
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 31 DE MARÇ DE 
2022 

 
Identificació de la sessió: 

Núm.  PLE2022000002 

Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 31 de març de 2022 

Hora d’inici: 19:08 h 
Hora de fi: 21:16h 
Lloc: sala de Plens. 

 
Hi assiste ixe n: 

 
Maria Dolors Guardia Gasull, Alcaldessa 
Josep Ferrer Vilavella, Regidor 
Amandi Manuel Alonso Pujol, Regidor 
Míriam Pagès Clavaguera, Regidora 
Jordi Colomé Garcia, Regidor Isabel 
Juncosa Gurgui, Regidora Joaquim 
Maria Zuriaga Baixauli, Regidor 

 
Raquel Batlle Casas, Secretària- Interventora 

 
ORDRE DEL DIA 

 
A)  Part re solutiv a: 

 

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 
 

2.- Proposta d'aprovació de l'acta de delimitació entre els termes de Serra de Daró i la Tallada 

d'Empordà. 

3.- Proposta d'aprovació dels Estatus de l'Associació de Micropobles de Catalunya. 
 

4.- Proposta d'aprovació definitiva del projecte constructiu de la Via Verda entre Tor i la Tallada. 
 

5.- Dació de compte del Decret d’aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l’any 2022. 
 

6.- Proposta d'aprovació del Pla de subvencions de la corporació . 
 

7.-  Proposta  d'aprovació  de  la  modificació  de  crèdits  2/2022  per  habilitacions  (  crèdits 

extraordinaris) i suplements de crèdits. Exp. X2022000232. 

8.- Donar compte al Ple dels informes de PMP, Morositat i Reconeixement d'obligacions del 4rt 
 

trimestre de 2021. 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

9.- Dació de compte al Ple de l'informe emès per la Sindicatura de Comptes referit al compte 

general de l'exercici 2020 de la corporació. 

10.- Dació de compte de l'informe d'avaluació del pressupost 2022 tramès a Hisenda. 
 

11.- Donar compte al Ple de l'informe d'estat d'execució del pressupost municipal. 4rt trim 2021. 
 

12.- Dació de compte del Pla anual de control Financer de la Corporació. 
 

13.- Dació de compte de l'informe resum anual de l'ajuntament de la Tallada d'Empordà d els 

resultats de control intern, que s'estableix a l'article 213 del text refós de la Llei Reguladora de 

les Hisendes Locals referent a l'exercici 2021. 

14.- Dació de compte de l'informe anual emès per la intervenció general de l'ajuntament de la 

Tallada d'Empordà,  relatiu a  les  resolucions adoptades per l'Alcaldessa  de  l'Entitat Local 

contràries a les objeccions efectuades o, si s'escau, a l’opinió de la inte rvenció General de la 

Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en matèria d'ingressos, els informes d'omissió 

de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de 

caixa fixa, de l'exercici 2021. 

15- Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal núm.5 reguladora de 

l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

16.- Proposta d’aprovació de la modificació del Cartipàs núm. 2/2022. Representants de l a 

corporació en els òrgans col·legiats. 

17.- Moció per a donar suport a les mesures contra l'exclusió financera. 
 

18.- Assumptes fora de l'ordre del dia. 
 

B) Part de control: 
 

19.- Donar compte de les resolucions d'alcaldia dictades entre el 14 de desembre de 2021 i el 27 

de març de 2022 ( del 2021DECR000279 al 2022DECR000065). 

20.- Dació de compte del decret de liquidació del pressupost de l'exercici 2021. 
 

21.- Dació de compte del decret de la modificació de cartipàs municipal núm. 1/2022. 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

22.- Dació de compte al Ple del decret d'aprovació del marc pressupostari a mig termini 2023 - 
 

2025. 
 

23.- Informacions d'alcaldia. 
 

24.- Precs i preguntes. 
 
 
 

L’Alcaldessa proposa incorporar a aquesta sessió, fora de l’ordre del dia, el següent punt: 
 

18.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL  DEL PROJECTE EXECUTIU  D’OBERTURA I 

MANTENIMENT  DE LES FRANGES PERIMETRALS DE PREVENCIO  D’ INCENDIS,  DE 

LES PARCEL·LES  INTERIORS  I  ZONES  VERDES  DEL  TERME  MUNICIPAL   DE LA 

TALLADA D’EMPORDÀ, PINU. 

 
La proposta d’incorporació és aprovada per unanimitat del Ple. 

 

 
Desenvolupament de la sessió 

 
Un cop la Secretaria 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-     ACORD APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: 

 
Antecedents: 

 
1.  Amb data 16 de desembre de 2021 va tenir lloc la sessió ordinària de Ple. 

 
2.  Amb data 20 de gener de 2022 va tenir lloc la sessió extraordinària  urgent del 

Ple. 

 
3.  Els esborranys de les actes de les sessions d’aquests Plens han estat lliurats a 

tots els regidors i regidores. 
 
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 16 de desembre de 2021 i 

l’extraordinària urgent de 20 de gener de 2022. 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

Aprovat per 7 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Jordi Colomé Garcia, Josep Ferrer 

Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull, Isabel Juncosa Gurgui , Míriam Pagès Clavaguera i 

Joaquim Maria Zuriaga Baixauli) 

 
INTERVENCIO NS: 

 

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

00:01:22 al 00:01:47 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

 
https://drive.google.com/file/d/1g JTfO-S r0 LsW 42Q DsjrQcx1lVuP DFPsx/vi ew?usp=sh ari ng 

 

2.0.- ACORD APROVACIÓ DE L’ACTA DE DELIMITACIÓ DELS T.M. LA TALLAD A 
D’EMPORDÀ I SERRA DE DARÓ. 

 
Amb data de 23 de febrer de 2022 es va signar, per part de representants dels ajuntaments 
de la Tallada d’Empordà i Serra de Daró i de l’Institut Cartogràfic i Geogràfic de la Generalitat 
de Catalunya, l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de la 
Tallada d’Empordà i Serra de Daró, les quals tenen com a objectiu verificar els termes 
recollits i consignats en els treballs topogràfics i anterior Acta de delimitació elaborada el 24 
de febrer de 1927. 

 
El Ple considera correcte el contingut del document sorgit d’aquestes darreres operacions i, 
per unanimitat, acorda: 

 
Prime r .- Aprovar l’Acta de delimitació dels termes municipals de la Tallada d’Empordà i 
Serra de Daró, signada pels dos ajuntaments i representant de la Generalitat de Catalunya 
el dia 23 de febrer de 2022. 

 
Se gon.- Comunicar  aquest  acord a  la  Direcció  General  d’Administració  Local  de  la 
Generalitat de Catalunya, als efectes que correspongui 

 
Aprovat per 7 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Jordi Colomé Garcia, Josep Ferrer 

Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull, Isabel Juncosa Gurgui , Míriam Pagès Clavaguera i 

Joaquim Maria Zuriaga Baixauli) 

 
INTERVENCIO NS: 

 

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

00:01:23 al 00:03:11 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

 
https://drive.google.com/file/d/1g JTfO-S r0 LsW 42Q DsjrQcx1lVuP DFPsx/vi ew?usp=sh ari ng 

 

 
 
 
 

3.0.-   PROPOSTA    D’APROVACIÓ    DELS    ESTATUTS     DE    L’ASSOCIACIÓ    DE 

M ICROPOBLES DE CATALUNYA. 
 

L’Associació de Micropobles de Catalunya, a proposta d e la Junta de l’Associació, ha 

proposat modificar els estatuts vigents de l’entitat que daten del 2008, per adaptar -los a la 

https://drive.google.com/file/d/1gJTfO-Sr0LsW42QDsjrQcx1lVuPDFPsx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gJTfO-Sr0LsW42QDsjrQcx1lVuPDFPsx/view?usp=sharing


 
 

 
 

 

 

 

 
 

realitat social i administrativa actual i facilitar la tasca de l’Associació que els últims anys s’ha 

vist incrementada per la pròpia activitat i les relacions institucionals. 
 

En data 27 de novembre de 2021 s’ha celebrat l’Assemblea General de l’AM en la que s’ha 

aprovat per unanimitat la proposta d’Estatus adjunts a aquesta proposta. 

 
Aquests canvis faciliten l’operativa de l’Associació i permeten que l’Assemblea tingui major 

incidència en les decisions i en el control executiu ja que seran complementats en el 

Reglament de Règim Intern -també aprovat a l’Assemblea- i que entraran en vigor tan bon 

punt com siguin aprovats els nous Estatuts per tots els seus associats. 
 

Així doncs, atès que els ens locals poden constituir associacions, d’acord amb el que preveu 

tant la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la disposició addicional cinquena, 

com el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya en els seus articles 133 

a 136, així com pel que preveu la regulació en matèria d’associacions contemplada en el 

Títol III del Codi Civil de Catalunya, segons Llei 4/2008, de 24 d’abril, relatiu a les persones 

jurídiques i, supletòriament, per la legislació estatal en matèria d’associacions. 

 
Vistos els antecedents esmentats i d’acord amb el previst a l’article 57 del Reglament 

Orgànic Municipal, l’alcaldia proposa a l’Excm. Ajuntament de la Tallada d’Empordà en Ple 

l’adopció dels següents acords: 
 

A C O R D S : 

 
Prime r .- Aprovar els Estatuts pels quals s'ha de regir l'Associació, i que figuren en Annex 

als presents acords. 

 
Se gon.- Designar com a representant de l'Ajuntament a l'Assemblea General de l'associació 

a la Sra. Míriam Pagès Clavaguera. 

 
Te rce r .- Facultar a l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, perquè subscrigui tots els 

documents que siguin necessaris, inclosos els de rectificació i esmena, per fer efectius els 

acords precedents. 

 
Quart.- Remetre el certificat d’acord del Ple a través d’EACAT a l’Associació de Micropobles 

de Catalunya per comunicar l’aprovació dels presents acords. 
 

Aprovat per 4 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Josep Ferrer Vilavella,  Maria 

Dolors Guardia Gasull i Míriam Pagès Clavaguera) i 3 abstencions (Jordi Colomé Garcia, 

, Isabel Juncosa Gurgui , Joaquim Maria Zuriaga Baixauli) . 

 
INTERVENCIO NS: 

 

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

00:03:12 al 00:05:38 i es poden consultar en l’enllaç següent 

 
https://drive.google.com/file/d/1g JTfO-S r0 LsW 42Q DsjrQcx1lVuP DFPsx/vi ew?usp=sh ari ng 

https://drive.google.com/file/d/1gJTfO-Sr0LsW42QDsjrQcx1lVuPDFPsx/view?usp=sharing


 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

ANNEX: 
 

“ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ  DE MICROPOBLES 

 
PREÀMBUL 

 
L’Associació  de  Micropob les  de  Catalunya  (Associació   de  M icropobles  de  Catalunya)   es 

defineix  com a una  entitat  sense afany  de  lucre que  aplega  els municipis  catalans  amb  una 

pob lació igual o inferior als 500 hab itants o que reuneixin  les característiques  estab lertes per ser 

soci i que lliurement  s’hi vulguin adherir. 
 

L’ideari   fundacional   es  concreta  en  les  següents  línies:  el  municipalisme,   la  igualtat  entre 

persones  i l’equilib ri territorial. 
 

El  municipalisme  perquè  és  el  nivell  fonamental  d’organització   política  i  social en  un  marc 

democràtic. 
 

La  igualtat  entre  les  persones,  perquè   el  respecte  dels  drets  i  deures  de  tothom  i  l’acció 

compensatòria  de dèficits i carències han de tenir una clara expressió arreu, però especialment 

en aquelles  societats com són els ‘micropob les’  en els que per la seva naturalesa  geogràfica  i 

social l’assoliment  de la igualtat  d’oportunitats  és especialment  necessària, tant pel que fa a la 

ciutadania com a la gestió dels ajuntaments. 
 

L’equilib ri    territorial    perquè   entenem    que   les   polítiques    púb liques   han   de   garantir   el 

desenvolupament   del territori d’acord  amb les seves característiques,  generar  la seva energia  i 

promoure els productes, la cultura, el patrimoni de forma que el repob lament de l’àmb it rural sigui 

una realitat. 
 

Capítol I. Disposicions generals 
 

 
Denominació 

 

La denominació  oficial i completa de l’entitat és Associació de Micropob les de Catalunya. 
 
 

Domicili 
 

2.1  El  domicili  social  (raó  social)  de  l’Associació  de  Micropob les   de  Catalunya   radica  a 

l’Ajuntament   de  l’Estany,  carrer  del  doctor  Vilardell,  1  – 08148  L’Estany,  sense  excloure  la 

possib ilitat d’estab lir altres delegacions. 
 

 
 

2.2 A causa de la transversalitat  de l’entitat així com per la dispersió territorial, l’Assemb l ea pot 

canviar la seu, sense necessitat de modificar els estatuts. 
 

Els canvis de la Seu s’estab liran en el Reglament  de Règim Intern de Associació de Micropob les 

de Catalunya. 
 
 

Finalitats 
 

3.1 Són finalitats de l’associació: 



 
 

 
 

 

 

 

 
a)   El foment i la defensa de la igualtat d’oportunitats  dels micropob les i els seus hab itants, 

 

davant  les instàncies polítiques, jurisdiccionals, administratives  i privades. 

b )   L’impuls  a l’autonomia  municipal. 

c)   La promoció  de la recerca  i el coneixement  específics  sob re els  micropobles  i zones 

rurals. 

d)   El foment  de  la col·laboració  amb  les entitats municipalistes  amb les quals  s’arribi  a 

acords,  sempre  que hi hagi  respecte explícit  a l’especialització,  d’acord  amb els seus 

integrants, de Associació de Micropob les de Catalunya. 

e)   Associació de Micropob les de Catalunya està oberta a tots els micropob les de Catalunya i 

no estab leix privilegis ni discriminacions  per als seus socis. 

f)    Qualsevol  altra funció relacionada,  directament  o indirectament  amb els associats. 
 

