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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 30 DE SETEMBRE 
DE 2021 

 
Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2021000004  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 30 de setembre de 2021 
Hora d’inici: 19:00 h 
Hora de fi: 19:31 h 
Lloc: Sala de Plens. 
 
Hi assisteixen: 
Maria Dolors Guàrdia Gasull, Alcaldessa 
Antoni Fernandez Sandoval, Regidor 
Josep Ferrer Vilavella, Regidor 
Amandi Manuel Alonso Pujol, Regidor 
Jordi Colomé Garcia, Regidor 
Joaquim Maria Zuriaga Baixauli, Regidor 
 
Isabel Juncosa Gurgui, Regidora s’incorpora a la sessió en el minut 00:05:35 , durant 
la votació del punt número 6.  
 
Assistits per la Secretària de la corporació, la Sra. Raquel Batlle Casas. 
 

A l’inici de la sessió, abans de procedir a la lectura dels punts inclosos dins l’ordre del 
dia, la Secretària explica que cal excloure de l’ordre del dia que constava dins la 
convocatòria la proposta núm. 8.-“Proposta d’acord al ple d’aprovació definitiva del 
projecte constructiu de la via verda entre els nuclis urbans de Tor i la Tallada 
d’Empordà” atès que s’ha detectat que falta un tràmit administratiu dins l’expedient, 
que cal realitzar abans de poder aprovar definitivament el projecte. 
 
L’Alcaldessa proposa incloure per urgència, fora de l’ordre del dia el punt 12.1 “ 
ACORD DE RECTIFICACIÓ D’UN ERROR MATERIAL A L’ACORD D’APROVACIÓ 
DEL CALENDARI DE FESTES LABORALS DE CARÀCTER LOCAL PER A L’ANY 
2022” atès que un cop revisada l’acta per a la seva aprovació s’ha detectat que per 
acord de Ple de data 22 de juliol de 2021 es va aprovar el calendari de festes laborals 
de caràcter local per l’any 2022, les següents dies: 14 abril i 11 d’octubre. Aquest 
acord conté un error de material . Allà on hi diu 11 hi havia de dir 31 d’octubre de 2022. 
 
El Ple hi dona la conformitat. 
 

L’ordre del dia de la sessió, queda de la següent manera: 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

A) Part resolutiva: 
 
1.-  Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 22 de juliol de 2021. 

 
2.- Proposta d'acord d'aprovació definitiva del Compte General de la corporació corresponent  

a l'exercici 2020. 
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3.-  Donar compte dels informes de control permanent panificable obligatori. 

 
4.-  Donar compte del Pla anual de control financer. 

 
5.-  Donar compte al Ple dels informes de la intervenció sobre morositat i PMP. 
 
6.-  Proposta d'aprovació de la modificació de crèdit 2/2021. 

 
7.-  Proposta d'acord de delegació a la diputació de Girona de diverses facultats de gestió,   

recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic locals. 

 
8.- Proposta d’acord al ple d’aprovació inicial del projecte constructiu de la Pèrgola de 

Marenyà. 
 
9.- Proposta d'aprovació de la supressió de la Comissió informativa del Ple. 
 
10.- Proposta d'acord d'aprovació d’una esmena en el text de l'acord d’aprovació de     

l’atermenament realitzat a la finca de titularitat municipal “ Espai Canet”. 
 
11.- Proposta d’acord d’aprovació de l’ampliació de l’atribució per delegació de les 

competències del servei de sanejament en alta del municipi de la Tallada d’Empordà al 

Consorci d’Aigües Costa Brava Girona sobre l’estació de bombament d'aigües residuals 

(EBAR) de Canet de la Tallada. 

 

12.-  Fora de l’ordre del dia. 

 

12.1- Proposta d’acord de rectificació d’un error material a l’acord d’aprovació del calendari 

de festes laborals de caràcter local per a l’any 2022. 

 

B) Part de Control: 
 
13.- Donar compte de les resolucions d'alcaldia dictades entre el dia 19 de juliol i el 23 de  
setembre de 2021 ( del 2021DECR000171 al 2021DECR000219). 
 
 
14.-  Informacions d’alcaldia. 

 
15.-  Precs i preguntes. 
 
Desenvolupament de la sessió  
 
Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui 
iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
1.0.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE 22 DE JULIOL DE 2021. 
 
Antecedents: 
 

1. Amb data 22 de juliol de 2021 va tenir lloc la sessió ordinària de Ple. 
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2. L’esborrany de l’acta de la sessió del Ple ha estat lliurada a tots els regidors i 

regidora. 
 
D'acord amb allò que disposen els articles 109 i 110 del Reglament d’organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre.  
 
El Ple, per unanimitat, adopta els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària del Ple de data 22 de juliol de 2021. 
 

Aprovat per 6 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Antoni Fernandez Sandoval, 

Joaquim Maria Zuriaga Baixauli, Jordi Colomé Garcia, Josep Ferrer Vilavella, Maria 

Dolors Guardia Gasull) i una abstenció (Isabel Juncosa Gurgui). 

 

INTERVENCIONS: 
 
Les intervencions relacionades amb aques t punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 

00:00:00 al 00:00:30 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view?usp=sharing 

 
2.0.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ 
CORRESPONENT A L'EXERCICI 2020. 
 
Exp. X2021000198 

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2020, cal elaborar el compte general de l’entitat 

local. El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes 

econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de 

documentació bàsica, complementària i annexos. 

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2020 s’han sotmès a l’informe 

de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en 

data 31 de maig de 2021. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de 

la Província de Girona núm.106, de 3 de juny de 2021, pel període reglamentari, no 

s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions. 

D’acord amb els articles 208 a 212 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, la Instrucció de 

comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació 

amb la tramitació i el contingut,  

Es proposa al Ple l’adopció del següent 

ACORD: 

https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view?usp=sharing
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Primer. Aprovar definitivament el compte general corresponent a l’exercici 2020, amb 

la seva documentació bàsica, complementària i annexos, amb un resultat 
pressupostari ajustat de 1.672,47 euros i un romanent de tresoreria per despeses 
generals de 298.009,43 euros. 
 
Segon. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 

l’exercici econòmic 2020, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen 

els articles mencionats en la part expositiva.  

Aprovat per 6 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Antoni Fernandez Sandoval, 

Joaquim Maria Zuriaga Baixauli, Jordi Colomé Garcia, Josep Ferrer Vilavella, Maria 

Dolors Guardia Gasull) i una abstenció (Isabel Juncosa Gurgui). 

INTERVENCIONS: 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 

00:00:31 al 00:00:58 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view?usp=sharing 

 
 
 
3.0.-  DACIÓ DE COMPTE DELS INFORMES DE CONTROL FINANCER 
DEFINITIUS REALITZATS DURANT L’EXERCICI 2020.  
 

EXP. X2021000617. 
 
D’acord amb els articles 213 i 220.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
amb el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
(TRLRHL) i 36.1 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 
ha de remetre els informes definitius de control financer al gestor directe de l’activitat 
economicofinancera controlada i al president de l’entitat local, així com, a través 
d’aquest últim, al ple per al seu coneixement, amb la finalitat d’informar a la corporació 
dels informes de control financer definitius derivats de les actuacions de control 
permanent i de cadascuna de les auditories, així com del control financer de 
subvencions.  
 
En compliment del requerit pels articles 213 i 220.4 del TRLRHL i per l’article 36.1 del 
RCIL, la Intervenció general ha emès un informe en data 26/06/2020 en el que es fan 
constar els informes definitius de control financer realitzats al llarg de l’exercici 2019 
amb la finalitat que siguin remesos, a través del president de l’entitat local, al ple per al 
seu coneixement.  
 
Per tot l’exposat, l’Alcaldessa proposa al ple de la corporació l’adopció del següent  
 
ACORD  
 
Únic.- Donar-se per assabentat dels informes de control financer realitzats durant 

l’exercici 2021 per la Intervenció, d’acord amb la informació que es transcriu tot seguit:  
 

https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view?usp=sharing
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“INFORME DE CONTROL PERMANENT PLANIFICABLE OBLIGATORI SOBRE EL 

CONTROL DE L’EXISTÈNCIA D’OBLIGACIONS DERIVADES DE DESPESES 

REALITZADES O BÉNS I SERVEIS REBUTS SENSE IMPUTACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA (COMPTE 413) DE L’EXERCICI 2020   

 

1. INTRODUCCIÓ   
 

D’acord amb l’article 31 del RD 424/2017 en data 30 de juliol de 2021 la Intervenció 

General de l’Ajuntament de La Tallada d’Empordà, va elaborar el Pla anual de control 

financer 2021 (PACF) que recull totes les actuacions de control permanent i auditoria 

pública a realitzar durant l'exercici i que tenen el caràcter de planificables. Es donarà 

compte del PACF al Ple de la corporació juntament amb els diferents informes que 

preveu.  

 

D’acord amb l’apartat 2 del PACF, els treballs de control financer comprenen, entre 

d’altres, el control del compte 413 de l’exercici 2020, actuació de control permanent 

planificable de caràcter obligatori  prevista a la Disposició addicional tercera de la Llei 

Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector 

públic (LO 9/2013). 

 

El règim jurídic d’aquest Ajuntament és el corresponent al de corporació de dret públic, 

subjecte pel que es refereix a la seva activitat econòmica i financera al que estableix el 

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals i té la consideració d’administració pública als 

efectes previstos a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera. 

 

De conformitat amb els articles 3 i 29 del RD 424/2017, el control intern de l’activitat 

econòmica-financera de l’entitat s’exercirà mitjançant les modalitats de funció 

interventora i control permanent. 

 

Aquesta entitat aplica el règim de control intern simplificat i el model simplificat de 

comptabilitat local. 

2. ABAST DEL TREBALL 
 

D’acord amb el previst a la Disposició addicional tercera de LO 9/2013, l’abast 

d’aquesta actuació és verificar, anualment, l’existència d’obligacions derivades de 

despeses realitzades o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 

413) en les entitats de les Administracions Públiques no subjectes a auditoria de 

comptes. 

