
En relació a la prestació núm. 4, en el termini de dos mesos des de la notificació de 
l’acord d’adjudicació, l’ajuntament de Sant Joan de les Abadesses haurà d’abonar a la 
Diputació de Girona, la quantitat corresponent a la primera anualitat (2020). L’import 
corresponent a la segona i última anualitat (2021) s’abonarà en el termini de dos 
mesos des de la notificació de la certificació final d’obra, en que s’ajustarà al cost 
d’aquesta. 
Una vegada finalitzada l'obra, es trametrà còpia de les corresponents factures a 
l'Ajuntament, per a la justificació d'aquesta despesa. 
Quart. Titularitat. 
D’acord amb la base 23.1.b) de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, la qual dóna 
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona serà 
titular de la instal·lació (prestació núm. 4) detallada a la clàusula primera durant un 
termini mínim de 5 anys, a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta. 
L’Ajuntament posa a disposició de la Diputació de Girona, lliure de càrregues i 
gravàmens, les instal·lacions i, també, els permisos necessaris per dur a terme el 
projecte. 
L’Ajuntament també es compromet a fer funcionar el bé objecte d’aquest conveni 
durant tot el període en que aquest serà de titularitat de la Diputació de Girona. Per 
tant, durant els primers 5 anys a comptar des de la recepció del bé (prestació núm. 4) 
la Diputació de Girona el posarà a disposició de l’Ajuntament signant d’aquest 
conveni. 
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Un cop transcorregut el termini mínim de 5 anys, la Diputació de Girona cedirà la 
titularitat de la instal·lació al municipi signant. Si cal, aquesta operació s’haurà de 
reflectir en el corresponent inventari de béns municipal. 
Cinquè. Interlocutor, Responsable del contracte i direcció tècnica. 
En fase d’execució de la contractació conjunta esporàdica, la Diputació de Girona 
serà l’òrgan de contractació que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes 
administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per 
raons d’interès públic, penalitzar i acordar-ne la resolució i determinar els efectes 
d’aquesta. 
Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada, 
l’Ajuntament nomenarà un interlocutor i la Diputació nomenarà un responsable del 
contracte. El responsable de contacte, amb constant comunicació amb l’interlocutor 
municipal, serà l’encarregat, en caràcter general, de supervisar l’execució del 
contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la 
correcta realització de les prestacions pactades, assenyalant el ritme d’execució 
convenient així com de reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar la 
solució de les diverses incidències que puguin sorgir durant la seva execució. 
La Diputació de Girona assumirà la direcció tècnica de l’execució de l’obres i els 
treballs tècnics de seguretat i salut laboral amb recursos propis. La direcció de l’obra 
comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització. 
Els responsables del contracte en el marc de les seves respectives competències 
seran els responsables de l’estricta subjecció de les actuacions a les estipulacions 
contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al projecte que serveix 
de base al contracte, d’acord amb la normativa establerta al capítol I, del Títol II del 
text refós de la llei de contractes del sector públic i demés normativa concordant. 
Sisè. Seguiment. 
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de 
Programes Europeus.  
Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun dels 
signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta 
execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. També tindrà com 
a finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no 
tindrà personalitat jurídica.  
La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries. 
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o 
funcionari de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa de la diputada de 
Programes Europeus de la Diputació de Girona, quan algun dels seus membres ho 
sol·liciti. Els acords hauran d’ésser aprovats per consens dels signataris d’aquest 
conveni. 
Setè. Durada. 
El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i 
fins que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes. La seva durada inicial 
prevista és pels anys 2020 i 2021. 
El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de 
2022 i sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini 
d’un any. La pròrroga serà excepcional. 
Vuitè. Normativa legal.  
El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel 
que disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985 
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Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret 
179/1995) i per l’article 116.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic.  
Novè. Publicitat del Conveni. 
Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de Procediment 
Administratiu a Catalunya, el Conveni de col·laboració Interadministratiu de 
finançament s’haurà de publicar al DOGC i al Portal de Transparència de la Diputació 
de Girona. 
Desè. Formes d’extinció del Conveni. 
El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per 
les següents causes:  

a)Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit. 
b)Per finalització de la seva vigència. 
c)Pel compliment del contingut d’aquest conveni 
d)Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció d’oposar-