 
3.2 Per realitzar les esmentades finalitats, Associació de Micropob les de Catalunya 

a)   Estab leix les estructures organitzatives  adients. 

b )   Promou   accions  informatives,   divulgatives,   formatives,   de  recerca   i  de  relacions 

institucionals. 

c)   Estab leix   els   mecanismes    necessaris   de   defensa   dels   associats   i   de   dotació 
 

d’assessorament  i orientació. 
 

d)   Posa en pràctica qualsevol  altra acció afavoridora  de la consecució dels seus ob jectius, 
 

d’acord amb la legislació aplicab le. 
 

e)   Pot constituir o participar en entitats. 
 

 
 

Llengua oficial 
 

La llengua oficial de l’entitat és el català. 
 

 
 

Àmbit d’actuació 
 

L’àmb it propi d’actuació de l’entitat és Catalunya,  si bé podrà estendre les seves activitats a altres 

territoris així com col·laborar amb altres entitats i corporacions del món amb finalitats similars. 

Capítol II. Socis 

 
Els socis 

 

6.1 Podrà ser soci qualsevol municipi o ens local o supramunicipal: 
 

a)   Municipis que compleixin la categoria de Micropob les,  definida al RRI 
 

b )   Diputacions provincials 

c )   Consells Comarcals 

d)   Vegueries 



 
 

 
 

 

 

 

 
e)   Altres ens municipals d’acord a la legislació vigent. 

 

 
 

El procediment d’admissió  de nous associats 
 

7.1 Qualsevol micropob le (definit al RRI d’aquesta associació) i ens supramunicipal  podrà donar - 
 

se d’alta si compleix aquests estatuts i satisfà la quota estab lerta al RRI. 
 

7.2 L’acord  d’adhesió  l’ha de prendre el Ple de l’ens. 
 

7.3 L’adhesió  a Associació de Micropob les  de Catalunya  no impedeix  l’adhesió  a altres entitats 
 

similars. 
 

7.4 L’ens  soci serà representat  per defecte per l’alcaldia o en qui delegui el Ple. 

 
7.5 La persona representant  designada  pel ple de l’ens serà l’únic  membre de l’ens amb dret a 

vot. 
 
 

Els drets dels membres associats 
 

Els ens locals membres tenen els següents drets: 
 

8.1  Participar  en  l’Assemb lea  General  i  òrgans  directius  de  Associació  de  Micropob les   de 
 

Catalunya,  d’acord  amb els termes estab lerts al Reglament  de Règim Intern (RRI). 
 

8.2  Participar  en  l’elecció  dels  càrrecs  de  Associació de  Micropob les  de  Catalunya,   ser -ne 
 

candidats, d’acord amb els termes estab lerts al Reglament  de Règim Intern (RRI). 
 

8.3 Participar en les activitats. 
 

8.4 Utilitzar els serveis de Associació de Micropob les de Catalunya. 
 

8.5 Presentar propostes  i suggeriments  a la Junta, a l’Assemb lea i als òrgans  que s’estab leixin 
 

en elReglament  de règim intern. 
 

 
Els deures dels membres associats 

 

Els ens membres tenen els següents deures: 
 

9.1 Acatar els presents estatuts, el RRI vigent,  i els acords dictats per l’Assemb lea general i els 

òrgans directius. 

9.2 Ab onar les quotes ordinàries  i les extraordinàries  que, si escau, acordi l’Assemb lea General 
 

i que es recolliran en el RRI. 
 

9.3 Assist ir a les reunions de l’Assemb lea General i a altres òrgans  on siguin convocats. 
 

 
La pèrdua de la condició de membre 

 

Es produeix la baixa de l’associació: 
 

10.1 Si així ho acorda el ple de l’ens i es comunica formalment  a Associació de Micropob les  de 

Catalunya.  En aquest  cas, la baixa té efecte a partir  del 31 de desembre  de l’any en  què es 

comuniqui  la resolució i no exonera  del pagament  de la quota de l’exercici en curs. 



 
 

 
 

 

 

 

 
10.2 En superar els límits de pob lació d’acord  amb els criteris que estab leix el RRI 

 

Capítol III. Govern i organització 
 

 
Els òrgans de govern 

 

11.1 Els òrgans de govern,  que han de ser representatius  dels ens associats, són: 
 

a)   L’Assemb lea General 
 

b )   La Junta 
 

11.2 L’entitat  es pot organitzar de la manera que consideri més eficaç tal i com s’especifiqui en 
 

el RRI. 
 

 
Qüestions  generals sobre els òrgans de govern 

 

12.1 Els memb res dels òrgans de govern  hauran de tenir la condició d’electes. 
 

12.2 El mandat  dels òrgans  de govern  és de 4 anys  i, en tot cas, s’han de renovar  en el termini 
 

fixat en el RRI desprès  de la renovació  dels ens locals per les eleccions municipals. 
 

12.3 Els memb res dels òrgans de govern  estan sub jectes als Estatuts i al RRI. 
 

12.4  Les  reunions   dels   òrgans   de  govern,   sectorials,   territorials   i  assessors   poden   ser 

presencials, telemàtiques o híb rides  en els termes que fixi el RRI. 

12.5 Tots els òrgans  prenen  llurs acords per majoria simple de vots, si no es disposa altrament 

en el RRI. 

Capítol IV. L’Assemb lea General 
 

 
Composició  de l’Assemblea 

 

L’Assemb lea General es compon pels representants  de tots els socis de l’entitat. 
 

 
 

Funcionament  de l’Assemblea 
 

14.1 L’Assemb lea s’ha de reunir de forma ordinària cada any. 
 

            S’ha de convocar Assemb lea ordinària  per al nou mandat  abans de 6 mesos un 
 

cop configurats els governs  dels ajuntaments  després de les eleccions municipals. 
 

14.2 L’Assemb lea es reuneix de forma extraordinària  per iniciativa del president, o a petició de la 

Junta o del 10% de socis. En aquest  últim cas, des que la presidència  en té coneixement,  la 

celeb ració no pot anar més enllà del termini que fixi el RRI. 

14.3  Perquè  la constitució  de  l’Assemb lea  sigui  vàlida  han  de  ser-hi  presents,  en  primera 

convocatòria, el 51% dels socis. En segona convocatòria,  que s’ha de celeb rar mitja hora després 

de la primera, serà vàlida amb els que hi hagi presents. 

14.4  Cada  ens  soci  disposa  d’un  vot.  En  cas  d’empat   a  les  votacions,  la  Presidència  de 

l’Assemb lea disposa d’un vot de qualitat. 

14.5 Els ens socis poden delegar el seu vot per escrit en els termes que estab leix el RRI. 



 
 

 
 

 

 

 

 
14.6 Qualsevol  soci amb dret a vot pot presentar punts a l’ordre del dia d’una Assemb lea General 

ordinària,  sempre que vagin acompanyats  del suport  del 25% dels associats i siguin presentats 

amb 20 dies hàb ils d’antelació.  En una Assemb lea extraordinària,  només  es deb aten els punts 

de l’ordre del dia que consten a la convocatòria. 

14.7. L’Assemb lea nomenarà  una mesa que estarà composada  per un mínim de tres membres 

a proposta de la Junta o sorgits de l’Assemb lea. Aquestes tres persones ocuparan la Presidència 

de la mesa i dues vocalíes, que aixecaran  acta de la sessió i tindran cura de l’ordre  del dia i els 

torns de paraules. 

 

 
Competències  de l’Assemblea  General 

 

Correspon  a l’Assemb lea, com a òrgan sob irà de l’associació: 
 

a)   Elegir la Junta. 
 

b )   Aprovar els ob jectius de mandat. 
 

c)   Aprovar el Reglament  de règim intern de l’entitat. 
 

d)   Aprovar les quotes ordinàries  i, si escau, les extraordinàries. 

e)   Aprovar la memòria econòmica. 

f)    Aprovar la memòria d’activitats. 
 

g)   Aprovar el pressupost anual. 
 

h)   Aprovar l’endeutament  de l’entitat. 
 

i)    Aprovar les inversions. 
 

j)    Acordar la dissolució de Associació de Micropob les  de Catalunya. 

k )   I les que estab leixi el RRI 

Capítol V. La Junta 
 

 
L’elecció de la Junta 

 

16.1 L’elecció serà mitjançant votació en Assemb lea de les candidatures  presentades. 
 

16.2 El RRI ha de regular el sistema d’elecció de la Junta, que ha de ser democràtic. 
 

16.3 El RRI estab lirà el límit dels mandats. 
 

 
Formació d’una gestora 

 

17.1 En cas que no s’hagi pogut elegir Junta, segons el procediment  fixat pel RRI, aquest ha de 

preveure  una fórmula democràtica per formar una gestora. La funció principal de la gestora és la 

de garantir eleccions ab ans de 3 mesos, ha de dur a terme l’administració  ordinària  de l’entitat, 

sense sob repassar els imports pressupostats per a cada concepte. 

 
Composició  de la Junta 

 

18.1 La Junta té caràcter executiu i coordina l’activitat de l’Associació. 



 
 

 
 

 

 

 

 
18.2 La Junta està integrada pels òrgans unipersonals  següents: 

 

a)   Presidència 
 

b )   Vicepresidència 

c )   Secretaria 

d)   Tresoreria 
 

e)   I tantes vocalies com determini  el RRI o nomeni la Presidència. 
 

18.3 Per tal facilitar la representativitat  de de la diversitat  municipal,  es repartiran  les vocalies 

amb la següent representació  mínima: 
 

 20 % del total de vocalies per a municipis fins a 100 hab itants 

 20% de vocalies per a municipis de 101 a 250 hab itants 

 20% de vocalies per a municipis de 251 a 500 hab itants. 

 Si el resultat es fraccionari s’arrodonirà  a l’alça. 
 

 
18.4 La Junta, per realitzar eficaçment la seva funció podrà crear els òrgans  necessaris per a la 

gestió de l’entitat, la participació i l’assessorament,  les competències  dels quals es recolliran en 

el RRI. 

 

 
Funcions de la Junta 

 

Són funcions de la Junta: 
 

a)   Coordinar  les activitats de l’Associació. 
 

b )   Preparar  l’ordre  del dia de les reunions  dels Òrgans directius i de l’Assemb lea General , 
 

així com tota la documentació  associada. 

c )   Executar els mandats de l’Assemb lea. 

d)   Presentar la memòria econòmica i d’activitat a l’Assemb lea 
 

e)   Preparar  el pressupost anual per presentar-lo  a l’Assemb lea. 

f)    Vetllar per una correcta execució del pressupost de l’entitat. 

g)   Gestionar fiscalment, laboralment i econòmicament  l’entitat. 

h)   Aprovar  convenis  amb altres entitats, organismes  i administracions  que  posteriorment 
 

s’hauran  de ratificar en Assemb lea. 
 

i)    I totes aquelles que li siguin encarregades  per l’Assem b lea o que no estiguin atribuïdes 
 

a cap altre òrgan de l’associació. 
 

Capítol VI. Els òrgans de govern  unipersonals 
 

 
El càrrec de president  o presidenta 

 

20.1 La persona que ocupi la Presidència  és la màxima representant  de l’Associació a tots els 
 

efectes i en tots els àmb its i presideix la Junta. 
 

20.2 La persona que ocupi la Presidència pot delegar alguna de les seves funcions en qualsevol 
 

Vicepresidència  o en altres memb res dels òrgans  directius. 



 
 

 
 

 

 

 

 
20.3 Correspon  al president o a la presidenta: 

 

1.          Representar  l’entitat  en  tots els àmb its, sens  perjudici  de la que  els Estatuts 

assignen als titulars dels altres òrgans. 

2.          Dirigir l’associació. 
 

3.          Signar tots aquells convenis, protocols, documents i acords aprovats pels òrgans 

de govern. 

4.          Convocar  les Assemblees generals i la Junta. 
 

5.          Nomenar  representants  territorials i sectorials si s’escau. 
 

6.          Crear noves vocalies. 
 

7.          En el cas que es produeixi  una dimissió a la Junta, nomenar  provisionalment  un 
 

membre per ocupar la vacant, la qual s’ha de ratificar en la propera Assemb lea. 
 

8.          Prendre aquelles resolucions, competència d’altres òrgans  que, pel seu caràcter 

urgent,  no admetin  retard,  de la qual cosa n’haurà  de donar  compte als òrgans  titulars 

de la competència. 

9.          I aquelles que se li assignin en el RRI. 
 

 
Correspon  al vicepresident  o a la vicepresidenta: 

 

1.          En  cas  de  vacant,  o  d’absència   o  malaltia  que  impedeixin   l’exercici   de  la 
 

Presidència, la Vicepresidència  assumeix totes les funcions presidencials. 
 

2.          La Vicepresidència  també pot assumir la Presidència,  totalment  o parcialment , 

en cas de delegació. 

3.          Fora  dels  casos  anteriors,   li  correspon   donar  suport  a  les  funcions  de  la 
 

Presidència. 
 

4.          En cas que es produeixi  la dimissió de la Presidència, l’exercici  provisional  de les 

seves  funcions  es  limita fins  la propera  Assemblea,  en  la qual  s’haurà  d’escollir  la 

Presidència. 