 

El compte 413 “Creditors per operacions meritades” recull els deutes derivats 

d’aquelles operacions meritades en l’exercici no registrades en la comptabilitat. Es 

composa de les següents divisionàries: 

- Compte 4130 Creditors per operacions aplicables al pressupost en períodes 
posteriors, on es registraran les obligacions (derivades d’entregues  de béns o 
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prestacions de serveis) meritades en l’exercici però que els documents 
acreditatius d’aquestes es rebin a l’exercici següent. 

- Compte 4131 Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost, on es 
registraran les obligacions meritades que no s’han aplicat al pressupost sent 
procedent la seva aplicació en el període actual o en algun anterior (obligacions 
meritades a l’exercici no registrades per manca de consignació pressupostària 
al pressupost de l’exercici). 

 

Per a la realització dels treballs sobre el control de l’existència d’obligacions derivades 

de despeses realitzades o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària 

(compte 413) d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2020 s’han realitzat les proves que 

figuren en el programa de treball del Compte 413. 

 

3. NORMATIVA APLICABLE 

 

- Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el 
sector públic. (LO 9/2013). 

- Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del 
model simplificat de comptabilitat local (OHAP/1782/2013) 

- Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el règim jurídic del 
control intern de les entitats del sector públic local. 

- Resolució de 30 de juliol de 2015, de la Intervenció General de l’Administració 
de l’Estat, per la qual es dicten les instruccions per a l’exercici del control 
financer permanent. 

- Resta de normativa aplicable en matèria d’auditoria pública. 
 

4. RESULTATS DEL TREBALL  

 

El resum dels resultats d’aquests treballs és el següent: 

 

4.1. Informació del compte 413 i moviment del compte per l’any objecte 
d’anàlisi 

 

El detall del moviment del compte “(413) Creditors per operacions pendents d’aplicar al 

pressupost” de l’entitat per a l’exercici 2020 és el següent: 

 
Comptes Saldo a 1/1/2020 Altes Baixes Saldo a 31/12/2020 

Compte 4130 0,00 0,00 0,00 0,00 

Compte 4131 79.015,33 0,00 79.015,33 0,00 

Total 79.015,33 0,00 79.015,33 0,00 

 

4.2. Revisar en l’any 2021 la imputació d’aquestes obligacions al pressupost 

 

El resultat obtingut del saldo del compte 413 a 31 de desembre de 2020 i les OPA’s 

aplicades amb operació definitiva a l’exercici 2021 a data d’avui, així com les 

operacions pendents d’aplicar, és el que es detalla a continuació: 

 

Comptes Saldo a 31/12/2020 
OPA’s aplicades 2021 a data 

d’emissió de l’informe  

OPA’s pendents d’aplicar a 

data d’emissió de l’informe  

Compte 4130 0,00 0,00 0,00 
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Compte 4131 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 

 

4.3. Analitzar l’antiguitat de les obligacions pendents d’aplicar que conformen 
el saldo del compte 413 al tancament de l’exercici 

 

No correspon analitzar la seva antiguitat doncs no existeixen operacions pendents 

d’aplicar a pressupost (OPAs). 

 

4.4. Revisar que la memòria del Compte general concreti la informació indicada 
a l'apartat 18.7 de l'OHAP/1782/2013 

 

El saldo del compte 413 a 31 de desembre de 2020 és de 0,00 €, i el saldo que consta 

a l’apartat 18.7 de la memòria del Compte general és de 0,00€, d’acord amb el resum 

següent: 

 

Comptes 
Saldo Compte 

PGCP a 31/12/2020 

Saldo apartat 18.7 

memòria Compte 

General 

Diferència Observacions 

Compte 413 0,00 0,00 0,00  

Total 0,00 0,00 0,00  

 

5. OPINIÓ 

 

Com a resultat dels treballs realitzats, es considera que l’existència d’obligacions 

derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts sense imputació 

pressupostària per l’exercici 2020 resulta conforme, en tots els aspectes significatius, 

amb la normativa que resulta d’aplicació.” 

 

“INFORME DE CONTROL PERMANENT PLANIFICABLE OBLIGATORI SOBRE 

L’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA EN MATÈRIA DE 

MOROSITAT DE L’EXERCICI 2020   

 

6. INTRODUCCIÓ   
 

D’acord amb l’article 31 del RD 424/2017 en data 30/07/2021 la Intervenció General de 

l’Ajuntament de La Tallada d’Empordà, va elaborar el Pla anual de control financer 

2021 (PACF) que recull totes les actuacions de control permanent i auditoria pública a 

realitzar durant l'exercici i que tenen el caràcter de planificables. Es donarà compte en 

el ple juntament amb els diferents informes que preveu. 

 

D’acord amb l’apartat 2 del PACF, els treballs de control financer comprenen, entre 

d’altres, l’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat de 

l’exercici 2020, actuació de control permanent planificable de caràcter obligatori  

prevista a l’article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 

electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic. 
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Aqueta Intervenció ha elaborat el present informe de conformitat amb les normes de 

control financer i auditoria pública vigents pel sector estatal. 

 

De conformitat amb els articles 3 i 29 del RD 424/2017, el control intern de l’activitat 

econòmica-financera de l’entitat s’exercirà mitjançant les modalitats de funció 

interventora i control permanent. 

 

7. ABAST DEL TREBALL 
 

L’abast d’aquesta actuació és verificar el compliment de la normativa en matèria de 

morositat, d’acord amb el previst a l’article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, 

d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el 

sector públic per l’exercici 2020 d’aquest Ajuntament. 

 

Per a la realització dels treballs sobre l’avaluació del compliment de la normativa en 

matèria de morositat de l’exercici 2020 d’aquest ajuntament, s’han realitzat les proves 

que figuren en el programa de treball de morositat. 

 

8. NORMATIVA APLICABLE 
 

- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del 

registre comptable de factures en el sector públic (L 25/2013). 

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera (LO 2/2012). 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita 

contra la morositat en les operacions comercials (L 3/2004). 

- Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 

per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials (L 15/2010). 

- Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de recolzament a l’emprenedor i 

d’estímul del creixement i de la creació de llocs de treball, que modifica la L 

3/2004 (L 11/2013). 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic per la qual es 

transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament 

Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014 (L 

9/2017). 

- Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, modificat pel RD 1040/2017, pel qual es 

desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a 

proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de 

retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la LO 2/2012 (RD 

625/2014). 

- Reial Decret 128/2018, de 16 de març, que regula el règim jurídic dels 

funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional (RD 

128/2018). 

- Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, modificada per l’OHAP/2082/2014, per la 

qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació 

previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d’estabilitat pressupostària i 
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sostenibilitat financera (OHAP/2105/2012), modificada per la Ordre 

HAP/2082/2014, de 7 de novembre. 
 

9. RESULTATS DEL TREBALL 
 

El resum dels resultats d’aquests treballs és el següent: 

 

A) Informes trimestrals (article 4 L 15/2010): 
 

a) S'ha elaborat trimestralment l’informe de morositat regulat a l’article 4.3 de la L 

15/2010. 
 

b) Tots els informes trimestrals de morositat inclouen el nombre i quantia d’obligacions 

pendents en les que s’està incomplint el termini de pagament, d’acord amb els 

articles 4.3 de la L 15/2010 i 5.1.e) del RD 128/2018. 
 

c) El període mitjà de pagament legal a proveïdors d’aquesta ajuntament de l’exercici 

2020 ha estat el següent, per tant, es compleix el termini màxim de pagament 

previst a l’article 4 de la L 3/2004. 

 
Periode Període mitjà de pagament 

Primer trimestre 27,71 

Segon trimestre 32,82 

Tercer trimestre 23,07 

Quart trimestre 28,85 

 

d) No s’han donat compte al Ple de cadascun dels informes trimestrals sobre el 

pagament de les obligacions, d’acord amb el previst a l’article 4.4 de la L 15/2010. 

 

e) S'ha tramès al MINHAP tota la informació prevista a l’article 16.6 de la Ordre 

HAP/2105/2012 dins de termini. 
 

B) Requeriments periòdics (article 10 L 25/2013) 
 

a) No s’han realitzat requeriments periòdics de factures pendents de reconeixement 

d’obligació durant l’exercici 2020, d’acord amb el que estableix l’article 10.1 de la L 

25/2013. 
 

b) S’han elaborat els informes trimestrals amb la relació de les factures respecte a les 

quals havia transcorregut més de tres mesos des que havien sigut anotades i no 

s’havia efectuat el reconeixement de l’obligació pels òrgans competents d’acord 

amb el que estableix l’article 10.2 de la L 25/2013 de 27 de desembre, d’impuls de 

la factura electrònica i creació del registres comptable de factures en el sector 

públic.  

 

Tots els informes s’han signat i incorporat a l'expedient corresponent del gestor  

 
Període Data de 
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signatura 

de l’informe 

Primer trimestre (Morositat i fact.+3mesos) 27/9/2021 

Segon trimestre (Morositat i fact.+3mesos) 27/9/2021 

Tercer trimestre (Morositat i fact.+3mesos) 27/9/2021 

Quart trimestre (fact.+3mesos) 27/9/2021 

Quart trimestre (Morositat) 23/02/2021 

 

c) El nombre total de factures respecte les quals han transcorregut més de tres mesos 

des que van ser anotades i no s’ha efectuat el reconeixement de l’obligació pels 

òrgans competents d’aquest ajuntament pels 4 trimestres de l’exercici 2020 és de 

0,00, que representa un percentatge del 0,00% respecte les total de factures 

comptabilitzades, factures que figuren registrades i amb situació “Comptabilitzada” 

al Registre Comptable de Factures de l’exercici 2020 d’aquest ajuntament. El detall 

per trimestres és el següent: 

 
 
Període Factures comptabilitzades Factures més 3 

mesos 

% F. Req./F. 

Compt. 