se a la pròrroga. 
Onzè. Compensació i reintegrament. 
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet el 
pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent 
amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol 
concepte, amb la Diputació de Girona. 
Si les actuacions objecte de finançament FEDER regulat en aquest conveni són 
objecte d’un procés de reintegrament de la subvenció com a causa de la detecció, per 
part de l’autoritat d’auditoria del Programa Operatiu FEDER o per altres organismes 
de control previstos per la normativa europea, d’irregularitats en l’execució de la 
despesa certificada que comporten correccions sobre la despesa elegible, cada 
administració, d’acord amb el seu grau de responsabilitat, haurà de fer-se càrrec 
d’aquests nova obligació econòmica així com de la corresponent sanció, establert en 
els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, que se’n pugui derivar.  
Dotzè. Litigis. 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de 
naturalesa administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa 
administrativa, un cop s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió 
Mixta paritària. 
Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment 
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
Tretzè. Clàusula d’atribució de competències 
En relació a aquest conveni, aprovat pel Ple de la Diputació de Girona i de 
l’ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, quan s’hagi de procedir a realitzar a 
posteriori correccions d’errades materials, aritmètiques i modificacions no 
substancials, es podran resoldre per resolució de Presidència i Alcaldia, a efectes de 
celeritat i simplificació del procediment administratiu. 
I, en prova de conformitat, totes les parts signen el present conveni de col·laboració.” 
 
SEGON.  Facultar al president per a la signatura de l’esmentat conveni i per dur a 
terme, si és necessari, correccions posteriors d’errades materials i aritmètiques i 
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modificacions no substancials d’aquest conveni a efectes de celeritat i simplificació 
del procediment administratiu. 
 
TERCER. Traslladar aquest acord a l’ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.” 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
16. PLE141/000005/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Servei 

programes europeus (029): Aprovació inicial de les bases reguladores de 
subvencions per ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals i 
consells esportius de la demarcació de Girona, per cobrir part dels costos 
de redacció de projectes de convocatòries finançades per la UE (expedient 
2020/2321) 

 
“Amb l’objectiu de regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona als 
ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals i consells esportius, de la 
demarcació de Girona, per cobrir part dels costos de redacció de projectes d'algunes 
convocatòries finançades per la Unió Europea, la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent: 

 

PRIMER. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de les subvencions 
que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres ens 
locals i consells esportius, de la demarcació de Girona, per cobrir part dels costos de 
redacció de projectes d'algunes convocatòries finançades per la Unió Europea, 
segons el text que es transcriu a continuació: 
 
“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS QUE 
CONCEDEIX LA DIPUTACIÓ DE GIRONA ALS AJUNTAMENTS, CONSELLS 
COMARCALS I ALTRES ENS LOCALS I CONSELLS ESPORTIUS, DE LA 
DEMARCACIÓ DE GIRONA, PER COBRIR PART DELS COSTOS DE REDACCIÓ 
DE PROJECTES D'ALGUNES CONVOCATÒRIES FINANÇADES PER LA UNIÓ 
EUROPEA 
1. Objecte 
1.1. Aquestes bases tenen per finalitat regular les subvencions que concedeix la 
Diputació de Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals i consells 
esportius, de la demarcació de Girona, per cobrir part dels costs de redacció de 
projectes d'algunes convocatòries finançades per la Unió Europea. 
1.2. S'admetran els costos de redacció de projectes pensats per a totes les 
convocatòries amb fons provinents de la Unió Europea, excepte dels fons estructurals 
i d'inversió (FEDER, FSE, FEADER i FEMP). Sí que s'admetran els costos derivats de 
la redacció de projectes redactats d'acord amb l'objectiu de Cooperació territorial 
europea i amb l'Instrument Europeu de Veïnatge i Partenariat. 
2. Naturalesa i procediment de concessió 
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència 
competitiva i convocatòria pública, mitjançant la comparació de les sol·licituds que es 
presentin en el període fixat en la convocatòria, que haurà d’aprovar la Presidència de 
la Corporació, i establint-ne una prelació d’acord amb els criteris de valoració 
establerts en la base 6.1. 
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Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a 
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a 
precedent. 
3. Despeses subvencionables 
3.1. L’objecte a subvencionar és el cost de redacció del projecte a presentar en 
alguna de les convocatòries de la Unió Europea —d’acord amb l’apartat 2 de la base 
primera— segons la informació que la Unió Europea —o l'entitat en qui delegui— hagi 
fet pública. 
3.2. Les despeses subvencionables seran les que siguin objecte de facturació entre 
l'1 d'octubre de l'any anterior i el 30 de novembre de l'any de la convocatòria, i poden 
ser: 
– Els honoraris de professionals externs. 
– La dedicació de personal propi dels ajuntaments, degudament justificada i valorada 
econòmicament. 
3.3. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor 
de mercat. 
3.4. No seran subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan aquests 
tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de 
l’ens sol·licitant de la subvenció. 
4. Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots 
els ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals i els consells esportius, de la 
demarcació de Girona. 
Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les entitats sol·licitants 
han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
5. Determinació de l'import de les subvencions i graduació per incompliments 
L'import de la convocatòria es fixarà en funció de la corresponent consignació 
pressupostària la qual cosa determinarà el nombre màxim d'ajudes que es podran 
concedir en cada convocatòria. 
Les subvencions atorgades s’entendran fixades en l’import establert en la resolució de 
la concessió i no podran excedir de 5.000 € ni del 80 % del cost de l'actuació 
subvencionada. 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada. En cas que la despesa 
justificada sigui inferior a la fixada com a «despesa a justificar» en l'acord de 
concessió, la subvenció es reduirà de manera que es mantingui el mateix percentatge 
de subvenció sobre la quantitat fixada com a «despesa a justificar». 
6. Criteris de valoració i import màxim de les subvencions 
6.1. Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades seran els 
següents: 
 