 
Correspon  al secretari  o a la secretària: 

 

1.          L’organització,  direcció i administració dels serveis tècnics. 
 

2.          Aixecar acta de cadascuna de les reunions  de la Junta. 
 

3.          Custodiar els documents de l’entitat. 
 

4.          Registrar el moviment d’altes  i baixes de socis. 
 

5.          Estendre i signar certificacions de l’entitat. 
 

6.          Realitzar,   en  representació   de  l’entitat,   tràmits  genèrics   davant  Hisenda,  la 
 

Seguretat  Social, i l’administració púb lica en general. 
 

7.          Sub stituir la persona que ocupi la Tresoreria en cas d’absència, malaltia, dimissió 
 

o qualsevol  altra circumstància que impedeixi  realitzar les seves funcions. 



 
 

 
 

 

 

 

 
8.          Qualsevol  altra que li sigui encarregada  per la Presidència, els òrgans de govern 

o el RRI. 

 
Correspon  al tresorer  o a la tresorera 

 

1.          La preparació,  presentació  i gestió del pressupost. 
 

2.          La preparació dels estats de comptes per presentar a l’Assemb lea. 
 

3.          El cob rament de les quotes. 
 

4.          L’execució  de les ordres  de pagament  disposades per la Junta. 
 

5.          La gestió bancària i de liquiditat. 
 

6.          La gestió de la comptab ilitat i la tresoreria de l’Associació. 
 

7.          Sub stituir la persona que ocupi la Secretaria en cas d’absència, malaltia, dimissió 
 

o qualsevol  altra circumstància que impedeixi  realitzar les seves funcions. 
 

8.          Qualsevol  altra que li sigui encarregada  per la Presidència, els òrgans de govern 

i el RRI. 

Capítol VIII. Els ingressos 
 

 
Ingresso s  de l’entitat 

 

Els ingressos de l’entitat tenen els següents orígens: 
 

1.          Quotes ordinàries. 
 

2.          Quotes extraordinàries. 
 

3.          Sub vencions. 
 

4.          Patrocinis i mecenatge. 
 

5.          Rendiment  de serveis i activitats i del mateix patrimoni. 
 

6.          Operacions  de crèdit. 
 

7.          Donacions, herències  i llegats. 
 

8.          Qualsevol  altre que estab leixi el RRI. 
 

Capítol IX. Dissolució de l’Associació 
 

 
Dissolució  de l’associació 

 

1.          La   dissolució   ha  de   ser   aprovada    per   l’Assemb lea   General,   en   sessió 
 

extraordinària  i per majoria simple dels presents. 
 

2.          En la mateixa sessió s’ha de nomenar la Comissió Liquidadora. 
 

3.          En cas que existís alguna liquiditat econòmica o de patrimoni, els imports o valors 

seran cedits preferentment  a entitats no lucratives dedicades al municipalisme i/o al món 

rural.” 



 
 

 
 

 

 

 

 
Al minut 00:06:28 el Regidor, el Sr. Joaquim M. Zuriaga Baixauli surt de la sala de plens 

 per  la qual  c os a , a  partir  d’aques t  m om ent  i  fins que es reincorpori, totes les 
votacions 

que es portin a terme el seu vot comptarà com a abstenció. 

 
4.0.- PROPOSTA D’APROVACIÓ  DEFINIT IVA DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE 

LA VIA VERDA ENTRE TOR I LA TALLADA. 

Expedient núm.: X2020000797 
 

 

El Ple de l’Ajuntament de La Tallada d’Empordà, en la sessió del dia 22 de juliol de 2021, va 

aprovar inicialment el projecte constructiu de la via verda entre els nuclis urbans de Tor i La 

Tallada d’Empordà,  així  com la  relació de  propietaris, béns  i  dret s afectats que  són 

necessaris d’adquirir per a l’execució de les obres. Aquest projecte ha estat elaborat per l’ 

enginyer Sr Joan Macarro i Ortega, Enginyer de Camins, canals i ports Col·legiat núm. 

20.306 de l’empresa ABM, Serveis d´Enginyeria i Consultin g, S.L., amb un pressupost de 

CENT   NORANTA-TRES   MIL   CENT   SETANTA-DOS   EUROS   AMB   SETANTA-SIS 

CÈNTIMS (193.172,76 €) (IVA inclòs). 

 
L’aprovació d’aquest projecte porta aparellada la declaració d’utilitat pública i la necessitat 

d’ocupació dels béns i drets afectats per l’expropiació forçosa, de conformitat amb el que 

disposen els art. 235.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 40 

del  Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals. 

 
La relació de propietaris, béns i drets afectats per l’execució  de les obres del projecte 

esmentat en el moment de l’aprovació inicial era la següent: 

 
Terme municipal de La Tallada  d’Empordà: 

 

Núm.  Finca 

de projecte 
Polí - 

gon 
Parcel-la Ref  erència 

cadastral 
Titularitat Naturalesa Expropiació 

(m 2) 
Superf  ícies 

af  ectades 

(m 2) 

Serv  itud de 

pas (m 2) 

1   4991101EG054 

9S0001GH 
P1720700B Urbana  104,83  

2 Carrer Pla de les Corts P1720700B Rústica  566,93  
3 3 9029 17207A003090 

290000EZ 
S08110001G Rústica 341,29   

4 3 154 17207A003001 

540000EO 
40293272D 

40227680J 
Rústica 106,54   

5 3 153 17207A003001 

530000EM 
46301683S Rústica 683,29   

6 3 151 17207A003001 

510000ET 
40249555S Rústica 7,25   

7 3 149 17207A003001 

490000EF 
40491733A Rústica 643,50   

8 3 9031 17207A003090 

310000ES 
P1720700B Rústica  3,94  



 
 

 
 

 

 

 

 
 

9 3 337 17207A003003 

370000EP 
40226367B 

40501039V 
Rústica 1,20   

10 3 355 17207A003003 

550000EE 
A17027343 Rústica 176,17  39,08 

11 3 230 17207A003002 

300000ES 
40298649G 

78000240H 
Rústica 85,13  25,25 

12 3 9018 17207A003090 

18 
P1720700B Rústica  29,42  

13 3 229 17207A003002 

290000EU 
B17243494 Rústica 677,36   

14 3 228 17207A003002 

280000EZ 
40298649G 

78000240H 
Rústica 351,55   

15 3 9008 17207A003090 

080000EQ 
P1720700B Rústica  8,06  

16 3 9036 17207A003090 

360000EA 
S0811001G Rústica 57,82   

 
El projecte juntament amb la relació de propietaris, béns i drets esmentada es va sotmetre 
a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils a través de l’anunci publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona número 159 de data 19 d’agost de 2021, al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8475 de data 9 d’agost de 2021, al Punt Diari del 
dia 14 d’octubre de 2021 així com al tauler electrònic de la corporació i a la pàgina web. 

 
Atès que durant el període d’informació pública , la Sub-direcció General de Projectes i 

Expropiacions de la Generalitat de Catalunya el dia 11 de novembre de 2021, amb registre 

d’entrada E2021002073, ha presentat un escrit d’al·legacions, les quals expos en el següent: 

 
“En data 4 de novembre  de 2021,  va tenir entrada  a la Generalitat  de Catalunya  la notificació 

d’aquest  Ajuntament referent  a l’expedient  que s’esmenta a l’assumpte. 

 
-   Es   notifica   l’afectació   d’expropiació    parcial   de   les   finques   amb   referència   cadastral 

17207A003090290000EZ     i  17207A003090360000EA),     de   titularitat   de   la  Generalitat   de 

Catalunya. 

 
- Aquestes referències cadastrals corresponen  a trams del traçat de la carretera C31a, les quals, 

així  com qualsevol  altre  tram  de  l’esmentada   carretera,  són  de  naturalesa  demanial  i  estan 

afectes al servei púb lic de la mateixa. 

 
- La carretera  C-31a correspon a l’antiga  C-252,  de titularitat de la Generalitat  de Catalunya  per 

traspàs de l’Estat en virtut del disposat en el Decret 1943/80,  de 31  de juliol, sob re traspàs de 

serveis  de  l’Estat  en  matèria  de  carreteres   i  està  assignada  a aquest  Departament   de  la 

Vicepresidència  i de Polítiques Digitals i Territori i gestionada pel Servei Territorial  de Carreteres a 

Girona. 

 
- En tant que béns demanials,  és d’aplicació l’estab lert en els articles 3 i 17 del Decret Legislatiu 

1/2002 de 24 de desembre que aprova  el text refós de la Llei de Patrimoni de la Generalitat  de 

Catalunya  i en els articles 5 i 6 de la Llei 33/2003 de Patrimoni de les Administracio ns Púb liques, 

que determinen  que la naturalesa demanial dels bens de titularitat de la Generalitat de Catalunya 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

afectes al servei  general  com el que presten les carreteres,  són inalienab les,  inemb argables  i 

imprescriptib les. 

 
- Que segons consta a la documentació d’expropiacions   d’aquesta carretera,  que correspon a la 

seva construcció l’any 1.862 com a “Carretera  de 3r. Orden de Figueres  a Corçà por Verges”, en 

aquest  sector es va  expropiar  una franja  contínua  de 12 m d’amplada.  D’acord  amb  aquesta 

documentació,  l’amplada  de  la carretera  i del  domini  púb lic  expropiat  estaria  incorrectament 

dibuixat al Cadastre. 

 
- A més, l’any  2009  la Generalitat   va  expropiar   els terrenys  corresponents   a la rotonda  del 

projecte  amb  clau  AG-02065-A1.M1-   “Projecte  constructiu.  Millora  general.  Condicionament . 

Carretera  C-31,PK 357+900 al 374+000.  Tram: La Tallada d'Empordà  - Torroella  de Fluvià”. 

 
- El Servei Territorial  de Carreteres  de Girona ens informa que no tenen constància del Projecte 

constructiu de la via verda  entre  els nuclis urbans de Tor i La Tallada  d’Empordà,  i cal que el 

promotor, en aquest cas l’Ajuntament, sol·liciti informe sob re la seva idoneïtat i compatib ilitat amb 

Decret  legislatiu 2/2009 de 25 d’agost,  del text refós de la Llei de Carreteres  abans de la seva 

aprovació  i l’autorització d’ob res  a ab ans de l’inici d’aquestes. 

 
- Correspon  a aquest Servei de Gestió Patrimonial Immob iliària del Departament  de la 

Vicepresidència,  de Polítiques  Digitals i Territori la defensa del béns immob les afectes al domini 

púb lic de les carreteres  de titularitat de la Generalitat  de Catalunya,  en tant que estan assignats a 

aquest Departament.  “ 

 
I sol·liciten: 

 
“Que es tingui per presentat  aquest  escrit com a al·legació  a les expropiacions  notificades  per 

aquest Ajuntament previstes en el Projecte constructiu de la via verda entre els nuclis urbans de 

Tor  i La Tallada  d’Empordà  i aquelles  que  afecten el domini  púb lic de  la carretera  C-31a  de 

titularitat de la Generalitat  de Catalunya,  en tant que són béns que gaudeix de naturalesa jurídic a 

demanial,  essent per tant inalienab les,  imprescriptibles  i inemb argables,  segons  l’article 17 del 

Decret Legislatiu 1/2002 de 24 de desembre que aprova  el text refós de la Llei de Patrimoni de 

la Generalitat  de Catalunya,  i que segons  l’article 34 del Decret  legislatiu 2/2009 de 25 d’agost , 

que aprova el text refós de la Llei de Carreteres,  estan afectes al servei púb lic de la ca rretera. 

 
- D’acord  amb l’anterior,  aquestes superfícies no poden ser expropiades. 

 
- Que es procedeixi  a la sol·licitud de l’informe  sob re l’afectació a la carretera C-31a  la Direcció 

General d’Infraestructures  de Mob ilitat – Serves Territorials de Carreteres  a Girona i s’assumeixi n 

les seves consideracions. 

 
Conclusions: 

 
Vist l’informe de Secretaria en el que s’exposa que la Sub -direcció General de Projectes i 

Expropiacions de la Generalitat de Catalunya ha presentat la documentació acreditativa de 

les expropiacions practicades l’any 1862. 

 
Vist el certificat de cadastre mitjançant el qual es comprova que la s’ha practicat l’alteració 

cadastral pertinent a favor de la Generalitat de Catalunya. 