Primer trimestre 105.119,13 0 0,00% 

Segon trimestre 140.020,03 0 0,00% 

Tercer trimestre 114.495,39 0 0,00% 

Quart trimestre 181.874,55 0 0,00% 

Total 541.509,10 0 0,00% 

 

C) Període mig de pagament a proveïdors (PMP) (articles 5.1.e. RD 128/2018 i 6.2 

RD 635/2014) 
 

a) S'ha elaborat el càlcul del PMP de tots els trimestres de l’exercici 2020 mitjançant 

l’aplicació informàtica de comptabilitat SICALWIN, i per cadascun d’ells s’han 

generat els arxius PDF.  
 

b) D’acord amb els càlculs trimestrals del PMP d’aquest ajuntament per l’exercici 

2020, tots estan per sota dels 30 dies màxims previstos a la normativa en matèria 

de morositat. El PMP Global és inferior a 30 dies per tots els trimestres de l’exercici 

2020. El detall per trimestres és el següent. 

 
Període PMP Entitat PMP Globlal 

Primer trimestre 27,28 27,28 

Segon trimestre 24,14 24,14 

Tercer trimestre 16,39 16,39 

Quart trimestre 18,30 18,30 
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c) S'ha tramès tota la informació relativa als PMP’s trimestrals de l’exercici 2020 

d’aquest ajuntament al MINHAP abans de l’últim dia del mes següent a la 

finalització de cada trimestre de l’any d’acord amb el que estableix el RD 635/2014 

modificat pel RD 1040/2017, així mateix  s'ha publicat al web de l’Entitat d’acord 

amb el que estableix l’article 6.2 del RD 635/2014. 
 

10. OPINIÓ 

 

Com a resultat dels treballs realitzats, es considera que l’avaluació del compliment de 

la normativa en matèria de morositat per l’exercici 2020 resulta conforme, en tots els 

aspectes significatius, amb la normativa que resulta d’aplicació. 

 
El Ple es dona per assabentat (Amandi Manuel Alonso Pujol, Antoni Fernandez 

Sandoval, Joaquim Maria Zuriaga Baixauli, Jordi Colomé Garcia, Josep Ferrer 

Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull) abstenció (Isabel Juncosa Gurgui). 

 

INTERVENCIONS: 
 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la s essió, minut 

00:00:59 al 00:01;19 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view?usp=sharing 

 

4.0.- DONAR COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER 

 
Expedient núm.: X2021000616. 
 
Dació de compte del Pla anual de control financer de l’exercici 2021 elaborat per 

la Intervenció de l’ajuntament de la Tallada d’Empordà. 

El règim de control intern establert en el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual 

es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local (RD 

424/2017) es regula sobre la base de l'experiència en l'exercici d'aquesta funció per 

part de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) configurant, per tant, 

https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view?usp=sharing
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un model consistent amb l'establert per al sector públic estatal. Amb aquest efectes, 

s’incorporen regles, tècniques i procediments d'auditoria amb la finalitat d’aconseguir 

millores substancials en l'exercici del control intern en les entitats locals. El control 

intern de l'activitat economicofinancera del sector públic local l'ha d'exercir l'òrgan 

interventor mitjançant l'exercici de la funció interventora i el control financer. El control 

financer comprèn les modalitats de control permanent i d'auditoria pública, incloent, en 

ambdues, el control d'eficàcia referit en l'article 213 del RDLeg 2/2004. 

En relació al control financer, l’article 31 del RD 424/2017 estableix que anualment la 

Intervenció elaborarà un Pla anual de control financer (PACF) que recollirà les 

actuacions de control permanent i d’auditoria pública a realitzar durant l’exercici. 

D’acord amb els articles 29, 31, 32 i 40 del RD 424/2017, el control permanent es  

classifica en: 

 Control permanent no planificable: 

Actuacions que l’ordenament jurídic atribueix a l’òrgan interventor, que es realitzen 

amb caràcter previ a l’adopció dels actes administratius, i que s’han d’efectuar en el 

moment i en les condicions que estableixi la norma, per tant, no són susceptibles de 

planificació i no s’han d’incloure en el PACF. 

 Control permanent planificable: 

Obligatori: 

Actuacions que l’ordenament jurídic atribueix a l’òrgan interventor sense determinar el 

moment concret de realització, i que per tant, són susceptibles de planificació i 

s’hauran d’incloure en el PACF. 

Seleccionable: 

Actuacions que l’òrgan interventor seleccionarà anualment sobre la base d’una anàlisi 

de riscos consistent amb els objectius que es vulguin aconseguir, les prioritats 

establertes per a cada exercici i els mitjans disponibles, i que s ’hauran d’incloure en el 

PACF. 

En compliment del requerit per l’article 31 de RD 424/2017, la Intervenció general en 

data 30 de juliol de 2021 va elaborar el Pla anual de control financer de l’exercici 2021, 

que recull les actuacions de control permanent planificables i de cadascuna de les 

auditories, així com de control financer de subvencions a realitzar, si s’escau, durant 

l’esmentat exercici, sense perjudici de les modificacions que sigui procedent realitzar al 

llarg del mateix. Aquest Pla anual de control financer s’ha de remetre al ple a efectes 

informatius. 

Per tot l’exposat, i a proposta de la Intervenció, es proposa al ple de la corporació 

l’adopció del següent ACORD: 
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Únic.- Donar-se per assabentat del Pla anual de control financer de l’exercici 2021 el 

text del qual consta a l’expedient administratiu”. 

El Ple es dona per assabentat (Amandi Manuel Alonso Pujol, Antoni Fernandez 

Sandoval, Joaquim Maria Zuriaga Baixauli, Jordi Colomé Garcia, Josep Ferrer 

Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull) abstenció (Isabel Juncosa Gurgui). 

INTERVENCIONS: 
 
Les intervencions relac ionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 

00:01:20 al 00:01:40 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view?usp=sharing 

5.0.- DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES D'INTERVENCIÓ SOBRE 
MOROSITAT, PMP I RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS. 

 
Expedient núm.: X2021000615 
 
Es dona compte al Ple dels informes sobre el PMP, morositat i reconeixement 

d’obligacions dels períodes 1r i 2n trimestre de 2021, els quals literalment diuen: 

 

“ 
INFORME EN RELACIÓ A L’APLICACIÓ DE L’ARTICLE 10.2 DE LA LLEI 25/2013, 

DE 27 DE DESEMBRE, D’IMPULS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I CREACIÓ 

DEL REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES EN EL SECTOR PÚBLIC.  

 

PERÍODE: Primer trimestre 2021  

 

ANTECEDENTS 

 

L’article 10.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i 

creació del registre comptable de factures en el sector públic, estableix les actuacions 

següents de l’òrgan competent en matèria de comptabilitat: 

 

“Els òrgans o unitats administratives que tinguin atribuïda la funció de comptabilitat en 

les administracions públiques: 

 

(...) 2. Elaboraran un informe trimestral amb la relació de les factures respecte les 

quals hagin transcorregut més de 3 mesos des de que van ser anotades i no s’hagi 

efectuat el reconeixement de l’obligació pels òrgans competents. Aquest informe serà 

remès dins dels 15 dies següents a cada trimestre natural de l’any a l’òrgan de control 

intern.” 

 

ÀMBIT SUBJECTIU 

 

Segons l’article 2.2 de l’esmentada Llei, tenen la consideració d’administracions 

públiques els ens, organismes i entitats a què es refereix l’article 3.2 de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view?usp=sharing
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2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. D’acord amb aquest precepte, 

doncs, l’article 10 de la Llei 25/2013 és d’aplicació als  ens següents: 

 

1. Entitat Local: Ajuntament de La Tallada d’Empordà 
 

La persona que tingui atribuïda la funció de comptabilitat de cadascuna de les entitats 

relacionades, s’encarregarà de l’emissió d’aquest informe, el qual s’haurà de trametre 

a l’òrgan de control intern, durant els 15 dies següents a cada trimestre. 

 
FONAMENTS JURÍDICS 

 

 Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 

registre comptable de factures en el sector públic. 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 

INFORME 

 

Per tot això, informo el següent en relació a les factures del primer trimestre de 2021 

d’aquest Ajuntament, respecte les quals han transcorregut més de 3 mesos des de 

que van ser anotades al registre i no s’ha efectuat el reconeixement de l’obligació per 

l’òrgan competent. 

 
PRIMER. De la consulta del Registre de Factures de la comptabilitat: 

 

No consten factures registrades entre les dates compreses entre l’1 de gener de 2021 

a 31 de març  de 2021, de les quals, no s’ha tramitat el reconeixement de l’obligació 

corresponent: 

 

 
 

SEGON. En aplicació del que disposa l’article 10.2 de la Llei 25/2013, es dona trasllat 

d’aquest informe a l’òrgan de control intern. 
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INFORME EN RELACIÓ A L’APLICACIÓ DE L’ARTICLE 10.2 DE LA LLEI 25/2013, 

DE 27 DE DESEMBRE, D’IMPULS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I CREACIÓ 

DEL REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES EN EL SECTOR PÚBLIC 

 

PERÍODE: Segon trimestre 2021  

 
ANTECEDENTS 

 

L’article 10.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i 

creació del registre comptable de factures en el sector públic, estableix les actuacions 

següents de l’òrgan competent en matèria de comptabilitat: 

 

“Els òrgans o unitats administratives que tinguin atribuïda la funció de comptabilitat en 

les administracions públiques: 

 

(...) 2. Elaboraran un informe trimestral amb la relació de les factures respecte les 

quals hagin transcorregut més de 3 mesos des de que van ser anotades i no s’hagi 

efectuat el reconeixement de l’obligació pels òrgans competents. Aquest informe serà 

remès dins dels 15 dies següents a cada trimestre natural de l’any a l’òrgan de control 

intern.” 

 
ÀMBIT SUBJECTIU 

 

Segons l’article 2.2 de l’esmentada Llei, tenen la consideració d’administracions 

públiques els ens, organismes i entitats a què es refereix l’article 3.2 de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. D’acord amb aquest precepte, 

doncs, l’article 10 de la Llei 25/2013 és d’aplicació als ens següents: 

 

2. Entitat Local: Ajuntament de La Tallada d’Empordà 
 

La persona que tingui atribuïda la funció de comptabilitat de cadascuna de les entitats 

relacionades, s’encarregarà de l’emissió d’aquest informe, el qual s’haurà de trametre 

a l’òrgan de control intern, durant els 15 dies següents a cada trimestre. 