a) Per la qualitat tècnica i la maduresa del projecte pel qual es demana la 
subvenció, d’acord amb la memòria presentada. 

Fins a 10 
punts 

b) Per l’aportació de l’ens al cofinançament de les accions previstes en el 
projecte per al qual es demanarà la subvenció a la UE. 

Fins a 5 
punts 

c) Si el projecte es presenta conjuntament entre diversos ajuntaments, 
consells comarcals o altres ens locals o consells esportius. 

Fins a 5 
punts 

d) Si el projecte es presenta a qualsevol convocatòria de l'objectiu de 
cooperació territorial europea. 

1 punt 
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e) Si el projecte es presenta a qualsevol altra convocatòria europea de les 
admeses en aquestes bases. 

2 punts 

 
En el cas que la sol·licitud compleixi el requisit fixat a l'apartat c d'aquesta base, la 
subvenció només la pot demanar un dels ens que presentin el projecte. D’altra banda, 
si es dóna el cas que es presenti un ajuntament amb un ens que en depengui o un 
consell comarcal, també, amb un ens que en depengui, només comptarà com a una 
entitat local. 
6.2. Si l'import sol·licitat pels peticionaris no arriba al total de crèdit fixat en la 
convocatòria, s'atorgarà la quantitat sol·licitada pel peticionari, sempre dintre dels 
límits establerts en la base anterior. 
6.3. En cas que les sol·licituds superin el crèdit fixat en la convocatòria, les 
subvencions atorgades es repartiran proporcionalment a la puntuació obtinguda.  
7. Sol·licituds 
Les sol·licituds s’han de presentar en el termini establert en la convocatòria, 
mitjançant el model normalitzat disponible a la web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat). 
Les sol·licituds han d'estar signades pel representant legal de l’entitat amb signatura 
electrònica realitzada per mitjà d’un certificat vàlid i emès per una entitat certificadora 
reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. Les sol·licituds s'han 
de presentar per via telemàtica a través de les plataformes EACAT (administracions 
públiques) o E-TRAM (empreses i entitats). 
A la sol·licitud estandarditzada, cal adjuntar la documentació corresponent. 
L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha 
de realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini 
màxim de 10 dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha 
esmenat o s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit 
de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes 
previstos a l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i s’arxivaran les 
actuacions sense cap tràmit ulterior. 
8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds 
8.1. La instrucció i ordenació de l’expedient per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en aquestes bases les realitzarà el Servei de Programes Europeus. 
Les activitats d’instrucció comprendran: 
– La comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts 
en aquestes bases. 
– L’avaluació de les sol·licituds efectuada conforme els criteris establerts en aquestes 
bases. 
– La petició dels informes, informació o assessorament que estimi necessaris, en cas 
que l’estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta. 
8.2. Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora emetrà un informe 
en què es concretarà el resultat de l’avaluació efectuada. 
El Centre Gestor, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió Avaluadora, 
formularà la proposta de resolució degudament motivada. 
La proposta de resolució ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a 
l’atorgament de la subvenció i la quantia d’aquesta, així com la relació dels 
sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió. 
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8.3. La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels següents 
membres: 
Presidenta: la diputada de Programes Europeus. 
Vocals: el cap del Servei de Programes Europeus i un tècnic/a del Servei de 
Programes Europeus. 
9. Resolució de les sol·licituds 
9.1. La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Presidència, òrgan 
que resoldrà definitivament, en diversos actes, l'atorgament de les subvencions.  
9.2. La resolució serà notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris i 
també als peticionaris als quals s’hagi desestimat la sol·licitud.  
9.3. La Presidència de la Diputació haurà d'emetre la corresponent resolució en el 
termini màxim de dos mesos a comptar de la finalització del període de presentació 
de les sol·licituds. Un cop transcorregut dos mesos sense que s’hagi adoptat la 
resolució, s'entendrà que han estat desestimades per silenci administratiu.  
10. Acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el 
beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les 
condicions generals i específiques fixades que hi siguin aplicables. 
11. Justificació 
11.1. El termini per justificar la totalitat de les accions subvencionades serà el 5 de 
desembre de l’any de la convocatòria. El termini anterior podrà ampliar-se en l'acord 
de concessió quan la durada previsible de l'execució de les actuacions 