 
 

 

 

 
 

 

 
 

Aquestes al·legacions han fet que es modifiqui l’annex d’expropiaci ons del projecte, per tant, 

la relació de propietaris, béns i drets afectats en el terme municipal La Tallada d’Empordà 

definitiva, que comprèn béns i drets de titularitat pública i privada, és la següent: 
 

Núm.  Finca 

de projecte 
Polígon Parcel·la Ref  erència cadastral Titularitat N I F /DNI/CIF Naturalesa Expropiació 

(m2) 
Serv  itud de 

pas (m 2) 

1   4991101EG0549S0001GH Ajuntament 

de La Tallada 
P1720700B Urbana   

2 Carrer Pla de les Corts Ajuntament 

de La Tallada 
P1720700B Urbana   

3 3 9029 17207A003090290000EZ Generalitat de 

Cataluny  a 
S08110001G Rústica   

4 3 154 17207A003001540000EO Josep    Mari a 

Barrera 

Nicolau 

 
Hereus de 

Jose Barrera 

Bahi 

 
***9327* -* 

 
 
***2768* -* 

Rústica 66,54  

5 3 153 17207A003001530000EM Maria   de   las 

Mercedes 

Font       Bof  ill- 

Gasset 

***0168* -* Rústica 487,04  

6 3 151 17207A003001510000ET Maria   de   los 

Dolores 

Ponsati 

Frigola 

***4955* -* Rústica 7,25  

7 3 149 17207A003001490000EF Salv  io 

Pascual 

Puigbo 

***9173* -* Rústica 399,25  

8 3 9031 17207A003090310000ES Ajuntament 

de La Tallada 
P1720700B Rústica   

9 3 337 17207A003003370000EP Enrique 

Bellapart 

Franquesa 

 
Teresa    Marti 

Galia 

 
***2636* -* 

 
 
***0103* -* 

Rústica 0,16  

10 3 355 17207A003003550000EE Industrias del 

Env  ase         y  

Contrachapea 

dos, SA 

A17027343 Rústica 117,75  
37,96 

11 3 230 17207A003002300000ES Maria 

Assumpció 

Surrell Sauri 

 
Joan     Surrell 

Sauri 

 
***9864* -* 

 
 
***0024* -* 

Rústica 84,84 24,71 

12 3 9018 17207A00309018 Ajuntament 

de La Tallada 
P1720700B Rústica 46,81  

13 3 229 17207A003002290000EU Pareta- 

Rubau, SL 
B17243494 Rústica 631,52  

14 3 228 17207A003002280000EZ Maria 

Assumpció 

Surrell Sauri 

 
***9864* -* 

Rústica 376,81  

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

     
Joan     Surrell 

Sauri 

 

 
***0024* -* 

   

15 3 9008 17207A003090080000EQ Ajuntament 

de La Tallada 
P1720700B Rústica   

16 3 9036 17207A003090360000EA Generalitat de 

Cataluny  a 
S0811001G Rústica   

 
 

En el cas dels béns i drets de naturalesa pública o demanials, aquests estan afectats a l’ús 

general o al servei públic. Aquesta demanialitat implica una vinculació del bé amb una 

finalitat d’interès general, i el seu règim jurídic amb fonament als principis d’inalienabilitat, 

imprescriptibilitat i inembargabilitat. Per tant, d’acord amb el principi de cooperació entre 

Administracions Públiques previst a l’art. 140 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 

del règim jurídic del sector públic, i mitjançant el procediment administratiu corresponent, els 

tràmits administratius relatius a la sol·licitud d’aprofitament i ús del domini públic en o rdre a 

les ocupacions definitives i/o temporals necessàries per a l’execució de les obres, es durà a 

terme mitjançant les figures de mutació demanial, cessions, autoritzacions del terreny de 

domini públic. 

 
L’annex d’expropiacions del projecte inclou una valoració de les afectacions dels béns i drets 

afectats orientativa, ja que serà durant el procediment d’expropiació forçosa quan s’acordarà 

el preu just. 

 
Atès que durant aquest període d’informació pública la societat mercantil PARETA -RUBAU, 
SL el dia 30 de novembre, amb registre d’entrada núm. E2021002178, ha presentat un escrit 
d’al·legacions, les quals es responen en base a l’informe emès, en data 9 de març de 2022, 
pel tècnic assessor extern contractat per aquest Ajuntament que consta incorporat dins d e 
l’expedient i diu: 

 
“(...) 

 

 
“Que el projecte afecta 130 ml de tanca perimetral formada per malla de 1,5 m altura i amb suport 

de fusta, així com la totalitat de la superfície expropiada  que té l’aprofitament  de zona 

d’emmagatzematge  el qual s’hi realitzen maniob res amb carretilles el evadores”. 

 
En el projecte s’ha inclòs la retirada de 133 metres de tanca i la reposició de la mateixa en 

la nova ubicació. A continuació es presenta un extracte d’aquestes partides dels amidaments 

del pressupost del projecte. 

 
(...) 

 
“Que el límit sud-est de parcel·la grafiat en els plànols de projecte no es corresponen  amb el límit 

del cadastre actual, pel que es sol·licita recalcular la superfície real afectada així com s’estudi ï 

desplaçar la via verda més cap a la carretera,  minimitzant així l’afecció dins la finca.” 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

En el projecte s’ha ubicat la traça de la via verda el més a prop possible de la carretera amb 

l’objectiu de minimitzar les afeccions a tercers. Només s’ha separat de la carretera C31A en 

el creuament amb altres vies per motius de seguretat. 
 

En la darrera versió dels documents, els límits de les parcel·les s’ha delimitat segons les 

dades proporcionades pel Servei Territorial de Carreteres, tal i com es pot veure en el plànol 

adjunt. 
 

La superfície afectada per a l’execució de la via verda en la p arcel·la 229 del polígon 3 de la 

Tallada d’Empordà és de 631,52 m2. 
 

“Actualment dins la finca i paral·lelament  al traçat de la carretera existent, hi transcorre una línia 

telefònica la qual es troba a uns 15 m lineals  de la carretera,  i que després  de l’execució  del 

projecte quedarà  només a uns 5 m de la via verda,  fet que farà que no hi hagi prou espai entre 

les dos infraestructures  per maniob rar,  i per tant es veuràs reduïda  la zona d’emmagatzematge  i 

maniob ra   d’aquesta   finca,  fet  que  s’haurà   de  tenir  en   compte  a  la  hora   de  valorar   la 

indemnització.” 

 
Amb l’execució del projecte de la via ciclista, la tanca perimetral a la parcel·la 229 del polígon 

3 de la Tallada d’Empordà es desplaçarà una distància mitjança de 3,20 metres. En el plànol 

adjunt es poden veure les distàncies entre la tanca actual i la nova tanca amb la xarxa de 

telefonia en diferents punts. 

 
Conclusions 

 
Ateses les consideracions efectuades, el tècnic sotasignat informa que s’han tingut en 

compte totes les manifestacions exposades a l’informe  d’al·legacions amb les següents 

conclusions: 

 
-      En el projecte s’ha ajustat al màxim el disseny de la via ciclista per minimitzar les 

afectacions a tercers. 
 

- S’ha recalculat la superfície afectada a les diferents parcel·les per on discorre la via 

verda resultant un total de 631,52 metres per a la parcel·la 229 del polígon 3 de La 

Tallada d’Empordà. 

 
-      La tanca es desplaça aproximadament 3,20 metres. 

 

La valoració que s’inclou a l’annex d’expropiacions del projecte és totalment orientativa, i 

serà durant la tramitació del corresponent expedient d’expropiació forçosa on s’acordarà el 

preu just de la indemnització.” 
 

Vist l’informe emès per la secretària de l’Ajuntament. 
 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

 

Acords: 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

Prime r .- Estimar les al·legacions presentades per la Sub-direcció General de Projectes i 

Expropiacions de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que es desprèn de l’informe 

de Secretaria. 

 
Se gon.- Estimar parcialment les al·legacions presentades per la societat mercantil PARETA - 

RUBAU,  SL, d’acord amb l’informe emès en data 9 de març de 2022 pel tècnic assessor 

extern contractat per aquest Ajuntament. 

 
Te rce r .- Aprovar definitivament el projecte constructiu de la via verda entre els nuclis urbans 

de Tor i La Tallada d ’Empordà amb un pressupost de CENT NORANTA-TRES MIL CENT 

SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (193.172,76  €) (IVA inclòs). 

 
De conformitat amb el que disposen els articles 40 de l Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 

qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i 235.3 del Text Refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 

28 d’abril, aquesta aprovació definitiva porta aparellada la declaració d’utilitat pública i la 

necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats per l’execució de les obres del projecte 

esmentat. 

 
Quart.- Aprovar definitivament la relació concreta i individualitzada dels propietaris, béns i 

drets que són necessaris ocupar per l’execució de les obres del projecte constructiu de la 

via verda entre els nuclis urbans de Tor i La Tallada d ’Empordà, que es descriu tot seguit: 

 
Terme municipal La Tallada d’Empordà 

 
Núm.  Finca 

de projecte 
Polígon Parcel·la Ref  erència cadastral Titularitat N I F /DNI/CIF Naturalesa Expropiació 

(m2) 
Serv  itud   de    pas 

(m 2) 

1   4991101EG0549S0001GH Ajuntament 

de La Tallada 
P1720700B Urbana   

2 Carrer Pla de les Corts Ajuntament 

de La Tallada 
P1720700B Urbana   

3 3 9029 17207A003090290000EZ Generalitat de 

Cataluny  a 
S08110001G Rústica   

4 3 154 17207A003001540000EO Josep    Mari a 

Barrera 

Nicolau 

 
Hereus de 

Jose Barrera 

Bahi 

 
***9327* -* 

 
 
***2768* -* 

Rústica 66,54  

5 3 153 17207A003001530000EM Maria   de   las 

Mercedes 

Font       Bof  ill- 

Gasset 

***0168* -* Rústica 487,04  

6 3 151 17207A003001510000ET Maria   de   los 

Dolores 

Ponsati 

Frigola 

***4955* -* Rústica 7,25  

7 3 149 17207A003001490000EF Salv  io 

Pascual 
***9173* -* Rústica 399,25  



 
 

 
 

 

 

 

 
 

    Puigbo     
8 3 9031 17207A003090310000ES Ajuntament 

de La Tallada 
P1720700B Rústica   

9 3 337 17207A003003370000EP Enrique 

Bellapart 

Franquesa 

 
Teresa    Marti 

Galia 

 
***2636* -* 

 
 
***0103* -* 

Rústica 0,16  

10 3 355 17207A003003550000EE Industrias del 

Env  ase         y  

Contrachapea 

dos, SA 

A17027343 Rústica 117,75  
37,96 

11 3 230 17207A003002300000ES Maria 

Assumpció 

Surrell Sauri 

 
Joan     Surrell 

Sauri 

 
***9864* -* 

 
 
***0024* -* 

Rústica 84,84 24,71 

12 3 9018 17207A00309018 Ajuntament 

de La Tallada 
P1720700B Rústica 46,81  

13 3 229 17207A003002290000EU Pareta- 

Rubau, SL 
B17243494 Rústica 631,52  

14 3 228 17207A003002280000EZ Maria 

Assumpció 

Surrell Sauri 

 
Joan     Surrell 

Sauri 

 
***9864* -* 

 
 
***0024* -* 

Rústica 376,81  

15 3 9008 17207A003090080000EQ Ajuntament 

de La Tallada 
P1720700B Rústica   

16 3 9036 17207A003090360000EA Generalitat de 

Cataluny  a 
S0811001G Rústica   

 
 

Cinquè.- Considerar declarada la necessitat d’ocupació i iniciar l’expedient d’expropiació 

forçosa dels béns i drets afectats que consten en la relació esmentada en a l’apartat anterior 

o, si s’escau, sol·licitar les cessions, autoritzacions o mutacions demanial s corresponents, a 

causa de l’execució del projecte constructiu de la via verda entre els nuclis urbans de Tor i 

La Tallada d’Empordà. 

 
Sisè.- Publicar l'acord d'aprovació definitiva del projecte constructiu esmentat i l’aprovació 

definitiva de la relació de propietaris, béns i drets al Butlletí Oficial de la Província, al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un o dos diaris de major circulació de la província 

i al tauler d'anuncis de l’Ajuntament, de conformitat amb l'article 38.2 del Decret 179 /1995, 

de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i 

l’article 21 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa i l’article 20 del 

Decret, de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’expropiació forçosa. 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

Se tè. Ordenar la retenció de crèdit de la despesa de 4.376,48 € en concepte de valoració 

de les expropiacions amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent del pressupost de 

l’exercici 2022. 

 
Vuitè.- Facultar a l’Alcaldessa-Presidenta perquè resolgui mitjançant decret els actes de 

tràmit, convenis expropiatoris o acords i els recursos administratius que s'escaiguin tant 

respecte el projecte aprovat com en el procediment d'expropiació forçosa, així com, delegar- 

l’hi les atribucions pel que fa a la resolució de les  rectificacions o modificacions de les 

relacions de propietaris, parcel·les o superfícies afectades, motivades per les incidències 

que puguin sorgir durant el replanteig o l'execució de les obres 

 
Nov è. Notificar individualment aquest acord als interessats que consten descrits en la relació 

de propietaris, béns i drets afectats, al Departament de Carreteres de la Generalitat de 

Catalunya, a l’Agència Catalana de l’Aigua, a el departament de Turisme de la Generalitat 

de Catalunya i al Consorci de Vies Verdes de les comarques Gironines. 

 
El regidor el Sr. Joaquim Zuriaga Baixauli ha sortit un moment de la sala de plens i, quan es 

procedeix a la votació, encara no ha tornat. Per això, el seu vot es comptabilitza com una 

abstenció. 
 

Aprovat per 6 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Jordi Colomé Garcia, Josep Ferrer 

Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull, Isabel Juncosa Gurgui , Míriam Pagès Clavaguera ) 

i una abstenció Joaquim Maria Zuriaga Baixauli. 

 
INTERVENCIO NS: 

 

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

00:05:39 al 00:14:55 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

 
https://drive.google.com/file/d/1g JTfO-S r0 LsW 42Q DsjrQcx1lVuP DFPsx/vi ew?usp=sh ari ng 

 

 
En el minut 00:15:05 s’incorpora el Regidor, el Sr. Joaquim M. Zuriaga Baixauli, qui havia 
abandonat la sala al minut 00:06:28. 

 

5.0.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE L’OFERTA 
PÚBLICA D’OCUPACIÓ PER A L’ANY 2022. 