 
FONAMENTS JURÍDICS 

 

 Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 

registre comptable de factures en el sector públic. 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 
INFORME 

 

Per tot això, informo el següent en relació a les factures del segon trimestre de 2021 

d’aquest Ajuntament, respecte les quals han transcorregut més de 3 mesos des de 
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que van ser anotades al registre i no s’ha efectuat el reconeixement de l’obligació per 

l’òrgan competent. 

 

PRIMER. De la consulta del Registre de Factures de la comptabilitat: 

 

No consten factures registrades entre les dates compreses entre l’1 d’abril de 2021 a 

30 de juny de 2021, de les quals, no s’ha tramitat el reconeixement de l’obligació 

corresponent: 

 

 
 

SEGON. En aplicació del que disposa l’article 10.2 de la Llei 25/2013, es dóna trasllat 

d’aquest informe a l’òrgan de control intern. 
 

INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT  

 

PERÍODE: Primer trimestre 2021  

 

Raquel Batlle Casas, interventora de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà, en 

l’exercici de les funcions encomanades per l’article 196 del Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les 

hisendes locals, i pels articles 2 i 5.1.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel 

que es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de 

caràcter nacional, emeto l’informe següent: 

 

Primer. Com a mecanisme de transparència en matèria de compliment de les 

obligacions de pagament, l’article quart, en els seus apartats 3r i 4t, de la Llei 

15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 

s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials estableix que «3. Els tresorers o, si no, els interventors de les 

corporacions locals han d’elaborar trimestralment un informe sobre el 

compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les 

obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre 

i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint 

el termini. 4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la 

corporació local, aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans 

competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit 

territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus estatuts 
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d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats 

locals [...]» 
 

Segon. L’àmbit objectiu d’aquest informe, de conformitat amb l'article 3 de la Llei 

3/2004, segons redacció donada per la Llei 15/2010, són els pagaments 

efectuats com a contraprestació en les operacions comercials realitzades 

entre les empreses i l’Administració, de conformitat amb el que disposa la Llei 

de contractes del sector públic. Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 

3/2004: 

a) Els pagaments efectuats en les operacions comercials en què 

intervinguin consumidors. 

b) Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés 

i lletres de canvi i els pagaments d’indemnització per danys, inclosos els 

pagaments per entitats asseguradores. 

c) Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el 

deutor, que es regiran per l’establert en la seva legislació especial. 
 

Tercer. Terminis de pagament. L’apartat 4 de l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic, estableix que: 
«L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents 

a la data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que 

acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o 

serveis prestats, sense perjudici del que estableix l’apartat 4 de l’article 210, i 

si es demora, ha d’abonar al contractista, a partir del compliment del termini 

esmentat de trenta dies, els interessos de demora i la indemnització pels 

costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de 

desembre, per la qual s’estableixen mesures de la lluita contra la morositat en 

les operacions comercials. [...]. Sense perjudici del que estableixen l’apartat 4 

de l’article 210 i l’apartat 1 de l’article 243, l’Administració ha d’aprovar les 

certificacions d’obra o els documents que acreditin la conformitat amb el que 

disposa el contracte de béns lliurats o serveis prestats dins dels trenta dies 

següents al lliurament efectiu dels béns o la prestació del servei. [...]» 

 

Quart. Per determinar les operacions que es troben dins del període legal de 

pagament, fora del període legal de pagament i el període mig de pagament 

en dies, pel que es refereix a aquest informe, és tindrà en compte com a data 

d’inici del còmput, la data d’entrada de la factura o del document justificatiu al 

registre administratiu i com a data fi del còmput, la data de pagament o l’últim 

dia del trimestre al que fa referència l’informe. 
 

Cinquè. D’acord amb la informació obtinguda extreta del programa de comptabilitat 

Sicalwin, és detalla la informació següent corresponent al primer trimestre de 

l’exercici 2021: 

 
1) Pagaments realitzats en el trimestre: 

 

Import dels pagaments realitzats: 72.940,55 
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Període mitjà pagaments (PMP) (dies): 16,51 

 
2) Interessos de demora pagats en el trimestre: 

 
3) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del 

trimestre, amb indicació del número i quantia global de les obligacions 

pendents en les que s’estan incomplint els terminis de pagament previstos a 

la Llei 15/2010, de 5 de juliol, i període mig de pagament en dies: 

     Import del pendent de pagaments: 16.993,32 

     Període mitjà pendent pagament (PMP) (dies): 11,24 
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INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT 

 

PERÍODE: Segon trimestre 2021  

 

Raquel Batlle Casas, interventora de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà, en 

l’exercici de les funcions encomanades per l’article 196 del Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les 

hisendes locals, i pels articles 2 i 5.1.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel 

que es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de 

caràcter nacional, emeto l’informe següent: 

 

Sisè. Com a mecanisme de transparència en matèria de compliment de les 

obligacions de pagament, l’article quart, en els seus apartats 3r i 4t, de la Llei 

15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 

s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials estableix que «3. Els tresorers o, si no, els interventors de les 

corporacions locals han d’elaborar trimestralment un informe sobre el 

compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les 

obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre 

i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint 

el termini. 4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la 

corporació local, aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans 

competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit 

territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus estatuts 

d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats 

locals [...]» 
 

Setè. L’àmbit objectiu d’aquest informe, de conformitat amb l'article 3 de la Llei 

3/2004, segons redacció donada per la Llei 15/2010, són els pagaments 
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efectuats com a contraprestació en les operacions comercials realitzades 

entre les empreses i l’Administració, de conformitat amb el que disposa la Llei 

de contractes del sector públic. Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 

3/2004: 

d) Els pagaments efectuats en les operacions comercials en què 

intervinguin consumidors. 

e) Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés 

i lletres de canvi i els pagaments d’indemnització per danys, inclosos els 

pagaments per entitats asseguradores. 

f) Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el 

deutor, que es regiran per l’establert en la seva legislació especial. 
 

Vuitè. Terminis de pagament. L’apartat 4 de l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic, estableix que: 
«L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents 

a la data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que 

acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o 

serveis prestats, sense perjudici del que estableix l’apartat 4 de l’article 210, i 

si es demora, ha d’abonar al contractista, a partir del compliment del termini 

esmentat de trenta dies, els interessos de demora i la indemnització pels 

costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de 

desembre, per la qual s’estableixen mesures de la lluita contra la morositat en 

les operacions comercials. [...]. Sense perjudici del que estableixen l’apartat 4 

de l’article 210 i l’apartat 1 de l’article 243, l’Administració ha d’aprovar les 

certificacions d’obra o els documents que acreditin la conformitat amb el que 

disposa el contracte de béns lliurats o serveis prestats dins dels trenta dies 

següents al lliurament efectiu dels béns o la prestació del servei. [...]» 

 

Novè. Per determinar les operacions que es troben dins del període legal de 

pagament, fora del període legal de pagament i el període mig de pagament 

en dies, pel que es refereix a aquest informe, és tindrà en compte com a data 

d’inici del còmput, la data d’entrada de la factura o del document justificatiu al 

registre administratiu i com a data fi del còmput, la data de pagament o l’últim 

dia del trimestre al que fa referència l’informe. 
 

Desè. D’acord amb la informació obtinguda extreta del programa de comptabilitat 

Sicalwin, és detalla la informació següent corresponent al segon trimestre de 

l’exercici 2021: 

 
4) Pagaments realitzats en el trimestre: 

Import dels pagaments realitzats (dins del període legal): 51.836,22 

Import dels pagaments realitzats (fora del període legal):  4.926,21 

Període mitjà pagaments (PMP) (dies): 24,10 
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5) Interessos de demora pagats en el trimestre: 

 
6) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del 

trimestre, amb indicació del número i quantia global de les obligacions 

pendents en les que s’estan incomplint els terminis de pagament previstos a 

la Llei 15/2010, de 5 de juliol, i període mig de pagament en dies: 

     Import del pendent de pagament (dins del període legal): 16.120,49 

     Import del pendent de pagament (fora del període legal):   4.648,35 

 

     Període mitjà pendent pagament (PMP) (dies): 29,08 
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INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 

PROVEÏDORS. 

 

PERÍODE: Primer trimestre 2021  

 

Aquest informe ve determinat pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel que 

es modifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol pel qual es desenvolupa el càlcul 

del període mig de pagament a proveïdors per les Administracions Públiques i les 

condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, 

previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 

Sostenibilitat Financera. 

 

En aquest càlcul s’inclou el ràtio d’operacions pagades, l’import dels pagaments 

realitzats, el ràtio d’operacions pendents i l’import dels pagaments pendents, obtenint 

així el període mig de pagament. 

 

Tenint en compte que aquesta Entitat local no està inclosa dins l’àmbit subjectiu definit 

en els articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 

aquest Ajuntament te l’obligació de calcular i publicar la informació corresponent al 

període mig de pagament amb periodicitat trimestral. 

 

Amb aquesta modificació, no es modifica el termini màxim de pagament a proveïdors, 

que continua essent 30 dies, però el càlcul començarà a computar a partir de 

l’aprovació de les factures i no, com fins ara, que es produïa des dels 30 dies següents 

a l’entrada de les mateixes. 

 

Com a principal novetat s’inclou l’inici del còmput del número de dies de pagament, 

que correspondrà amb els dies naturals transcorreguts des de: 
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a) La data d’aprovació de les certificacions d’obra fins la data del pagament material 

per part de l’Administració. 

b) La data d’aprovació dels documents que acrediten la conformitat amb els bens 

entregats o serveis prestats, fins la data de pagament material per part de 

l’Administració. 

c) La data d’entrada de la factura en el registre administratiu, segons consti en el 

registre contable de factures o sistema equivalent, en els supòsits en els que o be no 

resulti d’aplicació un procediment d’acceptació o comprovació dels bens o serveis 

prestats o be, la factura es rebi amb posterioritat a l’aprovació de la conformitat. 