subvencionades així ho requereixi. 
11.2. El beneficiari ha de presentar la justificació mitjançant els models de comptes 
justificatius normalitzats acompanyats de la documentació establerta. Només quan la 
resolució de la concessió de subvenció ho prevegi expressament els beneficiaris 
podran presentar diferents comptes justificatius parcials a mesura que s'executi la 
despesa subvencionada. 
11.3. A l’efecte de la justificació es podran presentar com a despesa justificada totes 
les despeses imputables a l’activitat subvencionada que, conforme a dret, s’hagin fet 
entre l'1 d'octubre de l'any anterior i el 30 de novembre de l'any de la convocatòria, 
amb independència que s’hagin abonat o no als creditors corresponents. 
11.4. En el moment de la justificació, adjunt al compte justificatiu segons el model 
normalitzat de la Diputació de Girona, s'hi haurà d'afegir el formulari —si està 
disponible— i la descripció del projecte d'acord amb els requisits de la Unió Europea 
per a la convocatòria per a la qual s'ha demanat l'ajut. 
12. Deficiències en la justificació 
12.1. En el cas que els documents presentats com a justificació siguin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l'interessat la necessitat d'esmenar-los o completar-los.  
12.2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa 
aquesta no s'ha presentat, es requerirà l'entitat beneficiària per tal que la presenti en 
un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l'endemà que 
hagi rebut la notificació, amb l'advertiment que si no ho fa es revocarà la subvenció 
amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que e n'hagi avançat el 
pagament. 
13. Pagament 
13.1. Un cop acceptada cada subvenció, sigui de manera expressa o tàcita, es 
tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable del cap del Servei de 
Programes Europeus.  
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13.2. S’efectuaran els pagaments totals o parcials de l’import atorgat en proporció als 
justificants de la despesa que es presentin i d'acord amb el que s’estableix en l'acord 
de concessió.  
13.3. No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació 
del corresponent compte justificatiu.  
13.4. El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant transferència bancària. 
14. Compatibilitat de subvencions 
Les subvencions objecte d'aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus 
d’ajuda o ingrés, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa 
subvencionada, bé siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no 
sobrepassi el cost total de l'actuació subvencionada.  
15. Subcontractació 
Les entitats beneficiàries podran subcontractar les actuacions objecte de subvenció 
però les obligacions econòmiques que se’n derivin aniran a càrrec de l’entitat 
beneficiària. 
16. Reformulació de sol·licitud i canvis de destinació 
Abans de la resolució de les sol·licituds per part de la Presidència, els peticionaris 
podran reformular les seves sol·licituds presentant la petició corresponent 
acompanyada de la mateixa documentació necessària per a la presentació inicial de 
sol·licituds. 
17. Modificació  
Els beneficiaris no podran demanar ni sol·licitar un canvi de l’objecte o destí de la 
subvenció atorgada, ni sol·licitar la modificació del pressupost o del percentatge de 
finançament, una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent. 
18. Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions amb 
l'obligació per part del beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de 
demora corresponent, en els supòsits següents: 
a) Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
b) Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 
El Servei de Programes Europeus tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Presidència de la 
Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els corresponents acords. 
19. Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 
de la Diputació de Girona.  
Tampoc no es podrà concertar l’execució en els altres supòsits previstos a l’article 
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
20. Protecció de dades 
En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter 
personal, els beneficiaris i entitats col·laboradores han de complir amb la normativa, 
tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
21. Verificació i control 
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Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per aquesta Diputació 
s'entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció 
concedida. No obstant, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació que pugui efectuar la Diputació i a qualsevol altra actuació de 
comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control 
competents, tant nacionals com europeus, i aportar tota la informació que els sigui 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
22. Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la 
Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin 