 
Expedient núm.: X2022000236 

 

 
Atesa la necessitat de procedir a l’aprovació de l’oferta d’ocupació d’aquest ajuntament 

corresponent a l’exercici de 2022,el dia 29 de març de 2022 es va dictar el decret d’alcaldia 

núm. 2022DECR000068, que transcrit literalment diu el següent: 

 
“Atès el què disposa la Llei 20/2021,  de 28 de desembre, de mesures urgents  per a la reducció 
de la temporalitat de l’ocupació púb lica que té per ob jecte situar la taxa de temporalitat estructural 

per sota el 8% en el conjunt  de les Administracions  Púb liques espan yoles  i que preveu,  entre 

https://drive.google.com/file/d/1gJTfO-Sr0LsW42QDsjrQcx1lVuPDFPsx/view?usp=sharing


 
 

 
 

 

 

 

 
 

d’altres mesures, un procés d’estab ilització de l’ocupació púb lica temporal en les Administracions 
Púb liques, mitjançant convocatòria  en determinats sectors d’activitat, en torn lliure, d’un nombre 

de places superior al resultats de la taxa de reposició. 

 
Vist que aquest procés d’estab ilització s’estructura  de dues formes diferenciades: 

 
- D’una banda, s’autoritza un tercer procés d’estab ilització d’ocupació púb lica, addicional a aquell 
que van regular els articles 19.u.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de 

l’Estat per l’any 2017 i 19.u.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per l’any 2018, que inclourà les places de naturalesa  estructurals que, estiguin o no dins de les 
relacions  de llocs de treball,  plantilles  o d’altra  forma  d’organització  de  recursos  humans  que 

estiguin contemplades  en les diferents Administracions Púb liques, i dotades pressupostàriament , 
hagin estat ocupades  de forma temporal i ininterrompuda  com a mínim en els tres anys anteriors a 
31 de desembre de 2020. 

 
- D’altra  b anda, amb caràcter únic i excepcional,  d’acord amb allò previst als articles 61.6 i 7 del 
text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat  Púb lic, es preveu  la possib ilitat de convocar, 

pel  sistema  de  concurs,  aquelles  places  que,  reunint  els requisits  estab lerts  a l’article  2.1., 
haguessin estat ocupades  amb caràcter temporal  de forma ininterrompuda  amb anterioritat  a 1 
de gener de 2016. 

 
Atès que de conformitat amb allò previst a l’article 2 de la Llei 20/2021 cal aprovar  l’oferta púb lica 
d’ocupació   d’estab ilització  abans  del  31  de  juny  de  2022.  Així  mateix,  estableix  que  les 

convocatòries  dels  processos  selectius  per  a la cobertura  de  places  incloses  en  les ofertes 
d’ocupació púb lica haurà de produir-se  abans del 31 de desembre de 2022. 

 
A la vista dels següents antecedents: 

 

 

Document Data/Núm. Observacions 

Provisió d'Alcaldia 29/03/2022 Inici expedient 

Informe del Departament de Personal 29/03/2022 Favorable 

Informe d'Intervenció 29/03/2022 Favorable 

Informe-proposta de Secretaria 29/03/2022 Favorable 

 
Atès que  l’aprovació  de l’oferta  púb lica d’ocupació  correspon  a l’Alcaldessa  de la corporació, 

segons  preveu  l’article 21 de la Llei 7/1985,  de 2 d’ab ril,  Reguladora  de les Bases del Règim 
Local. 

 
De conformitat amb les atribucions conferides pels arts. 2 1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 

Reguladora de les Bases de Règim Local, l’art. 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 

pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’art. 55 

del Decret 2014/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei 

de les entitats locals, 

 
RESOLC, 

Prime r . Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal 

abans de l'1 de juny de 2022, amb la següent relació de places: 



 
 

 

 

 
 

 

 
PERSONAL  LABORAL: 

 

GRUP                     DE 

CLASSIFICACIÓ 

 

CATEGORIA LABORAL 
 

VACANTS 
 

DATA D'ADSCRIP CIÓ 

E PERSONAL DE NETEJA 1 04/10/2007 

E PERSONAL     DE     BRIGADA     DE 

SERVEIS 
1 03/07/2017 

 
Se gon. Publicar a la seu electrònica [adreça https://  Seu electrònica (seu-e.cat) , el 

tauler d'anuncis e-tauler de la Corporació i en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i 

el Butlletí Oficial de la Província corresponent, abans de l'1 de j uny de 2022. 

 

 
Te rce r . La publicació de la convocatòria per a la cobertura de les places incloses en 

l'oferta per a l'estabilització temporal haurà de ser abans del 31 de desembre de 2022 i la 

seva resolució abans del 31 de desembre de 2024. 

 

 
Quart. Certificar al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, a través de la Secretaria 

d'Estat de Pressupostos i Despeses, el nombre de places ocupades de forma temporal 

existent en cadascun dels àmbits afectats. 

 

 

Cinquè. Proporcionar la informació estadística corresponent als resultats del procés 

d'estabilització d'ocupació temporal a través del Sistema d'Informació Salarial del Personal 

de l'Administració.” 

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

 

 
ACORDS: 

 

 
Prime r : Donar-se per assabentat del Decret d’aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a 

l’estabilització, de l’exercici 2022. 

 
Aprovat per 7 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Jordi Colomé Garcia, Josep Ferrer 

Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull, Isabel Juncosa Gurgui , Míriam Pag ès Clavaguera i 

Joaquim Maria Zuriaga Baixauli) 

 
INTERVENCIO NS: 

 

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

00:14:55 al 00:16:27 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

 
https://drive.google.com/file/d/1g JTfO-S r0 LsW 42Q DsjrQcx1lVuP DFPsx/vi ew?usp=sh ari ng 

https://www.seu-e.cat/ca/web/latalladademporda
https://drive.google.com/file/d/1gJTfO-Sr0LsW42QDsjrQcx1lVuPDFPsx/view?usp=sharing


 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

6.0.-    PROPOSTA   D’APROVACIÓ    DEL   PLA   DE   SUBVENCIONS   DE    LA 

CORPORACIÓ. 
 
 

 
I. RELACIÓ DE FETS 

Expedient núm.: X2022000238 

 
L’Ajuntament de la Tallada d’Empordà, mitjançant el present Pla Estratègic de Subvencions, 
es vol dotar d’un instrument de gestió que faciliti la planificació, execució i avaluació de les 

polítiques socials que té encomanades. 

 
Per  a l’establiment  efectiu de les  subvencions previstes a  aquest Pla  estratègic serà 

necessària la consignació pressupostària corresponent en el Pressupost municipal anual i 

quedarà condicionada al compliment dels objectius d’estabili tat pressupostària. 

 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, va regular en el seu article 

8è, apartat 1r , l’obligació per les administracions públiques de disposar d’un Pla estratègic 

de subvencions. 

 
A data d’avui la corporació no disposa d’aquest instrument de planificació de l’activitat 

de foment. 

 
La corporació es proposa aprovar el Pla estratègic de subvencions de l’ajuntament de la 
Tallada d’Empordà per al període 2022. 

 
II.-NORMATIVA APLICABLE 

 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, articles 21.1.s. 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS), article 8è. 

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, articles 1 0 a 15. 

Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions. 
 

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

 
ACORDS: 

 
Prime r .- Aprovar el Pla estratègic de subvencions de l’ajuntament de la Tallada d’Empordà 

amb el text que es detalla a continuació: 

“ 
PLA  ESTRATÈGIC  DE  SUBVENCIONS  DE  L’AJUNTAMENT DE  LA  TALLADA 
D’EMPORDÀ. ANY 2022. 

 

 
 

1. NORMATIVA APLICABLE 

 
Les subvencions atorgades per les administracions públiques estan regulades en la Llei 



 
 

 
 

 

 

estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). 



 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

El present Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà per a 
l’exercici 2022 té la seva base normativa en l’article 8 de la LGS, la qual disposa que les 
Administracions públiques que proposin l’establiment de subvencions han de concretar 
en un pla estratègic  de subvencions els objectius  i efectes  que  es pretenen  amb 
l’aplicació del pla, el termini per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves 
fonts de finançament,  supeditant-ho  en qualsevol cas, al compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària. 

 
L’aprovació d’un pla estratègic de subvencions és un pas més en el procés de 
racionalització  de les administracions publiques,  atès que obliga que la gestió de les 
subvencions es realitzi d’acord amb els principis de publicitat, transparència, 
concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com l’eficàcia en el compliment 
dels objectius fixats i l’eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics, amb 
total subjecció al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària. 

 
El present Pla estratègic de subvencions vol destacar, d’acord amb la normativa vigent, 
que  el  procediment   ordinari  de  concessió  de  les  subvencions  és  el  règim  de 
concurrència  competitiva.  El  procediment  de  concessió directa  comprèn  aquelles 
subvencions  previstes  nominativament   en  el  Pressupost  per   a  l’any   2022   de 
l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà, i aquelles que excepcionalment s’acreditin raons 
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en 
dificultin la convocatòria pública, per la seva especificitat. 

 
El contingut del Pla estratègic de subvencions es regula als articles 10 a 15 del Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions. 

 
Respecte a l’òrgan  competent  per  la seva aprovació,  al no  regular-se de manera 
expressa en la Llei general de subvencions, ni en l’article 21.1) de la Llei estatal 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), hauria de ser el mateix 
òrgan que té atribuïda la competència per al seu atorgament. 
No obstant, al tractar-se d’un instrument de planificació, s’entendria que correspon al 
Ple l’aprovació del present Pla estratègic de subvencions. 

 
2.- PRINCIPIS GENERALS I OBJECTIUS 

 
La concessió de subvencions per part de l’Ajuntament  de la Tallada d’Empordà ha de 
respondre als següents: 

 
1.Principis: 

 
a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació. 

b) Eficàcia en el compliment dels objectius. 

c) Eficiència en l’assignació dels recursos públics. 
 

d) Distribució equitativa i sostenible dels recursos. 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

e) Garantia de bones pràctiques en la regulació i ordenació per establir els requisits, 

barems i sistemes de control i avaluació. 

f) Optimització de la gestió. 
 

2. Objectius: 

 
a) Fomentar el suport a les associacions i altres entitats sense finalitat lucrativa que 

promoguin activitats i projectes destinats a la generalitat de la ciutadania. 

b) Fomentar activitats i projectes innovadors que aportin un valor afegit. 
 

c) Fomentar i potenciar les associacions i entitats sense finalitat lucrativa per promoure 
 

activitats d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública. 
 

3.- DISPOSICIONS GENERALS 

 
Primera.- L’establiment  i concessió de subvencions per part  de l’Ajuntament  de la 
Tallada d’Empordà durant l’exercici 2022 s’ajustarà al contingut d’aquest Pla estratègic 
de subvencions. 

 
Segona.-  L’establiment   i  concessió de  les  subvencions  previstes  en  aquest  Pla 
estratègic  de  subvencions  està  condicionat  a  l’existència  de  crèdit  pressupostari 
adequat i suficient en el Pressupost per la vigència d’aquest Pla. 

 
Les  subvencions  nominatives  hauran  d’estar  incloses  de  manera  expres sa en  el 
Pressupost i les de concurrència competitiva hauran de ser degudament convocades i 
es tramitaran segons les bases reguladores de cadascuna de les subvencions. 

 
Tercera.- L’establiment  de les subvencions contingudes en aquest Pla estratègic de 

subvencions queda condicionat al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària 

i les bases reguladores de les mateixes hauran d’ajustar-se als esmentats objectius. 
 
 
Quarta.-  El present  Pla estratègic  de  subvencions  no  crea,  en  cap  cas, drets  o 

obligacions ni per a l’Ajuntament, ni per tercers, i la seva efectivitat queda condicionada 

a l’aprovació definitiva del Pressupost municipal de 2022, a l’aprovació de les diferents 

línies de subvencions i a l’existència de crèdit adequat i suficient. 

 
4.- VIGÈNCIA, FINANÇAMENT I PAGAMENT 

 
Primer.- El present Pla estratègic de subvencions té una vigència anual per l’exercici 

pressupostari pel que s’aprova. No obstant, en el supòsit de no aprovar-se un nou Pla 

per exercicis posteriors, la vigència d’aquest es mantindrà, sempre que el seu contingut 

es plasmi en el pressupost, en quan a l’existència de crèdit pressupostària adequat i 

suficient per cadascuna de les subvencions previstes. 

 
Segon.- Les subvencions que es contemplen en aquest Pla es finançaran amb càrrec als 
crèdits del Pressupost amb recursos propis. 



 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

Tercer.- Les subvencions podran abonar -se anticipadament mitjançant  bestreta en els 
termes  previstos  en  les  corresponents bases  reguladores de  les  mateixes  i/o  en els 
corresponents convenis. 

 
5.- BENEFICIARIS  I LÍNIES D’ACTUACIÓ 

 
Primer.- Seran beneficiaris de les subvencions contingudes en aquest Pla estratègic de 
subvencions  les  persones, associacions  o  entitats  que  les  rebin  per a  la  realització 
d’activitats dirigides a la realització d’un projecte, acció, activitat, programa, quant aquest 
tingui per objecte fomentar una activitat d’utilitat pública, interès social o de promoció d’una 
finalitat pública de competència local. 

 
Segon.- Les línies d’actuació contingudes en aquest Pla estratègic de subvencions es 
desglossen en les següents vessants: 

 
Línia 1 Activitats de caràcter social 
Línia 2 Activitats de foment de la cultura i festes 
Línia 3 Activitats de caràcter mediamb iental 
Línia 4 Altres tipus activitats i convenis. 

 

6.- SEGUIMENT I CONTROL 

 
Primer.- El  seguiment  de  la  consecució dels  objectius  assenyalats  es  realitzarà per 
cadascun dels responsables tècnics i/o polítics de cadascuna de les àrees de les línies 
d’actuació. 

 
Segon.- La Intervenció controlarà la correcta justificació de les subvencions a torgades a 
cadascun dels beneficiaris. 