 

A diferència dels càlculs realitzats amb anterioritat al RD 1040/2017, ja no sortiran 

valors negatius, el ràtio de les operacions pagades en el trimestre, és l’indicador del 

número de dies promig que s’ha trigat a realitzar els pagaments i el ràtio de les 

operacions pendents de pagament a finals del trimestre, és l’indicador del número de 

dies promig d’antiguitat de les operacions pendent de pagament a final del trimestre. 

 

Les dades corresponents al 1er trimestre de 2021 són les següents: 

 

Entidad 

Ratio 

Operaciones 

Pagadas 

(días) 

Importe 

Pagos 

Realizados 

(euros) 

Ratio 

Operaciones 

Pendientes 

(días) 

Importe 

Pagos 

Pendientes 

(euros) 

PMP 

(días) 
Observaciones 

La Tallada 

d’Empordà     
11,59 

 

PMP Global 
 

72.837,73 
 

14.671,48 11,59 
 

 

La disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013 de Control del deute 

comercial, estableix l’obligació de les Administracions Públiques i les seves entitats i 

organismes dependents, de publicar en el seu portal web el període mig de pagament 
a proveïdors. 

L’article 6 apartat 2 del Reial Decret 635/2014 recull aquesta exigència en els següents 
termes: 

“Las comunidades autónomas y las corporaciones locales remitirán al Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con lo 

que se prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan 

las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 

27 de abril, la siguiente información relativa a su período medio de pago a proveedores 

referido, según corresponda, al mes o al trimestre anterior: 

a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según 

corresponda, y su serie histórica. 

b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada 

entidad y su serie histórica. 

c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de cada 

entidad y su serie histórica. 

d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según 

corresponda, de cada entidad y su serie histórica. 

La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos que 

permitan garantizar la accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el 
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Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas facilitará a las comunidades 

autónomas y corporaciones locales modelos tipo de publicación.”. 

 

INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 

PROVEÏDORS. 

 

PERÍODE: segon trimestre 2021  

 

Aquest informe ve determinat pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel que 

es modifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol pel qual es desenvolupa el càlcul 

del període mig de pagament a proveïdors per les Administracions Públiques i les 

condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, 

previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 

Sostenibilitat Financera. 

 

En aquest càlcul s’inclou el ràtio d’operacions pagades, l’import dels pagaments 

realitzats, el ràtio d’operacions pendents i l’import dels pagaments pendents, obtenint 

així el període mig de pagament. 

 

Tenint en compte que aquesta Entitat local no està inclosa dins l’àmbit subjectiu definit 

en els articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 

aquest Ajuntament te l’obligació de calcular i publicar la informació corresponent al 

període mig de pagament amb periodicitat trimestral. 

 

Amb aquesta modificació, no es modifica el termini màxim de pagament a proveïdors, 

que continua essent 30 dies, però el càlcul començarà a computar a partir de 

l’aprovació de les factures i no, com fins ara, que es produïa des dels 30 dies següents 

a l’entrada de les mateixes. 

 

Com a principal novetat s’inclou l’inici del còmput del número de dies de pagament, 

que correspondrà amb els dies naturals transcorreguts des de: 

 

a) La data d’aprovació de les certificacions d’obra fins la data del pagament material 

per part de l’Administració. 

b) La data d’aprovació dels documents que acrediten la conformitat amb els bens 

entregats o serveis prestats, fins la data de pagament material per part de 

l’Administració. 

c) La data d’entrada de la factura en el registre administratiu, segons consti en el 

registre contable de factures o sistema equivalent, en els supòsits en els que o be no 

resulti d’aplicació un procediment d’acceptació o comprovació dels bens o serveis 

prestats o be, la factura es rebi amb posterioritat a l’aprovació de la conformitat. 

 

A diferència dels càlculs realitzats amb anterioritat al RD 1040/2017, ja no sortiran 

valors negatius, el ràtio de les operacions pagades en el trimestre, és l’indicador del 

número de dies promig que s’ha trigat a realitzar els pagaments i el ràtio de les 

operacions pendents de pagament a finals del trimestre, és l’indicador del número de 

dies promig d’antiguitat de les operacions pendent de pagament a final del trimestre. 

 

Les dades corresponents al 2on trimestre de 2021 són les següents: 
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Entidad 

Ratio 

Operaciones 

Pagadas 

(días) 

Importe 

Pagos 

Realizados 

(euros) 

Ratio 

Operaciones 

Pendientes 

(días) 

Importe 

Pagos 

Pendientes 

(euros) 

PMP 

(días) 
Observaciones 

La Tallada 

d’Empordà     
19,59 

 

PMP Global  56.663,56  12.467,78 19,59  

 

 

La disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013 de Control del deute 

comercial, estableix l’obligació de les Administracions Públiques i les seves entitats i 

organismes dependents, de publicar en el seu portal web el període mig de pagament 

a proveïdors. 

L’article 6 apartat 2 del Reial Decret 635/2014 recull aquesta exigència en els següents 

termes: 

“Las comunidades autónomas y las corporaciones locales remitirán al Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con lo 

que se prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan 

las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 

27 de abril, la siguiente información relativa a su período medio de pago a proveedores 

referido, según corresponda, al mes o al trimestre anterior: 

a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según 

corresponda, y su serie histórica. 

b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada 

entidad y su serie histórica. 

c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de cada 

entidad y su serie histórica. 

d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según 

corresponda, de cada entidad y su serie histórica. 

La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos que 

permitan garantizar la accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas facilitará a las comunidades 

autónomas y corporaciones locales modelos tipo de publicación.”. 

 
Per tot l’exposat, l’Alcaldessa proposa al ple de la corporació l’adopció del següent  
 
ACORD  
 
Únic.- Donar-se per assabentat dels informes realitzats durant el 1r i el 2n trimestre de 

2021 per la Intervenció sobre morositat, PMP i reconeixement d’obligacions. 
 
El Ple es dona per assabentat (Amandi Manuel Alonso Pujol, Antoni Fernandez 

Sandoval, Joaquim Maria Zuriaga Baixauli, Jordi Colomé Garcia, Josep Ferrer 

Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull) abstenció (Isabel Juncosa Gurgui). 

 

INTERVENCIONS: 
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Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la s essió, minut 

00:01:41 al 00:01:59 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view?usp=sharing 

 

6.0.- EXPEDIENT X2021000609 D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
2/2021 PER  HABILITACIONS I SUPLEMENTS DE CRÈDITS. 
 

Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per 

a les quals el crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació, és insuficient, 

o no existeix, i tenint en compte que aquestes despeses es finançaran amb el 

romanent de tresoreria per a despeses generals de l’exercici 2020. 

Vist l’informe de la Secretària Interventora de l’Ajuntament. 
 
Es proposa al  Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següent ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 2/2021, en la modalitat 

de suplements i habilitacions de crèdits, d’acord amb el detall següent: 

SUPLEMENTS: 
 

Partida Nom Import 

01/920/21000 REP.MANT.I CONSERV. INFRAESTRUCTURES 25.903,57 

01/011/35900 DESPESES FINANCERES 1.650,00 

 TOTAL SUPLEMENTS 27.553,57 

 

HABILITACIONS: 
 

Partida Nom Import 

01/171/61904 

INTERVENCIÓ EN EL PARC INFANTIL I ENTORN DEL POBLE DE 

TOR 55.000,00 

 TOTAL HABILITACIONS 55.000,00 

 

TOTAL HABILITACIONS I SUPLEMENTS:  82.553,57 

 

FINANÇAMENT: 

https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view?usp=sharing
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ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:  82.553,57 

 

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de 

la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 

presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament 

aprovat si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el 

Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les. 

Isabel Juncosa Gurgui, Regidora s’incorpora a la sessió en el minut 00:05:35 , durant 
la votació del punt número 6.  
 
Aprovat per 4 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Antoni Fernández Sandoval, 
Josep Ferrer Vilavella i Maria Dolors Guardia Gasull) i 3 vots en contra (Isabel Juncosa 
Gurgui, Joaquim Maria Zuriaga Baixauli i Jordi Colomé Garcia) 
 
 

INTERVENCIONS: 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 

00:02:00 al 00:05:50 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view?usp=sharing 

 

 
7.0.- PROPOSTA D'ACORD DE DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DE 
DIVERSES FACULTATS DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DE TRIBUTS I 
ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCALS, QUE HA D’ADOPTAR EL PLE 
MUNICIPAL 
 

EXP. X2021000604 
 

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en endavant 

LRBRL), article 36.1.b) i f), atribueix a les diputacions la competència, entre d’altres, 

d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, així com la 

prestació dels  serveis de gestió de la recaptació tributària, en període voluntari i 

executiu. En el mateix sentit, l’article 141.1.d) la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim 

jurídic del Sector Públic, estableix que les administracions públiques prestaran en 

l'àmbit propi, l'assistència que les altres administracions poguessin sol·licitar per a 

l'eficaç exercici de les seves competències. 

En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els 

correspongui, 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, (en endavant TRLRHL), 

concreta aquesta assistència disposant que les entitats locals podran delegar en altres 

entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió, 

https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view?usp=sharing
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liquidació, inspecció i recaptació de tributs i dels restants ingressos de Dret públic que 

la mateixa Llei els atribueix. 

La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i la gran importància 

que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa de la gestió 

econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels esmentats mecanismes de 

delegació previstos en la legislació. 

Es considera doncs necessari adoptar un acord que concreti l’abast i contingut de les 

delegacions que es volen realitzar per part de l’Ajuntament a la Diputació de Girona, i 

que aquesta realitzarà mitjançant XALOC, Organisme Autònom de Gestió Tributària.  

Examinada la proposta al Ple de l’Ajuntament, i després del corresponent debat, amb la 

majoria exigida a l’article 47.2 de la LRBRL en la redacció donada per la Llei 57/2003, 

el Ple de l’Ajuntament, ACORDA: 

PRIMER.- Delegar a la Diputació de Girona, a l’empara del que preveu l’article 7.1 del 

TRLRHL, i d’acord amb les funcions i les condicions relacionades al document que 

s’incorpora al present acord com a Annex I, les facultats que a continuació 

s’especifiquen: 

TIPUS D'INGRÉS GESTIÓ INSPECCIÓ RECAPTACIÓ 

      Voluntària Executiva 

Taxa d’aprofitament especial del domini 

públic local, a favor d’empreses 

explotadores de serveis de 

subministraments d’interès general 

X X X X 

 

La Diputació de Girona exercirà les funcions delegades per mitjà de XALOC, 

l’organisme autònom creat a tal efecte.  