objecte de subvenció. Com a mínim, haurà d’aparèixer el logotip de la Diputació de 
Girona en el la descripció del projecte establerta a la base 11.4. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim previst en el títol IV de la Llei general de subvencions puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 
a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, el Servei de 
Programes Europeus requerirà el beneficiari perquè adopti les mesures de difusió 
establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de que 
aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures, 
no és possible el seu compliment en els termes establerts, el Servei de Programes 
Europeus establirà mesures alternatives, sempre que aquestes permetin visualitzar el 
finançament públic rebut. En el requeriment que dirigeixi l’òrgan concedent al 
beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a la seva adopció amb 
l’advertència de que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 
23. Altres obligacions dels beneficiaris 
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de les subvencions. 
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de 
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la 
subvenció.  
c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la 
justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o 
recursos que financin les activitats subvencionades. 
d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en 
la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari.  
e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 
control. 
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
g) Justificar, per mitjà d’un certificat de Secretaria, que la contractació s’ha  realitzat 
d’acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de contractes del sector públic i la resta de normativa vigent en 
matèria de contractació administrativa. 
h) En compliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, les 
persones jurídiques a les quals se’ls hagi concedit una subvenció per un import 
superior a 10.000 € han de comunicar a l’òrgan concedent, mitjançant declaració 
responsable, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o 
administració. 
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24. Principis ètics i regles de conducta 
Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament 
exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 
pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol 
manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar al 
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: 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic. 
b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic. 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de 
subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries. 
En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen 
les obligacions següents: 
a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte 
d'interessos. 
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi 
en l'adjudicació de la subvenció o ajut. 
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, 
ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un 
procediment d'adjudicació de subvenció o ajut. 
d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases 
de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a 
aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. 
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència 
imposa als adjudicataris en relació amb l'administració o administracions de 
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els 
pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat 
quart de l'article 3 de la Llei de transparència. 
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta són aplicables el règim 
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu 
l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres 
possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions. 
25. Règim jurídic 
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions està constituït per: 
a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
general de subvencions. 
d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte. 
26. Interpretació 
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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. 
27. Vigència 
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la 
modificació o derogació. 
Disposició addicional primera 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin 
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan 
competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la 
resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació de 
Girona. D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió 
que tingui lloc del Ple de la Diputació. 
Disposició addicional segona 
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases 
previst a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, General de Subvencions, es publicarà en 
el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 