 

7.- LÍNIES D’ACTUACIÓ LÍNIA D'ACTUACIÓ 1: 

Acti vi tats de caràcter soci al 

Or g. P r og. Econ.. Descr i pci ó Impor t 

1 337 46100 CONVENI TÈCNIC JOVENTUT CCBE 5.000,00 
1 231 46500 CONVENI SERVEIS SOCIALS CCBE 3.600,00 
1 231 48003 AJUT A CENTRE TRAMUNTANA 850,00 
1 925 48000 CONVENI CREU ROJA 1.000,00 
1 925 48001 SUBVENCIO PER REDUCCIÓ COST USUARIS ( EN SERVEIS A 

JUBILATS) 150,00 

1 231 48001 AJUTS SOCIALS 1.500,00 
1 321 48000 SUBVENCIONS MATERIAL ESCOLAR 1.200,00 
1 323 48000 AJUNTAMENT DE VERGES. MANTENIMENT ESCOLA. 1.000,00 
1 231 48002 FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE 100,00 
1 231 48000 CARITAS ( CDA+SIE) 1.000,00 
1 338 48003 SINOFÓS. ACTIVITATS PER LA GENT GRAN 300,00 
TOTAL Lí ni a 1: 15.700,00 

* Procedi ment d'atorgament: 

Concurrènci a competi tiva i concessió di recta 

* Període de l 'acti vitat: 2022 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

* Aval uaci ó: presentació de documentaci ó j ustificativa 

8.- LÍNIES D’ACTUACIÓ LÍNIA D'ACTUACIÓ 2: 

Acti vi tats de foment de l a cul tura i festes 

Or g. P r og 

. 
Econ.. Descr i pci ó Impor t 

1 338 48004 ASSOCIACIÓ  CAMATORTA  (ORGANITZACIÓ  COMISSIÓ  DE 
REIS) 

1.600,00 

1 338 48006 ASSOCIACIÓ CAMATORTA ( ORGANITZACIÓ CLUB LECTURA) 300,00 
1 338 48007 ASSOCIACIÓ  CAMATORTA  (ORGANITZACIÓ  CORAL  DE  LA 

TALLADA) 
300,00 

1 338 48009 ASSOCIACIÓ  CAMATORTA  (COM.FESTES  MARENYÀ.   ACT. 
CULT. MARENYÀ) 

1.650,00 

1 338 48010 ASSOCIACIÓ  VEÏNS DE CANET  (ACTIVITATS CULTURALS  A 
CANET) 

1.650,00 

1 337 48000 CASAL DE TOR ( ACTIVITATS CULTURALS A TOR) 2.200,00 
1 338 48011 SUBV. ASSOCIACIÓ CULTURAL POBLE DE LA TALLADA- 

ACTIVITATS CULTURALS A LA TALLADA. 
3.300,00 

TOTAL Lí ni a 1: 11.000,00 

* Procedi ment d'atorgament: 

Concessi ó di recta 

* Període de l 'acti vitat: 2022 

* Aval uaci ó: presentació de documentaci ó j ustificativa 

9.- LÍNIES D’ACTUACIÓ LÍNIA D'ACTUACIÓ 3: 

Acti vi tats de caràcter medi amb i ental 

Or g. P r og. Econ.. Descr i pci ó Impor t 

1 920 46500 CONVENI BRIGADA FORESTAL CONSELL COMARCAL 4.000,00 
1 920 46501 CONVENI RECOLLIDA ANIMALS 720,68 
1 925 48003 CONVENI CONSORCI DEL TER. 500,00 
1 925 48005 CONVENI CONSORCI VIES VERDES 600,00 
1 136 48000 ADF   EL   PUIG  SEGALAR   (  ACTUACI ONS  GESTIÓ 

FORESTAL) 
1.000,00 

1 136 48000 ADF   EL   PUIG  SEGALAR   (  ACTUACI ONS  GESTIÓ 
FORESTAL) 

4.159,52 

1 925 48002 CONVENI JUNTA CENTRAL D'AI GÜES DEL BAIX TER 700,00 
TOTAL Lí ni a 3: 10.980,20 

* Procedi ment d'atorgament: 

Concessi ó di recta 

* Període de l 'acti vitat: 2022 

* Aval uaci ó: presentació de documentaci ó j ustificativa 

 

 
10.- LÍNIES D’ACTUACIÓ LÍNIA D'ACTUACIÓ 4: 

 
Acti vi tats de caràcter medi amb i ental 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

Or g. P r og. Econ.. Descr i pci ó Impor t 

1 432 47200 CONVENI TURISME CONSELL COMARCAL 400,00 
1 943 46600 A  ALTRES ENTITATS  QUE  AGRUPI N MUNI CIPIS (ACM, 

FMC,...) 
1.000,00 

1 925 48004 CONVENI CONSORCI COSTA BRAVA. 600,00 
TOTAL Lí ni a 4: 2.000,00 

* Procedi ment d'atorgament: 

Concessi ó di recta 

* Període de l 'acti vitat: 2022 

* Aval uaci ó: presentació de documentaci ó j ustificativa 

TOTAL  4 LINIES:  39.680,20 €” 
 

Se gon .- Sotmetre’l a informació pública per termini de 20 dies hàbils, mitjançant inserció 

d’anunci al BOP de Girona i al e-tauler, a efectes de que els eventuals interessats puguin 

formular al·legacions, transcorreguts els quals, si no es formulen al·legacions, s’entendrà el 

Pla aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord. 

 
Te rce r .- Publicar el text íntegre del Pla estratègic de subvencions de l’ Ajuntament de la 

Tallada d’Empordà, al Butlletí oficial de la província de Girona, a la web de l’Ajuntament de 

la Tallada d’Empordà i al Portal de transparència. 

 
Aprovat per 4 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Josep Ferrer Vilavella,  Maria 

Dolors  Guardia  Gasull,  Míriam  Pagès  Clavaguera)  i 3 abstencions  ( Jordi  Colomé 

Garcia, Isabel Juncosa i Gurgui  i Joaquim Maria Zuriaga Baixauli). 

 
INTERVENCIO NS: 

 

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

00:16:28 al 00:18:26 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

 
https://drive.google.com/file/d/1g JTfO-S r0 LsW 42Q DsjrQcx1lVuP DFPsx/vi ew?usp=sh ari ng 

 
 

 
7.0.- PROPOSTA D’APROVACIÓ  DE EXPEDIENT 2/2022 D’APROVACIÓ  DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER  HABILITACIONS (CRÈDITS EXTRAORDINARIS) 
I SUPLEMENTS DE CRÈDITS. 

Expedient núm.: X2022000232 

 
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 2021. 
 

Vist l’informe de la Secretària Interventora de l’Ajuntament. 

https://drive.google.com/file/d/1gJTfO-Sr0LsW42QDsjrQcx1lVuPDFPsx/view?usp=sharing


 
 

 

 

 
 

 

 
 

Es proposa al  Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següent ACORDS: 
 

Prime r . Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 2/2022, en la modalitat de 

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

SUPLEM ENTS: 
 

 
Partida  Nom  Import 

     01/136/48000 A DF EL PUIG  SEGA LA R 4.159,52 

   01/164/62200 OBRA A DEQUA CIÓ  I REHA BILITA CIÓ   DEL CEMENTIRI  MUNICI PA L 9.212,51 

   01/1531/60902 V IA V ERDA DE TOR A LA TA LLA DA 3.569,50 

    
01/171/61904 

INTERV ENCIÓ   EN EL PA RC  INFA NTIL  I ENTORN  DEL  POBLE DE 
TOR 

 
34.800,53 

    TOTAL SUPLEM ENTS 51.742,06 

HABILITACIONS  (cr è dits e xtr aordinaris ): 
 

 
Partida  Nom  Import 

     01/920/46502 CONV ENI  PLA D’OCUPA CIÓ 10.026,47 

    TOTAL HABILITACIONS 10.026,47 

 

 
 

TOTAL HABILITACIONS I SUPLEM ENTS DE CRÈDITS:  61.768,53 

 
FINANÇAM ENT: 

 

 
ROM ANENT  DE TRESORERIA   PER A DESPESES  GENERALS:   61.768,53 

 

 

Se gon. 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 contra ri, el Ple disposarà d’un 

termini d’un mes per a resoldre-les. 
 

Aprovat per 4 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Josep Ferrer Vilavella,  Maria 

Dolors  Guardia  Gasull,  Míriam  Pagès  Clavaguera)  i 3 abstencions  ( Jordi  Colomé 

Garcia, Isabel Juncosa i Gurgui  i Joaquim Maria Zuriaga Baixauli). 

 
INTERVENCIO NS: 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

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

00:18:27 al 00:22:18 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

 
https://drive.google.com/file/d/1g JTfO-S r0 LsW 42Q DsjrQcx1lVuP DFPsx/vi ew?usp=sh ari ng 

 

 
8.0.-   DONAR   COM PTE   AL   PLE   DELS   INFORM ES   DE   PM P,   M OROSITAT   I 
RECONEIXEM ENT D’OBLIGACIONS DEL 4RT TRIM DE 2021. 

 
Expedient núm.: X2022000083 

 

 

Es dona compte al Ple dels informes sobre el PMP, morositat i reconeixement d’obligacions 

dels períodes 4rt trimestre de 2021, els quals literalment diuen: 

 
“INFORM E DE  LA  INTERVENCIÓ  SOBRE  EL  PERÍODE  M IG  DE  PAGAM ENT  A 

PROVEÏDORS. 

 
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 subjec tiu 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. 

https://drive.google.com/file/d/1gJTfO-Sr0LsW42QDsjrQcx1lVuPDFPsx/view?usp=sharing


 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

c)  La data d’entrada de la factura en el registre administratiu, segons cons ti 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 confor mitat. 

 
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 4art 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’Em pord 

à 

     
8,99 

 9,66 120.099,37 2,08 11.722,06  

     

PMP 
Global 

 
 

120.099,37  
 

11.722,06 
 

8,99  

 
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.”. 

 
“INFORM E DE LA INTERVENCIÓ SOBRE M OROSITAT 

 

 
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 qu e, d’acord amb  els seus 

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

locals [...]» 

 
Segon.   L’àmbit objectiu d’aquest informe, de conformitat amb l'article 3 de la Llei 3/2004, 

segons redacció donada per la Llei 15/2010, s ón 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 d e 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  d e  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 pre stació 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  quart trimestre  de 

l’exercici 2021: 

 
1) Pagame nts re alitzats e n e l tr ime stre : 

 
Import dels pagaments realitzats (dins del període legal): 117.137,41 

 
Import dels pagaments realitzats (fora del període legal):    3.013,63 

 
Període mitjà pagaments (PMP) (dies): 20,37 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

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 e ls terminis de pagament previstos a la Lle i 15/2010, de 

5 de juliol, i període mig de pagament en dies: 
 

 
Import del pendent de pagament (dins del període legal): 12.157,69 

 

Import del pendent de pagament (fora del període legal):   44,90 
 

Període mitjà pendent pagament (PMP) (dies): 7,46 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

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

27 DE  DESEM BRE,  D’IM PULS DE LA  FACTURA  ELECTRÒNICA  I  CREACIÓ  DEL 

REGISTRE COM PTABLE DE FACTURES EN EL SECTOR PÚBLIC 
 

 

PERÍODE: Quart 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.” 
 

 
ÀM BIT 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: 
 

 
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 tram etre 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 quart 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. 

 
PRIM ER. De la consulta del Registre de Factures de la comptabilitat: 

 

 
No consten factures  registrades  entre les dates compreses  entre l’1 d’octubre de 2021 a 31 de 

desembre 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. 

 
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 4rt trimestre de 2021 per la 
Intervenció sobre morositat, PMP i reconeixement d’obligacions 

 
Aprovat per 7 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Jordi Colomé Garcia, Josep 

Ferrer Vilavella,  Maria  Dolors Guardia Gasull, Is abel Juncosa Gurgui , Míriam  Pagès 

Clavaguera i Joaquim Maria Zuriaga Baixauli) 

 
INTERVENCIO NS: 

 

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

00:22:18 al 00:23:19 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

 
https://drive.google.com/file/d/1g JTfO-S r0 LsW 42Q DsjrQcx1lVuP DFPsx/vi ew?usp=sh ari ng 

 

. 
9.0.- DACIÓ DE COM PTE AL PLE DE L’INFORM E EM ÈS PER LA SINDICATURA  DE 
COM PTES   REFERIT   AL   COM PTE   GENERAL   DE   L’EXERCICI   2020   DE   LA 
CORPORACIÓ. 

 
Expedient núm.: X2021000198 

 

 

D’acord amb el que preveuen l’article 44 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, i 

l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes del 24 de maig d el 2011, s’ha publicat al lloc 

web de la Sindicatura (www.sindicatura.cat) l’informe 21/2021, relatiu al Compte general de 

les corporacions locals, exercici 2019, juntament amb sis volums d’annexos (de comptes 

individualitzats dels ens locals). 