En tot cas serà XALOC qui determinarà, mitjançant instruccions escrites, els nexes i 

traspassos d’informació entre els sistemes d’ambdues institucions de conformitat amb 

l’establert al Pla de de serveis per la prestació del servei de gestió, recaptació i 

inspecció  dels tributs i altres ingressos de dret públic  delegats a la Diputació de 

Girona aprovat pel Consell Rector en data 7 de juliol (BOP de Girona núm. 135 de 15 

de juliol). 

SEGON. La present delegació romandrà vigent fins que no es REVOQUI 

TOTALMENT la competència de tots els ingressos de dret públic per part de l’Ens 

delegant o per renuncia de la Diputació de Girona tot respectant el que es recull al Pla 

de serveis per la prestació del servei de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i 

altres ingressos de dret públic delegats a la Diputació de Girona (BOP de Girona núm. 

135 de 15 de juliol).  
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TERCER. La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el 

present acord comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament 

dels imports especificats en cada moment a l’Ordenança Fiscal vigent de prestació de 

serveis encomanats a XALOC, de la Diputació de Girona. 

QUART.  Per a realitzar i executar les funcions delegades, la Diputació de Girona 

s’ajustarà a la normativa general aplicable, així com a la seva normativa interna, en 

virtut del que preveu l’article 7.3 del TRLRHL, i de les seves pròpies facultats 

d’autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts. 

CINQUÈ. Aprovar conforme la delegació es regeix per l’establert al Pla de serveis per la 

prestació del servei de gestió, recaptació i inspecció  dels tributs i altres ingressos de 

dret públic delegats a la Diputació de Girona vigent en cada moment. 

SISÈ.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona perquè efectuï   l’acceptació 

de la delegació conferida. 

SETÈ.- La Diputació de Girona, una vegada hagi acceptat la delegació que s’atorga, 

publicarà el present acord al Butlletí Oficial  de la Província de Girona i al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya per a general coneixement, en compliment d’allò que 

disposa l’article 7.2 del TRLRHL. 

 ANNEX I 

La gestió tributària de la taxa comporta la realització de les següents 
actuacions, respecte dels ingressos de dret públic delegats: 

1. Determinar els calendaris fiscals dels tributs i altres ingressos de 

cobrament periòdic per rebut. 

2. Determinar el deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes de 

cobrament o padrons fiscals, possibilitat de la tramitació d’altes, baixes 

i modificacions en els tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i 

exposició pública. 

3. Practicar les liquidacions dels deutes tributaris.  

4. Resoldre les sol·licituds en matèria d’exempcions, reduccions i 

bonificacions legalment previstes. 

5. Practicar els prorratejos en els supòsits legalment previstos. 

6. Resoldre i executar els expedients de devolució d'ingressos, deguts i 

indeguts. 

7. Resoldre els recursos contra els actes de gestió tributària realitzats en 

l'àmbit del present Pla de serveis. 

8. Prestar assistència i informar al contribuent sobre les matèries anteriors. 

9. Realitzar qualsevol altre actuació d'aplicació dels tributs no integrada en 

les funcions d'inspecció i recaptació. 

La recaptació voluntària i executiva de la taxa comporta la realització de les 
següents actuacions:  



 
 

30 

 

1. Conferir i revocar a les entitats de dipòsit el caràcter d’entitats 

col·laboradores i establir els límits de la col·laboració. 

2. Recaptar els deutes en període voluntari i en període executiu. 

3. Practicar les notificacions col·lectives, en valors rebut, i individuals, 

en les liquidacions per ingrés directe. 

4. Aprovar els actes de compensació de deute en període voluntari i 

executiu de pagament. 

5. Resoldre els recursos contra els actes de recaptació dels ingressos 

delegats. 

6. Dictar la provisió de constrenyiment dels valors sobre els quals 

s'hagi realitzat la gestió recaptadora en voluntària i liquidar 

recàrrecs, interessos de demora i costes. 

7. Notificar la provisió de constrenyiment de tots els valors sobre els 

quals es realitzin actuacions en executiva. 

8. Resoldre els recursos contra la provisió de constrenyiment i les 

diligències d’embargament. 

9. Realitzar totes les actuacions del procediment de constrenyiment 

encaminades al cobrament dels deutes.  

10. Resoldre les sol·licituds d'ajornament i fraccionament presentades 

tant en període voluntari com en període executiu. 

11. Rebre i custodiar garanties de deutes o dispensar-les. 

12. Ordenar la constitució d’hipoteques especials. 

13. Adoptar les mesures cautelars en els termes previstos en l'article 81 

de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (en 

endavant, LGT). 

14. Executar les garanties conforme al que s'estableix en els articles 

168 de la LGT i 74 del RGR. 

15. Acordar la declaració de fallit i crèdit incobrable. 

16. Acordar la declaració de derivació de responsabilitat. 

17. Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats. 

18. Subhastar electrònicament els béns i adjudicar-los, si és el cas. 

19. Acordar la suspensió del procediment. 

20. Resoldre terceries de domini i de millor dret. 

21. Proposar l’adjudicació de béns a l’ens creditor, expedint les 

certificacions necessàries per a la seva inscripció en els registres 

públics. 

22. Declarar la prescripció del deute. 

23. Qualsevol altra facultat prevista en el RGR o una altra normativa 

aplicable, en particular, realitzar les funcions de recerca i 

comprovació de la situació dels béns o drets dels obligats tributaris 

previstes en l'article 162 de la LGT que condueixin a la realització 

del deute. 

La delegació de la funció d’inspecció i comprovació de la taxa comporta, a més, les 

funcions de liquidació i recaptació de les liquidacions resultants de l’ingrés 

inspeccionat, l’exercici de les funcions següents: 
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1. Investigar els supòsits de fet de les obligacions tributàries per 
descobrir els que siguin ignorats per l’Administració tributària local. 

2. Comprovar que hi ha veracitat i aplicació correcta de les normes en 
les declaracions i autoliquidacions que els obligats tributaris hagin 
presentat.  

3. Comprovar que s’han ingressat efectivament els deutes tributaris 
que figurin als documents d’ingrés. 

4. Practicar i notificar les liquidacions tributàries resultants de les seves 
actuacions de comprovació i investigació. 

5. Verificar el compliment dels requisits exigits per a la concessió o 
gaudi de qualsevol benefici o incentiu fiscal i devolucions tributàries. 

6. Informar els subjectes passius i altres obligats tributaris sobre el 
contingut i la naturalesa de les actuacions inspectores que s’iniciïn, 
sobre els drets i deures que els corresponguin, sobre les normes 
fiscals en general i sobre l’abast de les obligacions i drets que se’n 
derivin. 

7. Totes les altres actuacions dimanants dels procediments de 
comprovació de tributs locals que la normativa estableix en cada 
cas. 

8. Cercar la informació necessària perquè els òrgans de l’Administració 
tributària local puguin portar a terme les seves funcions. 

9. Comprovar el valor dels drets, rendes, productes, béns, patrimonis, 
empreses i altres elements quan sigui necessari per determinar les 
obligacions tributàries.  

10. Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 

Així mateix, si es detecta que els fets comprovats o investigats són constitutius 

d’infracció tributària, s’incoarà l’expedient sancionador corresponent i s’exerciran les 

facultats derivades de la potestat sancionadora tributària. 

Aprovat per 7 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Antoni Fernández Sandoval, 
Isabel Juncosa Gurgui, Joaquim Maria Zuriaga Baixauli, Jordi Colomé Garcia, Josep 
Ferrer Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull) 
 
 
INTERVENCIONS: 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 

00:05:51 al 00:07:10 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/ view?usp=sharing 

 
8.0.- PROPOSTA D'ACORD AL PLE D'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE 
CONSTRUCTIU DE LA PÈRGOLA DE MARENYÀ. 
 

Expedient núm.: X2021000618. 
 

Vist el Projecte bàsic i executiu de la construcció de la Pèrgola de Marenyà, al nucli de 

Marenyà, al terme municipal de la Tallada d’Empordà, elaborat per TONI REDORTA 

https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view?usp=sharing
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MASALÓ I ANNA COMAS CASACUBERTA.  ARQUITECTES Col·legiats núm. 

37503/9 i 44.314/1 adjudicataris del contracte per a la confecció del mateix. 

 

Atès que amb caràcter previ a l'adjudicació del contracte d'obres es requereix 

l'elaboració, supervisió, aprovació i replantejament del projecte d'obres, de conformitat 

amb el que preveu l'art. 231 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives 

del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 

2014 (LCSP). 

Vistos els informes favorables units a l'expedient emesos per la Secretaria i per 

l’arquitecta Municipal de Supervisió del Projecte  , segons disposa la disposició 

addicional tercera, apartat 6 en relació amb l'art. 235 LCSP. 

Els terrenys afectats per la l’execució de les obres previstes en el present projecte 

constructiu, pertanyen al terme municipal de La Tallada d’Empordà i són de titularitat 

municipal.  

Atès que el Ple és competent per a l'aprovació de l'expedient en virtut de la 

competència atribuïda a la disposició addicional segona apartat 2 de la LCSP, atès 

que el pressupost ascendeix a 127.151,87 euros. ( IVA INCLÒS) CENT VINT-I-SET  

MIL CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS. 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents  

ACORDS: 

Primer.- Aprovar inicialment el Projecte constructiu de la Pèrgola de Marenyà elaborat 

per TONI REDORTA MASALÓ I ANNA COMAS CASACUBERTA.  ARQUITECTES 

Col·legiats núm. 37503/9 i 44.314/1 , amb un pressupost de 127.151,87 euros. ( IVA 

INCLÒS) CENT VINT-I-SET  MIL CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-

SET CÈNTIMS. 