TERCER. Derogar les bases anteriors, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona, 
dut a terme el 24 de gener de 2017 i publicades en el BOP de Girona, núm. 21, del 31 
de gener de 2017. 

 
QUART. Facultar àmpliament el president de la Diputació als efectes de procedir a 
l’execució d’aquest acord i, en especial, d’ordenar la publicació íntegra de les bases, 
una vegada aprovades definitivament; i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es 
persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut 
advertir.  
 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin 
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi un recurs, 
l’òrgan competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin 
contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. 
D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió que 
tingui lloc del Ple de la Diputació.” 
 
El senyor President comenta que passaríem al punt setzè de l’ordre del dia, que és 
l’aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions per ajuntaments, consells 
comarcals i altres ens locals i consells esportius de la demarcació de Girona, per 
cobrir part dels costos de redacció de projectes de convocatòries finançades per la 
UE. Senyora Mindan. 
La diputada delegada de Programes Europeus, senyora Mindan, intervé i manifesta 
que, en aquest punt, l’únic que canvia dels altres anys, que també es posava a 
aprovació aquesta subvenció, és que s’ha afegit que es pugui demanar ajuda als 
consells esportius. Era una subvenció que algunes quantitats havien quedat desertes 
i hem pensat que els consells esportius, com que ells per si sols no es poden 
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presentar a un FEDER, com fan els ajuntaments, d’aquesta manera els podem ajudar 
a redactar projectes que demanen directament a l’Estat europeu. 
El senyor President comenta, molt bé, moltes gràcies. Alguna consideració? 
El diputat senyor Fernández respon: Cap. 
El senyor President diu: Entenem doncs que queda aprovat també 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
17. PLE141/000006/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Xarxa 

Viària (013): Aprovació del text del conveni amb l'Ajuntament de Siurana 
per a la cessió a l'ajuntament d'un tram urbà de la carretera GIV-6219, de la 
C-31 a Vilamalla per Siurana, entre els PK 2+500 i 3+160. (expedient 
2019/8961) 

 
“La Diputació de Girona és titular i gestiona la carretera GIV-6219, de la C-31 a 
Vilamalla per Siurana. 
 
L'Ajuntament de Siurana ha sol·licitat, en data 17 de desembre de 2019, la cessió a 
l’Ajuntament del tram urbà d’aquesta carretera al seu pas per Siurana. 
 
Tant la Diputació de Girona com l’Ajuntament de Siurana coincideixen en constatar 
que aquest tram actualment ja és carrer del nucli de Siurana i que el seu trànsit és 
majoritàriament urbà. Per aquest motiu aquesta carretera es pot lliurar a l'Ajuntament 
de Siurana per tal que l’incorpori al seu patrimoni viari, conforme amb l’article 48.1 i la 
disposició addicional primera del text refós de la Llei de carreteres (Decret legislatiu 
2/2009, de 25 d’agost) i l’article 172 del Reglament general de carreteres (Decret 
293/2003, de 18 de novembre). 
 
La cap del Servei de Xarxa Viària, en data 12 de febrer de 2020, i el cap de Patrimoni 
i Expropiacions, en data 25 de febrer de 2020, han emès informe favorable sobre la 
cessió a l’Ajuntament de Siurana d’un tram urbà de la carretera GIV-6219, de la C-31 
a Vilamalla per Siurana. 
 
Per tot això, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi dictamina 
favorablement i proposa al Ple l'adopció de l'acord següent: 
 
Primer. Aprovar el text del Conveni, que es transcriu tot seguit, entre la Diputació de 
Girona i l'Ajuntament de Siurana per a la cessió a l’Ajuntament de Siurana d’un tram 
urbà de la carretera GIV-6219, de la C-31 a Vilamalla per Siurana: 
 
“I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
Diputació de Girona, representada pel seu president, Miquel Noguer i Planas, assistit 
pel secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per 
acord del Ple de ..... 
Ajuntament de Siurana, representat pel seu alcalde president, Jordi Soto i Herrera, 
assistit pel secretari, David Mateos i Casamitjana, en virtut de les facultats conferides 
per acord del Ple de 7 de febrer de 2020. 
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II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ. 
1.Els articles 107.4 i 108.3 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, així com l'article 303 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals faculten a les administracions públiques de Catalunya per 
a subscriure convenis en l'àmbit de les seves competències respectives i per a la 
consecució de finalitats d'interès comú.  

2.L'Ajuntament de Siurana ha sol·licitat, en data 17 de desembre de 2019, la cessió a 
l’Ajuntament del tram urbà d’aquesta carretera al seu pas per Siurana. 

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

4.Ateses les circumstàncies exposades, totes les parts consideren necessari 
traspassar el tram urbà de la carretera a l’Ajuntament de Siurana per a la seva 
incorporació a la seva xarxa viària municipal. 

En virtut de tot això, formalitzen aquest conveni amb subjecció als següents 
PACTES 
1. La Diputació de Girona cedeix a l’Ajuntament de Siurana la titularitat del tram urbà 

de la carretera GIV-6219, de la C-31 a Vilamalla per Siurana, entre els PK 2+500 
i 3+160. 