 
Podeu accedir directament, tant a l’informe com als annexos, amb els enllaços següents: 

Informe: 

http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2021_21_ca.pdf 

Annexos: 

http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2021_21_ca_anx_1.pdf 

 
http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2021_21_ca_anx_2.pdf 

 
http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2021_21_ca_anx_3.pdf 

 
http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2021_21_ca_anx_4.pdf 

 
http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2021_21_ca_anx_5.pdf 

 
http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2021_21_ca_anx_6.pdf 

 
Segons la disposició addicional sisena de la llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures 

fiscals i financeres, els informes que emet la Sindicatura de Comptes s'han de sotmetre al 

https://drive.google.com/file/d/1gJTfO-Sr0LsW42QDsjrQcx1lVuPDFPsx/view?usp=sharing
http://www.sindicatura.cat/
http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2021_21_ca.pdf
http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2021_21_ca_anx_1.pdf
http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2021_21_ca_anx_2.pdf
http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2021_21_ca_anx_3.pdf
http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2021_21_ca_anx_4.pdf
http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2021_21_ca_anx_5.pdf
http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2021_21_ca_anx_6.pdf


 
 

 
 

 

 

 

 
 

coneixement dels òrgans de govern de l'Ajuntament, a més de fer publicitat a la seva seu 

electrònica corporativa. 
 

 

Atès que aquesta informació ja ha estat publicada al portal de transparència de la corporació. 

Per tot això, el Ple, adopta els següents 

ACORDS: 
 

 

Prime r: El Ple es dona per assabentat de l’informe emès per la Sindicatura de Comptes i de 

la publicació del mateix al portal de transparència de la corporació. 
 

 
 

Aprovat per 7 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Jordi Colomé Garcia, Josep Ferrer 

Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull, Isabel Juncosa Gurgui , Míriam Pagès Clavaguera i 

Joaquim Maria Zuriaga Baixauli) 
 

 
 
 

INTERVENCIO NS: 
 

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

00:23:19 al 00:23:50 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

 
https://drive.google.com/file/d/1g JTfO-S r0 LsW 42Q DsjrQcx1lVuP DFPsx/vi ew?usp=sh ari ng 

 

 
10.0.- DACIÓ  DE COM PTE DE L’INFORM E D’AVALUACIÓ  DEL PRESSUPOST  2022 
TRAM ÈS A HISENDA. 

 
Es dona compte al Ple de l’informe d’intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu 

d’estabilitat pressupostària i límit  del deute del pressupost de l’exercici  2022 tramés al 

MINHAP. 

 
“ INFORME: 

 
Amb motiu del compliment de les obligacions contemplades en l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, per  la qual  es despleguen les  obligacions de  subministrament  d’informació 
previstes en la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, estableix les obligacions anuals de subministrament d’informació 
per les Entitats Locals (art. 15) sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, 
la regla de despesa i límit d’endeutament. 

 
Tenint en compte el que disposen els punt nou i deu de l’article únic de l’Ordre 

HAP/2082/2014, pels quals es  modifiquen els articles 15 i 16 de l’Ordre HAP/2105/2012 – 

d’obligacions anuals i trimestrals de subministrament d’informació: 

https://drive.google.com/file/d/1gJTfO-Sr0LsW42QDsjrQcx1lVuPDFPsx/view?usp=sharing


 
 

 
 

 

 

 

 
 

La remissió de los dades del Pressupost 2022 inclou -entre d’altres informacions- l’informe 

de la intervenció d’avaluació del compliment de l’o bjectiu d’estabilitat i del límit del deute. 

 
L’actual redacció de l’artícle15 (obligacions anuals) NO fa referència al compliment de la 

regla de despesa, pel que en l’aplicació “Presupuesto 2022” NO figura l’apartat relatiu a 

l’informe sobre el compliment de la regla de despesa. Tot i que aquesta intervenció va emetre 

informe sobre el compliment de la regla de despesa juntament amb l’informe del compliment 

de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i límit endeutament, amb caràcter independent. 
 

Emeto el següent 
 

INFORM E 
 

Tal com estableix l’article 15 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
despleguen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 
2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i  Sostenibilitat Financera, 

apartat 2, s’haurà de trametre la informació relativa al pressupost aprovat que permeti 
relacionar els saldos resultants d’ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat o 
necessitat de finançament, l’informe d’intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat, de la regla de despesa i del límit del deute i la informació relativa al personal i 
amb la modificació d’aquest article pel l’Ordre HAP72082/2014, la remissió de les dades 
relatives al Pressupost aprovat inclourà només l’informe d e la intervenció d’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat i del límit del deute 

 
De la documentació corresponent al pressupost aprovat per a l’exercici 2022, el resultat 
obtingut és el següent: 

 
 
 
 
Entidad 

Estabilidad Presupuestaria 

 
Ingreso              no 

financiero (1) 

 
Gasto                no 

financiero (1) 

Aj  uste S.Europeo Cuentas2 (2)  
Capac./Nec.  Financ. 

Entidad 
Aj  ustes    propia 

Entidad 
Aj  ustes por Operaciones 

Internas 

09-17-195-AA-000    T allada 

d’Em pordà (La) 
 

894.364,77 
 

1.528.528,22 
 

5.847,95 
 

0,00 
 

-628.315,50 

 

 
Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local                                                                                                    -628.315,50 

 

 
 
 

Con los obj  etiv  os aplicados desde la entrada en v igor de la LO 2/2012 LA CORPORACIÓN LOCAL NO CUM PLE CON 

EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. 
Este cumplimiento es meramente informativ  o al suspenderse las reglas fiscales para 2022. 

Entidad           Deuda v  iv  a a 31-12-2022 



 
 

 
 

 

 

  
Deuda  a 

corto 

plazo 

 

 
Emisiones 

de deuda 

 
Operaciones 

con 

Entidades 

de crédito 

 
Factoring 

sin 

recurso 

 

 
Arrendamiento 

financiero 

 
Asociaciones 

público- 

priv  adas 

Pagos 

aplazados 

por 

operaciones 

con terceros 

 
Otras 

operaciones 

de crédito 

 
Con 

Administraciones 

publicas 

(FFEELL)(1) 

Total 

Deuda 

v  iv  a 

a     31 -12- 

2022 

09-17-195- 

AA-000 

T al l ada 

d’Em pordà 

(La) 

 
 

0,00 

 
 
0,00 

 
 
0,00 

 
 
0,00 

 
 
0,00 

 
 
0,00 

 
 
0,00 

 
 
0,00 

 
 
0,00 

 
 
0,00 

Total 

Corporación 

Local 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ni vel Deuda Vi va                                                                                                                                                    0,00 

 

Tenint en compte que, el Congrés dels Diputats per acord del dia 13 de setembre de 2021, 

ha aprovat la pròrroga de la suspensió de les regles fiscals per a l’exercici 2022, aprovat per 

acord de 20 d’octubre de 2020, no caldrà el compliment dels objectius d’estabilitat, ni deute, 

ni regla de despesa en l’exercici 2022.” 

 
Per tot l’exposat, l’Alcaldessa proposa al ple de la corporació l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Únic.- Donar-se per assabentat de l’informe d’intervenció d’avaluació del compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i límit del deute del pressupost de l’exercici 2022 tramés 
al MINHAP. 

 
Aprovat per 7 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Jordi Colomé Garcia, Josep Ferrer 

Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull, Isabel Juncosa Gurgui , Míriam Pagès Clavaguera i 

Joaquim Maria Zuriaga Baixauli) 

 
INTERVENCIO NS: 

 

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

00:23:50:18  al 00:24:20 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

 
https://drive.google.com/file/d/1g JTfO-S r0 LsW 42Q DsjrQcx1lVuP DFPsx /vi ew?usp=sh ari ng 

 

11.0.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ  D’AVALUACIÓ 
DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA 
DE DESPESA i ESTABILITAT FINANCERA CORRESPONENT AL 4rt TRIMESTRE 
DEL PRESSUPOST EN EXECUCIÓ DE L’EXERCICI 2021. 

 

 
Amb motiu del compliment de les obligacions contemplades en l’Ordre HAP/2082/2014, de 

7  de  novembre,  que  modifica  l’Ordre HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  qual  es 

despleguen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Org ànica 

2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril, d’Estabilitat  Pressupostària i  Sostenibilitat Financera, 

https://drive.google.com/file/d/1gJTfO-Sr0LsW42QDsjrQcx1lVuPDFPsx/view?usp=sharing


 
 

 
 

 

 

 

 
 

estableix les obligacions trimestrals de subministrament d’informació per les Entitats Locals 

(art. 16) 
 

 

Tal com estableix l’article 16.10 de l’Ordre HAP/2082/ 2014  “Obligacions trimestrals de 

subministrament d’informació”, diu que en els tres primers trimestres de cada any, queden 

excloses  del compliment  de l’obligació  de  subministrament d’informació  trimestral, les 

Corporacions Locals de població no superior a 5.000 habitants, excepte la informació relativa 

al Calendari i pressupost de tresoreria, endeutament viu i l’estimació de l’endeutament en 

els pròxims deu anys, per tant el 4art trimestre de l’any no està exclòs del compliment de 

l’obligació de subministrament d’informació trimestral pel que fa al compliment de l’estabilitat 

pressupostària, regla de despesa i sostenibilitat financera. 

 
INFORME D’INTERVENCIÓ  D’AVALUACIÓ  DE L’EXECUCIÓ  TRIMESTRAL DE 

L’EXERCICI 2021 (ACUMULAT A 31/12/2021) . 

 
De la documentació corresponent al quart trimestre 2021 (acumulat fins 31/12/2021) i de les 

previsions  calculades  dels  drets  reconeguts i  obligacions  reconegudes pel  càlcul  de 

l’estimació de la liquidació de l’exercici 2021 el resultat obtingut és el següent: 
 

Entidad                                                                   
Ingr e so               Gas to                  Ajus te s 
no financie r o     no financie r o    pr opia Entidad 

Ajus te s                         por 
ope r acione s inte rnas 

Capac./Ne c. 
Financ. Entidad 

09-17-195-AA-000 T al l ada d'Empordà (La) 771.630,20           697.432,94           -1.044,31                  0,00                                         73.152,95 

 

 

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local                                                                                                          73.152,95 
 

 
 
 

Con los obj  etiv  os aplicados desde la entrada en v  igor de la LO 2/2012, LA CORPORACIÓN LOCAL CUM PLE CON EL 

OBJETIVO DE ESTABILIDAD  PRESUPUESTARIA. Este cumplimiento o incumplimiento es meramente informativ  o al 

suspenderse las reglas fiscales para 2020 y 2021 

 

 Gasto 

computable 

Liq.2019  sin 

IFS 

(GC2019) 

Gasto                                               Aumentos/                                                           Gasto 

inv  ersiones                                     disminuciones Gasto                                         computable 

financieramente                              (art.          12.4) inv  ersiones                              Liquidación 

sostenibles       (2)=                       Pto.Act.   2020 financieramente Límite  de  la 2020 

(2019)                 ((1)-                       (IncNorm2019) sostenibles       Regla  Gasto (GC2020) 
Entidad (1)                   (11)                     (11))*(1+TRCPIB) (3)                     (2020) (4)           (5)=(2)+(3)      (6) 

09-17-195-AA-000 T al l  ada d'Empordà (La) 638.110,08    0,00                                                  0,00                  0,00                                            614.663,83 

 
638.110,08    0,00                                                  0,00                  0,00                                            614.663,83 Total de gasto computable 

 

 
Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Liq.2019" (GC2020) (5) -(6) --- 

 

% incremento gasto computable 2020 s/ 2019 
 

-3,67 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

Tiene la Corporación Local un Plan Económico Financiero (PEF) v  igente en 2020?                                                                  No 

Límite de la regla del gasto del PEF v  igente en 2020 (7) 

Diferencia entre el "límite de la regla del gasto PEF v  igente en 2019" y el "Gasto computable 

Liq.2019" (GC2020) (7)-(6) 
 

 
 

 NO SE EVALÚA EL CUM PLIM IENTO DE LA CORPORACIÓN DE LA REGLA DEL GASTO de acuerdo con la LO 2/2012 al 

suspenderse las reglas fiscales para 2020 y 2021, por Acuerdo de Consej  o de M inistros de 6 de octubre de 2020 y 

teniendo en cuenta el Acuerdo del Congreso de los Diputados de 20 de octubre de 2020 . 

 

 

 
Deuda   a 

Entidad           corto 

plazo 

Deuda v  iv  a PDE al final del período 

Pagos                                     Con Administra Total  Deuda 
Operaciones 

Emisiones   con                 Factoring     Arrendamiento     
Asociaciones aplazados     Otras                                           v  iv a 
publico           por                 operaciones   ciones                PDE           al 

de deuda      Entidades de sin recurso financiero             
priv  adas        operaciones de crédito       Públicas    solo final         del 

crédito                                                                                        
con terceros                          FFEELL (1)        período 

09-17-195-AA- 
000      T allada 

d’Em pordà 

(La) 

 

 
0,00         0,00               0,00                0,00              0,00                       0,00                0,00                0,00                 0,00                    0,00 

 

 
 
 
0,00         0,00               0,00                0,00              0,00                       0,00                0,00                0,00                 0,00                    0,00 

Total 

Corporación 

Local 

 
Ni vel Deuda Vi va PDE                                                                                                                                                                                    0,00 

 
S’adjunten els llistats efectuats per a la comunicació d’aquesta informació. 

Atès que en data 20 d’octubre de 2020, el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar per 

majoria absoluta l’acord del Consell del Consell de Ministres de data 6 d’octubre de 2020 

d’aprovació de suspensió de les tres regles fiscals per a l’exercici 2020 i 2021. 

 
Atès que com a conseqüència de la suspensió de les regles fiscals, les e ntitats locals podran 

fer ús dels seus romanents de tresoreria sense incórrer en incompliments i contribuir així a 

la recuperació econòmica i social. 
 