Segon.- Declarar la utilitat pública de l’execució del projecte d’obra municipal ordinària 

abans indicat.  

Tercer.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública pel període de trenta dies 

mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el Diari Oficial de 
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la Generalitat de Catalunya, en el tauler d'anuncis i al web de l'Ajuntament 

www.latallada.cat, als efectes d’al·legacions i reclamacions sobre el projecte;  

Quart.- Caldrà publicar l’aprovació definitiva, en compliment del que disposa l’article 

38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 

179/95, de 13 de juny, al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la 

Generalitat i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 

Cinquè.- Facultar l’alcaldessa per a l’execució dels actes que siguin necessaris per a 
la tramitació de la proposta. 
 
Aprovat per 7 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Antoni Fernández Sandoval, 
Isabel Juncosa Gurgui, Joaquim Maria Zuriaga Baixauli, Jordi Colomé Garcia, Josep 
Ferrer Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull). 
 

INTERVENCIONS: 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la s essió, minut 

00:07:11 al 00:07:42 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view?usp=sharing 

9.0.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA SUPRESSIÓ DE LA COMISSIÓ 
INFORMATIVA DEL PLE. 

 
Expedient núm.: X2021000603 

Amb data 20 de juny de 2019, el Ple va aprovar la creació i composició de la Comissió 

Informativa del Ple. 

L'article 123 del ROF i 20.1.c) de la LRBRL estableix que les Comissions Informatives, 

integrades exclusivament per membres de la Corporació, són òrgans sense atribucions 

resolutòries que tenen per funció l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin 

de ser sotmesos a la decisió del Ple. 

Atès que la Comissió informativa del Ple és un òrgan d’existència no preceptiva en els 

ajuntaments de municipis de menys de 5.000 habitants, d’acord amb el que preveuen 

els articles 20.1 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local, i 60.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 

pel del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

Atès que la seva creació pot fer-se mitjançant acord de Ple per majoria simple, podent 

seguir-se aquest mateix procediment per a la seva supressió. 

 

Atès que la inexistència de la Comissió no és obstacle perquè els seus actuals 

membres mantinguin la mateixa reunió, amb caràcter oficiós, per tal de tractar els 

assumptes que s’elevaran al Ple. 

 

https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view?usp=sharing
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Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

Primer. Aprovar la supressió de la Comissió Informativa del Ple constituïda el dia 20 

de juny de 2019.- 

Segon. Assumir el compromís de realitzar una reunió prèvia a la realització del Ple, en 

la qual tots els regidors i regidores seran informats i podran realitzar consultes sobre 

els assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple. 

Atès que el dia en què es realitzen els Plens és el dijous, aquesta reunió serà el 

dimarts o el dimecres anterior a la sessió ordinària o extraordinària del Ple, a les 

18:00h. 

En el cas que la sessió sigui extraordinària i urgent, atès que aquesta es pot convocar 

en menys de 24 hores, no serà possible mantenir la reunió. 

Tercer. Difondre el contingut d’aquest acord, de conformitat amb el principi de 

transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu 

electrònica municipal, en compliment d’allò que disposa la Llei 19/2013, de 9 de 

desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i la Llei 19/2014, de 29 

de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 

 
Aprovat per 7 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Antoni Fernández Sandoval, 
Isabel Juncosa Gurgui, Joaquim Maria Zuriaga Baixauli, Jordi Colomé Garcia, Josep 
Ferrer Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull) 
 
 

INTERVENCIONS: 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la s essió, minut 

00:07:43 al 00:10:19 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view?usp=sharing 

10.0.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ D'UNA ESMENA EN EL TEXT DE 
L'ACORD D'APROVACIÓ DE L'ATERMENAMENT REALITZAT A LA FINCA DE 
TITULARITAT MUNICIPAL " ESPAI CANET". 

 
Expedient núm.: X2020000080  

 

Per acord plenari, de data 13 de febrer de 2020, es disposà la pràctica de 

l’atermenament de la finca municipal coneguda com “ESPAI CANET”.  

Es procedí a efectuar els oportuns anuncis i informes, així com a la pràctica de 

l’atermenament a la data fixada,  també s’ha realitzat la fitació, segons resulta de l’acta 

d’atermenament i del plànol i fotografies incorporats a l’expedient.  

Conforme a l’article 210.4 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 

Catalunya, correspon al Ple municipal adoptar l’acord resolutori de l’expedient. 

https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view?usp=sharing
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Amb data 15 d’octubre de 2020, el Ple va acordar l’aprovació de l’atermenament 

practicat i la fitació de la finca municipal coneguda com “Espai Canet”, conforme a 

l’acta d’atermenament i al plànol i fotografies incorporats a l’expedient i va disposar 

que es realitzés la tramitació per tal de formalitzar la inscripció de l’esmentat 

atermenament i fitació al Registre de la propietat.  

Amb data 8 de juny de 2021 i registre de sortida S2021000586, es va enviar al 

Registre de la Propietat de la Bisbal d’Empordà, tal com disposa l’article 145.1 del 
Reglament de patrimoni del ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
certificació de l’acord plenari pel qual s’havia aprovat l’atermenament de la finca 

municipal coneguda com “Espai Canet”, inscrita en aqueix Registre de la propietat, al 
tom 3365, llibre 39, folis 100 i 101, finques número 1382 i 1383, inscripció del 
27/02/2017, per tal que es procedís a la seva inscripció. 

Atès que el registre de la Propietat de la Bisbal d’Empordà, per tal de poder practicar la 

inscripció d’aquest atermenament i la fitació, sol·licita que es detallin amb exactitud les 

2 finques registrals de titularitat municipal les quals estan relacionades amb aquest 

acte d’atermenament i que es detallen a continuació: 

1)  Finca urbana situada a Canet de la Tallada, amb referència cadastral 
5556405EG0555N0001HD , propietat de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà i 
que correspon a la zona verda de l’Espai Canet. Inscrita al Registre de la Propietat 
de la Bisbal d’Empordà, al Tom 3365, llibre 39, Foli 100, amb una superfície total de 

808,64 m2. 

2)  Finca urbana situada a Canet de la Tallada amb referència cadastral 
5556407EG0555N0001AD , propietat de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà i 
que correspon a la finca on hi ha construït l’edifici “Espai Canet”. Inscrita al Registre 
de la Propietat de la Bisbal d’Empordà, al Tom 3365, llibre 39, Foli 101 amb una 

superfície total de 444,36m2. 

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS: 

Primer.- Comunicar al Registre de la propietat que les 2 finques de titularitat municipal 

afectades per l’esmentat atermenament , aprovat per Ple en sessió del dia 15 

d’octubre de 2020, són les que es detallen a continuació: 

3)  Finca urbana situada a Canet de la Tallada, amb referència cadastral 
5556405EG0555N0001HD , propietat de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà i 
que correspon a la zona verda de l’Espai Canet. Inscrita al Registre de la Propietat 
de la Bisbal d’Empordà, al Tom 3365, llibre 39, Foli 100, amb una superfície total de 

808,64 m2. 

4)  Finca urbana situada a Canet de la Tallada amb referència cadastral 
5556407EG0555N0001AD , propietat de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà i 
que correspon a la finca on hi ha construït l’edifici “Espai Canet”. Inscrita al Registre 
de la Propietat de la Bisbal d’Empordà, al Tom 3365, llibre 39, Foli 101 amb una 

superfície total de 444,36m2. 
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Segon.-. DISPOSAR que es tramiti la inscripció de l’esmentat atermenament i fitació al 

registre de la propietat, tal com disposa l’article 145.1 del Reglament de patrimoni del 

ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 

Aprovat per 7 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Antoni Fernández Sandoval, 
Isabel Juncosa Gurgui, Joaquim Maria Zuriaga Baixauli, Jordi Colomé Garcia, Josep 
Ferrer Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull) 
 

INTERVENCIONS: 
 

Les intervencions relac ionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 

00:10:20 al 00:10:58 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view?usp=sharing 

11.0.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DE L’ATRIBUCIÓ 
PER DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DEL SERVEI DE SANEJAMENT EN 
ALTA DEL MUNICIPI DE LA TALLADA D’EMPORDÀ AL CONSORCI D’AIGÜES 
COSTA BRAVA GIRONA SOBRE L’ESTACIÓ DE BOMBAMENT D'AIGÜES 
RESIDUALS (EBAR) DE CANET DE LA TALLADA. 
 

EXP. X2021000606 

 

Antecedents 

 

El Ple de l’Ajuntament de la Tallada en sessió ordinària del dia 20 de març de 2018 va 

adoptar un acord de cessió parcial de la competència sobre el sanejament del municipi 

de la Tallada d’Empordà per a la que se cedeix l’explotació d’uns col·lectors executats 

per l’Agència Catalana de l’Aigua segons el “Projecte constructiu modificat de 

col·lectors en alta per al sanejament dels municipis de Colomers, Jafre, Verges i La 

Tallada i Tor (Baix Empordà)” com actuació del Programa de mesures del Pla de 

gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021.  

 

Mitjançant conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de l’Aigua i el Consorci 

d’Aigües Costa Brava Girona determina les condicions de la cessió de l’explotació i la 

corresponent atribució de recursos per l’explotació de les infraestructures que formen 

d’aquests col·lectors (Colomers, Jafre, Verges i la Tallada d’Empordà i Tor) i les 

estacions de bombament complementàries a aquests dins el projecte. 

 

L’Ajuntament de la Tallada d’Empordà és titular de l’estació de bombament d'aigües 

residuals (EBAR) del nucli de Canet de la Tallada que no forma part de l’anterior 

projecte i que, per tant, no s’ha inclòs en els acords de cessió, explotació i atribució de 

recursos de l’Agència Catalana de l’Aigua cap al Consorci d’Aigües. 