2. L'Ajuntament de Siurana declara conèixer i acceptar les característiques i estat de 
conservació d’aquesta via i adquireix, de ple dret i a tots els efectes, la via 
indicada en el paràgraf anterior per incorporar-la al seu patrimoni viari urbà. 
S’annexa plànol on es grafia el tram objecte de traspàs. 

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

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

I, en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni en el 
lloc i la data que s'assenyalen.” 
 
Segon. Cedir la titularitat a favor de l’Ajuntament de Siurana d’un tram urbà de la 
carretera GIV-6219, de la C-31 a Vilamalla per Siurana, entre els PK 2+500 i 3+160i, 
lliure de càrregues, per a la seva incorporació a la xarxa municipal. 
 
Tercer. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del Conveni i 
per a tots els actes complementaris que siguin necessaris per al seu 
desenvolupament.  
 
Quart. Traslladar aquest acord a l'Ajuntament de Siurana i a Intervenció i Patrimoni i 
Expropiacions de la Diputació de Girona pel seu coneixement i efectes procedents. 
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Cinquè. Publicar íntegrament el Conveni, un cop signat, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.” 
 
El senyor President comenta que passaríem a l’últim punt de l’ordre del dia, que és 
l’aprovació del text del conveni amb l'Ajuntament de Siurana per a la cessió a 
l'ajuntament d'un tram urbà de la carretera GIV-6219, de la C-31 a Vilamalla per 
Siurana, entre els PK 2+500 i 3+160. Senyor Xargay, té la paraula. 
El diputat delegat de Xarxa Viària, senyor Jordi Xargay intervé i manifesta: Sí, gràcies 
de nou, president. Bé, aquest és un conveni que signem doncs a petició de 
l’Ajuntament de Siurana, de la cessió d’un tram de carretera, que és el tram més urbà, 
de la carretera 6219, que va des de la C-31 cap a Vilamalla i que és un tram de 650 
metres. La cedim, fem una cessió a l’Ajuntament de Siurana perquè passi a formar 
part de la xarxa municipal. 
El senyor President respon: D’acord. Estan d’acord? 
El diputat senyor Fernández respon: Sí, sí. 
La diputada senyora Laia Pèlach respon: Sí. 
El senyor President diu: Bé. Per tant, quedaria aprovat per unanimitat. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
El senyor President afegeix: Aquest era l’últim punt de l’ordre del dia. Com que és un 
ple extraordinari, no hi haurà precs i preguntes. Però sí que abans de tancar els hi 
voldria agrair a tots la seva assistència en aquest plenari telemàtic. Que hàgim hagut 
de fer-ho així per no demorar i no endarrerir tots els acords que hàgim pogut prendre 
pel bon funcionament dels nostres ajuntaments a partir que s’aixequi aquest estat 
d’alarma. Estat d’alarma que sembla que s’allargarà 15 dies més. A partir de demà ho 
aprovarà el Congrés dels Diputats, i per tant seria fins a l’11 o 12 d’abril i, bé, espero 
que el proper Ple, que sigui el del mes d’abril, i seria una bona senyal, perquè voldria 
dir que ja hauria baixat, hauríem trencat una mica aquesta cadena de transmissió 
d’aquest coronavirus, doncs ja el poguéssim fer de manera presencial aquí, a la 
Diputació. Sí que és veritat que avui també hem fet Junta de Govern i la propera 
Junta de Govern del 7 d’abril també serà de manera telemàtica. Sí que n’hi havia el 
31, haurem d’ordenar com fem aquest tema, però sí que també serà de manera 
telemàtica. Si hi hagués alguna novetat, evidentment de manera telemàtica ens 
posaríem en contacte també amb els diferents portaveus, però en tot cas només 
demanar o esperar que tots estiguem a casa confinats i que, en tot cas, agrair-los-hi 
tot també el que estan fent vostès en el seu àmbit de cada municipi, i també els de la 
Diputació, als quals vostès representen, i alhora esperar que tant vostès com les 
seves famílies continuïn estant bé de salut, com els hem vist avui, en aquests propers 
dies i que siguem capaços entre tots de posar-hi el que faci falta perquè trenquem 
aquesta cadena de propagació del coronavirus. Moltíssimes gràcies a tots i a totes i 
fins la propera. Una abraçada ben forta. 
 
El senyor president aixeca la sessió a tres quarts d’una del migdia el contingut de la 
qual, com a secretari, CERTIFICO. 
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