 

Atenent l’anterior, és interès de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà que el Consorci 

d’Aigües gestioni l’estació de bombament d'aigües residuals (EBAR) del nucli de Canet 

de la Tallada per incorporar-la a la xarxa de col·lectors en alta per al sanejament dels 

municipis de Colomers, Jafre, Verges i La Tallada del sistema de l’Escala 

https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view?usp=sharing
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Fonaments de dret 

 

L’Ajuntament de la Tallada d’Empordà té atribuïdes les competències pròpies en el 

subministrament d’aigua i el tractament d’aigües residuals de conformitat amb els 

articles 66.3.l) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i, en el mateix sentit, l’art. 5 del 

Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la 

legislació en matèria d'aigües de Catalunya. 

 

D'acord amb les atribucions conferides pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, 

pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya en tant 

que Entitat Local de l’Aigua i els seus Estatuts, el Consorci d’Aigües és l'ens 

competent de la gestió del servei als diferents ens receptors del mateix i del conjunt 

d’instal·lacions afectades a aquell. Aquest servei es presta des de les instal·lacions de 

la seva titularitat o d’aquelles vinculades als serveis que gestiona. Sobre aquestes 

instal·lacions podrà exercir les facultats de protecció i defensa reconegudes en la 

legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 

 

De conformitat amb l’art. 5.a) dels seus Estatuts el Consorci d’Aigües té atribuïdes, 

entre d’altres finalitats, acceptar i exercir les competències, responsabilitats i 

obligacions que la legislació de règim local atribueix als ens locals en matèria del cicle 

de l’aigua, en especial la dotació i ampliació de les xarxes d’abastament d’aigua 

potable, així com la prestació del servei de subministrament i manteniment del servei 

d’abastament d’aigua potable, en alta, als ens consorciats i als municipis no 

consorciats que s’acordi, en la mesura necessària per a satisfer les seves exigències 

actuals i futures.  

 

El Consorci d’Aigües es va constituir com Entitat Local de l’Aigua (ELA) el dia 27 de 

desembre de 2012 d’acord amb la regulació jurídica de la figura creada per la Llei 

6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. I d’acord amb l’art. 

15.1 del Decret legislatiu 3/2003 els ajuntaments integrats en una ELA d’àmbit 

supramunicipal venen exigits a atribuir les seves competències, o una part d’aquestes, 

sobre el cicle hidràulic i també sobre els serveis i les instal·lacions que hi estan 

vinculats. 

 

Legislació aplicable 

 

Article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases del règim local:  

“2. El Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la 

legislació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, en les següents matèries: 

c) Abastament d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals.” 

 

Article 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 

la Llei municipal i de règim local de Catalunya: 

“3 El municipi té competències pròpies en les matèries següents: 
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l) El subministrament d'aigua i l'enllumenat públic, els serveis de neteja viària, de 

recollida i tractament de residus, les clavegueres i el tractament d'aigües residuals.” 

 

Article 15 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text 

refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya: 

“1 La constitució d'una ELA d'àmbit supramunicipal exigeix als municipis que s'hi 

integrin l'atribució a la ELA de totes les seves competències, o d'una part d'aquestes, 

sobre el cicle hidràulic, i també sobre els serveis i les instal·lacions que hi estan 

vinculats. 

 
Article 216 bis del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya: 

“1. Les mutacions demanials, enteses com a canvis de subjecte o de destinació dels 

béns de domini públic sense que perdin la naturalesa jurídica, es poden produir: 

-Pel canvi del subjecte titular del bé ... en l’atribució de competències a un altre ens 

local o a una altra administració. 

2. També es produeix una mutació demanial si els béns de domini públic dels ens 

locals i llurs organismes públics es poden afectar a serveis d'altres administracions 

públiques per a destinar-los a un ús públic o servei públic de llur competència. La 

mutació demanial entre administracions públiques no altera el caràcter demanial dels 

béns. 

 

La mutació demanial transmet la titularitat dels béns o drets demanials que són 

necessaris per al compliment de les finalitats de l'administració adquirent, la qual 

manté aquesta titularitat mentre continuïn afectats a l'ús o servei públic i, per tant, 

conservin el caràcter demanial. Si els béns o drets demanials no són destinats a l'ús o 

servei públic o s'hi deixen de destinar posteriorment abans de la finalització del termini 

acordat, reverteixen a l'administració transmitent i s'integren en el seu patrimoni 

dominical amb totes llurs pertinences i accessions. 

 

Si en l'acord de transmissió de la mutació demanial no s'estableix una altra cosa, 

s'entén que el fi per al qual s'ha atorgat s'ha de complir en el termini de cinc anys. Si la 

destinació s'ha mantingut durant tot el termini acordat, o si no s'ha establert cap termini 

i s'ha mantingut la destinació en els trenta anys següents, no es produeix la reversió 

dels béns o drets a l'administració transmitent i aquests resten integrats en el patrimoni 

de l'administració adquirent. 

 

3. Les mutacions demanials requereixen l’acord de l’ens local en el qual s’acrediti 

l’oportunitat del canvi. 

 

4. El procediment per a fer la mutació demanial ha de complir els requisits establerts 

per reglament. 

 

Article 27 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals: 
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”1 Les mutacions de domini públic enteses com a canvi de subjecte o de dest inació 
dels béns de domini públic sense que perdin la seva naturalesa jurídica requereixen 
l'acord de l'ens local en el qual s'acrediti l'oportunitat del canvi. 
 
27.2 Les mutacions de domini públic poden produir-se: 
 
b) Pel canvi del subjecte titular del bé ... en l'atribució de competències a un altre ens 
local o a una altra administració. 
 
Article 36 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals: 
“1 Es produeix successió en la titularitat dels béns dels  ens locals en els casos 
següents: 
b) Si s'atribueix la titularitat de la competència a un altre ens local (...) 
3. En el cas de l'apartat 36.1.b), la successió comprèn els béns afectes a les funcions 
o als serveis transferits com a conseqüència de l'alteració competencial, d'acord amb 
el que determinin les lleis que modifiquin el règim de competències públiques i, si 
s'escau, amb els convenis que puguin establir els ens interessats en el marc d'aquella 
legislació.” 
 

En conseqüència i per tot l’exposat 

 

PROPOSO 

 

Primer.-Ampliar l’atribució per delegació de les competències del servei de 

Sanejament en alta del municipi de la Tallada d’Empordà al Consorci d’Aigües Costa 

Brava Girona sobre l’estació de bombament d'aigües residuals (EBAR) de Canet de la 

Tallada per incorporar-la a la xarxa de col·lectors en alta per al sanejament dels 

municipis de Colomers, Jafre, Verges i La Tallada del sistema de l’Escala. 

 

Segon.- APROVAR el canvi del subjecte titular de l’estació de bombament d'aigües 

residuals (EBAR) de Canet de la Tallada de en favor del Consorci d’Aigües Costa 

Brava Girona d’acord amb el què disposa l’article 216.bis del Decret legislatiu 2/2003 i 

els articles 27 i 36 del Decret 336/1988 que regulen el procediment de mutació 

demanial entre ens locals 

 

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord al Consorci d’Aigües Costa Brava Girona  

Aprovat per 7 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Antoni Fernández Sandoval, 

Isabel Juncosa Gurgui, Joaquim Maria Zuriaga Baixauli, Jordi Colomé Garcia, Josep 

Ferrer Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull) 

 

INTERVENCIONS: 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, 

minut 00:10:59 al 00:12:49 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view?usp=

sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view?usp=sharing
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12.- FORA DE L’ORDRE DEL DIA: 
 
12.1.- ACORD DE RECTIFICACIÓ D’UN ERROR MATERIAL A L’ACORD 
D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LABORALS DE CARÀCTER LOCAL 
PER A L’ANY 2022. 

 
Un cop revisada l’acta per a la seva aprovació es detecta que per acord de Ple de data 
22 de juliol de 2021 es va aprovar el calendari de festes laborals de caràcter local per 
l’any 2022, les següents dies: 
 

 14 d’abril (dijous sant)  i 11 d’octubre. 

 
Atès que s’ha detectat un error material en una de les dates proposades. On hi posa 
11 hi ha de posar 31. 
 
En virtut de l’exposat, l’alcaldessa, proposa al Ple, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- APROVAR la rectificació de l’error material detectat en  l’acord de Ple de 22 

de juliol de 2021 per el qual s’aprovà el calendari de festes laborals de caràcter local 
del municipi de la Tallada d’Empordà. 
 
Segon.- PROPOSAR, en concepte de festes laborals de caràcter local per l’any 2022, 

els següents dies:  

 14 d’abril (dijous sant)  i 31 d’octubre. 

 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució al Serveis Territorials a Girona del 

Departament d’Empresa i Ocupació..  
 
Part de Control: 
 
 
 

Aprovat per 7 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Antoni Fernández Sandoval, 

Isabel Juncosa Gurgui, Joaquim Maria Zuriaga Baixauli, Jordi Colomé Garcia, Josep 

Ferrer Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull) 

 

INTERVENCIONS: 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, 

minut 00:12:50 al 00:13:37 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view?usp=

sharing 

 
13.0.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA DICTADES ENTRE 
EL 19 DE JULIOL I EL 23 DE SETEMBRE DE 2021 ( DEL 2021DECR000171 AL 
2021DECR000219). 

 

INTERVENCIONS: 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, 

minut 00:13:38 al 00:14:01 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view?usp=

sharing 

 
14.0.- INFORMACIONS D'ALCALDIA. 
 
 

INTERVENCIONS: 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, 

minut 00:14:02 al 00:23:28 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view?usp=

sharing 

 
15.0.- PRECS I PREGUNTES. 

 

INTERVENCIONS: 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, 

minut 00:23:29 al 00:28:29 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view?usp=

sharing 

 

 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, essent les 19:31h , l’Alcaldessa aixeca la 
sessió de la qual, jo com a Secretària n’estenc aquesta acta. 
 
Aquesta acta està complementada pel document d’audio adjunt a l’expedient, que es 
troba degudament signat per aquesta Secretària dins de l’expedient electrònic núm. 
X2021000602, en el qual figuren totes les deliberacions i intervencions de la sessió. 
 
 
Vist i plau     La secretària interventora  
L’alcaldessa  
 

 
 
 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT. 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eSFeXvwMwrKCyw_ecxqR8z62yKeWZ0Bq/view?usp=sharing
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