Vista la nota informativa de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor 

de la Generalitat de Catalunya (Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda), 

recomanant destinar el romanent de tresoreria per a despeses generals al finançament de 

despeses de caràcter no recurrent, i comunicant que les conseqüències de la suspensió d e 

les regles fiscals (objectiu d’estabilitat pressupostària i regla de la despesa) per als exercicis 

2020 i 2021 en els procediments previstos als articles 10 i 11 de l’Ordre ECF/138/2007, de 

27 d’abril, son, entre d’altres els següents: 
 

“- No es tindrà el compte el compliment de les regles fiscals en l’aprovació del pressupost ni 

de la liquidació pressupostària per als exercicis 2020 i 2021 



 
 

 
 

 

 

N. Operació Fase Data Aplicació Import Text lliure Unitats 

 
220210002771 

 
ADO 

 
05/10/2021 

 
2021 01 311 22698 

 
240,00 

CONSELL  COMARCAL  DEL  BAIX EMPORDA-   LIQUIDACIO BRIGADA 
ITINERANT DE NETEJA COVID - GENER A AGOST 2021 

 
1 

 

 
220210003346 

 

 
ADO 

 

 
30/11/2021 

 

 
2021 01 311 22698 

 

 
196,95 

DOLORS   TARRATS   BLANCH -  COMPRES   DIVERSES   GUINGUETA- 
PRODUCTES DE NETEJA  I COVID -NIT DELS ESTELS-BEGUDES   ACTE 

1 OCTUBRE 

 

 
1 

220210003993 ADO 27/7/2021 2021 01 311 22698 25,79 CARREFOUR  MARQUET- DESPESES  COVID CASAL ESTIU 2020 1 

 
220210003994 

 
ADO 

 
27/7/2021 

 
2021 01 311 22698 

 
83,41 

ALDI PALAMOS-  CARREFOUR MARKET - FARMACIA JOSEP VILABRU - 

DESPESES  COVID CASAL NADAL 2020 
 
1 

 
220210003995 

 
ADO 

 
27/7/2021 

 
2021 01 311 22698 

 
38,90 

FARMACIA  CARME  COLLS  23/06/2021-   ALDI  L'ESCALA   23/06/2021  I 

30/06/2021-DESPESES  COVID CASAL ESTIU 2021 
 
1 

    585,05   

 

 

 
 

En aquesta tramesa corresponent al 4art trimestre 2021 i a conseqüència de l’aprovació del 

RD-Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en 

l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19 s’ha omplert els apartats de les despeses 

derivades del COVID-19, acumulades fins 31 de desembre de 2021, amb el següent detall: 
 

“EFECTOS EN GASTOS E INGRESSOS” 
 

En aquest apartat s’han introduït les despeses corresponent a diverses adquisicions de 

material per a la salubritat pública en el capítol 2 programa 311 per import total de 585,05€, 

segons el següent detall: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A)   EFECTOS  EN GASTOS DE FUNCIONAM IENTO  Y DE INVERSIÓN Y DE TRANSFERENCIAS 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
GASTO   ASOCIADO   DIRECTAMENTE  CON  LA  APLICACIÓN  DE 

MEDIDAS POR COV ID 19 

 

 
 
 
 
 
GASTO 

TOTAL 

SIN 

M EDIDA 
S COV ID 

EN EL 

GRUPO 

DE 

PROGRAM 

AS (7) 

 

 
RELACI 

ÓN 

ESQUE 

MÁTICA 

DE 

MEDIDA 

S 

ADOPT 

ADAS 

CON 

IMPACT 

O       EN 

CADA 

GRUPO 

DE 

PROGR 

AMAS   Y 

EN 

CADA 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

   CAPÍTU 

L O 

 

 
 
OBLIGACIONE 

S 

 

 
RECONOCIDA 

S (2) 

 

 
GASTOS    RECOGIDOS   EN 

CUENTAS                           NO 

PRESUPUESTARIAS          DE 

ACREEDORES                POR 

OBLIGACIONES 

PENDIENTES DE APLICAR A 

PRESUPUESTO 

 
 
 
OTROS 

AJUSTES 

A 

DEVENGO 

ESTIMAD 

OS (5) 

 
 
 
TOTAL 

GASTO 

DEVENGA 

DO 

ESTIMAD 

O (6) 

  

 

 
PROGRAMA 

/ GRUPO DE 

PROGRAMA; 

DESCRIPCIÓ 

N 

 

 
 
 
CAPÍTULO  DE 

GASTO; 

DESCRIPCIÓN 

 

 
 
 
UNIDADES 

FÍSICAS         DE 

REFERENCIA 

 

 
 
 
 
Nº UNIDADES 

 
 

 
 
 
ABONOS  EN 

EL EJERCICIO 

(3) 

 
 
 
APLICACIO 

NES  EN  EL 

EJERCICIO 

(4) 

    

 

 
.../... 

          

 

 
311:Pr ote c 

ción de  la 

s alubr idad 

pública 

 

 
Gas to      en 

bie ne s       y 

Se r vicios: 

Cap. 2 

 
 
 
Nº  de  unidades  de 

m ate rial    adicioanl 

adquir ido 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
585,05 

 
 
 
 
0,00 

 
 
 
 
0,00 

 
 
 
 
0,00 

 
 
 
 
585,05 

  

 

 
.../... 

          

 
(1) Gasto asoci ado di rectam ente con l a aplicación de m edi das por COVID 19 acum ul ado al fi nal del tri mestre consi derado. 

 

 
 

B) EFECTOS  EN INGRESOS  TRIBUTARIOS 
 

 

-No s’ha omplert l’apartat dels efectes d’ingressos. 
 
“APLICACIÓN DEL ARTICULO 22 y DF 6ª DEL RDL 20/2020” 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

- No s’ha omplert aquest apartat. Aquest Ajuntament no ha subscrit cap conveni de 

col·laboració amb INSS 

A més, en aquest trimestre, es demana informació relacionada amb els mecanismes MRR i 

REACT-UE de la Unió Europea amb el següent detall: 
 

-Desglose de Ingresos corrientes referidos solo a los fondos recibidos del MRR 
 

-Desglose de Ingresos de Capital y Financieros referidos solo a los fondos recibidos del 

MRR 
 

-Desglose de Gastos Corrientes referidos solo a los fondos recibidos del MRR 
 

-Desglose de Operaciones de Capital y Financieras, solo fondos recibidos del MRR 
 

-Flujos internos referidos solo a los fondos recibidos del MRR 
 

-Movimientos cuenta "acreedores por operaciones devengadas", solo fondos recibidos del 

MRR 
 

-Fondos de la Unión Europea recibidos por CCLL. Detalle de cuestionarios F.1.1.2/F.1.1.3 
 

No s’ha omplert cap d’aquests apartatsval no haver rebut cap import d’aquests Fons. 
 

 
 

Per tot l’exposat, l’Alcaldessa proposa al ple de la corporació l’adopció del següent 
 

 
ACORD 

 

 
Únic.- Donar-se per assabentat de l’informe emès el 4rt trimestre de 2021 p er la Intervenció 

sobre estat d’execució del pressupost. 
 

 
Aprovat per 7 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Jordi Colomé Garcia, Josep Ferrer 

Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull, Isabel Juncosa Gurgui , Míriam Pagès Clavaguera i 

Joaquim Maria Zuriaga Baixauli) 

 
INTERVENCIO NS: 

 

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

00:24:21 al 00:24:56 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

 
https://drive.google.com/file/d/1g JTfO-S r0 LsW 42Q DsjrQcx1lVuP DFPsx/vi ew?usp=sh ari ng 

 

 
12.0.- DACIÓ DE COM PTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER DE L’EXERCICI 
2022  ELABORAT   PER  LA  INTERVENCIÓ  DE  L’AJUNTAM ENT  DE  LA  TALLADA 

D’EM PORDÀ. 
 

Expedient núm.: X2022000159 

https://drive.google.com/file/d/1gJTfO-Sr0LsW42QDsjrQcx1lVuPDFPsx/view?usp=sharing


 
 

 
 

 

 

 

 
 

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, 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 

28 de febrer de 2022 ha elaborat el Pla anual de control financer de l’exercici 2022 , que 

recull les actuacions de control permanent planificables i de cadascuna de les auditorie s, 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

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 efecte s informatius. 
 

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

l’adopció del següent ACORD: 

Únic.- Donar-se per assabentat del Pla anual de control financer de l’exercici 2022 el text 

del qual consta a l’expedient administratiu”. 

 
Aprovat per 7 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Jordi Colomé Garcia, Josep Ferrer 

Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull, Isabel Juncosa Gurgui , Míriam Pagès Clavaguera i 

Joaquim Maria Zuriaga Baixauli) 

 
INTERVENCIO NS: 

 

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

00:24:57 al 00:25:20 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

 
https://drive.google.com/file/d/1g JTfO-S r0 LsW 42Q DsjrQcx1lVuP DFPsx/vi ew?usp=sh ari ng 

 

 
13.0.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME RESUM ANUAL DE L’AJUNTAMENT DE 

LA  TALLADA  D’EMPORDÀ DELS  RESULTATS  DEL  CONTROL INTERN, QUE 

S’ESTABLEIX A L’ARTICLE 213 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE 

LES HISENDES LOCALS, DE L’EXERCICI 2021. 

 
Expedient núm.: X2022000240 

 

 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual 

es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan 

interventor ha d’elaborar, amb caràcter anual i en ocasió de l’aprovació del compte general, 

l’informe resum dels resultats del control intern que assenyala l’article 213 del Reial decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals (TRLRHL). 

 
L’informe resum s’ha de remetre al ple, a través del president de la corporació, i a la 

Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el curs del primer quadr imestre de cada 

any, i ha de contenir els resultats més significatius derivats de les actuacions de control 

financer i de funció interventora dutes a terme l’exercici anterior. L'expressió de l'article 37.1 

de RCIL "amb ocasió de l'aprovació del compte gen eral", ha de ser interpretada en el sentit 

que es refereix a actuacions a realitzar que s'emmarquen dins del procés d'elaboració, 

formulació i aprovació del compte general i, per tant, la remissió al ple i a la IGAE de l'informe 

resum ha de ser realitzada abans del 30 d'abril de exercici següent a aquell en què s'hagin 

realitzat les actuacions de control que s'inclouen en el citat informe resum. 

https://drive.google.com/file/d/1gJTfO-Sr0LsW42QDsjrQcx1lVuPDFPsx/view?usp=sharing


 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

La Intervenció General de l’Administració de l’Estat, fent ús de les facultats atribuïdes per 

l’article 37.3 del RCIL, va dictar la Resolució de 2 d’abril de 2020, per la que s’estableixen 

les instruccions a les quals s’han d’ajustar el contingut, l’estructura i el format de l’informe 

resum, així com la sol·licitud de l’informe previ a la resolució de discrepàncies i la remissió 

d’informació comptable i informes d’auditoria de comptes anuals de les entitats del sector 

públic local. 

 
En compliment del requerit pels articles 213 del TRLRHL i 37 del RCIL, la Intervenció en ha 

elaborat l’informe resum amb els resultats més significatius derivats de les actuacions de 

control intern realitzades durant l’exercici 2020, en les modalitats de funció interventora, 

control permanent, auditoria pública i control financer de subvencions. 

 
Per tot això, l’alcaldessa proposa al ple d e la corporació l’adopció del següent ACORD: 

 
Únic.- Donar-se per assabentat de l’informe resum anual de la Tallada d’Empordà emès per 

part de la Intervenció general en data 29 de març de 2022, dels resultats del control intern, 

que s’estableix a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de 

l’exercici 2021, el contingut del qual s’annexa a aquest acord. 

 
Aprovat per 7 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Jordi Colomé Garcia, Josep Ferrer 

Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull, Isabel Juncosa Gurgui , Míriam Pagès Clavaguera i 

Joaquim Maria Zuriaga Baixauli) 

 
INTERVENCIO NS: 

 

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

00:25:21:00  al 00:25:51 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

 
https://drive.google.com/file/d/1g JTfO-S r0 LsW 42Q DsjrQcx1lVuP DFPsx/vi ew?usp=sh ari ng 

 
14.0.- DACIÓ  DE COM PTE DE L’INFORM E ANUAL  EM ÈS PER  LA  INTERVENCI Ó 

GENERAL  DE L’AJUNTAM ENT  DE LA TALLADA,   RELATIU  A LES RESOLUCIONS 

ADOPTADES PER L’ALCALDESSA  DE L’ENTITAT LOCAL CONTRÀRIES A LES 

OBJECCIONS  EFECTUADES  O,  SI  S’ESCAU,   A  L’OPINIÓ  DE  LA  INTERVENCI Ó 

GENERAL DE LA GENERALITAT  DE CATALUNYA,  LES PRINCIPALS ANOM ALIES EN 

M ATÈRIA D’INGRESSOS, ELS INFORM ES D’OM ISSIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTO RA 

I  ELS  RESULTATS   DEL  CONTROL  DELS  COM PTES  A  JUSTIFICAR  I  DE  LES 

BESTRETES DE CAIXA FIXA, DE L’EXERCICI 2021. 

 
Expedient núm.: X2022000160 

 

 
“ANTECEDENTS 

D’acord amb els articles 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que 

s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i 15.6 del Reial 

decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les entitats 

https://drive.google.com/file/d/1gJTfO-Sr0LsW42QDsjrQcx1lVuPDFPsx/view?usp=sharing


 
 

 
 

 

 

 

 
 

del sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor, en ocasió de la dació de compte de la 

liquidació  del  pressupost, ha  d’elevar al  ple  l’informe  anual  de  totes  l es  resolucions 

adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, 

a l’opinió de l’òrgan competent de l’administració que tingui la tutela financera al qual s’hagi 

sol·licitat informe, així com un resum de les p rincipals anomalies detectades en matèria 

d’ingressos. Aquest informe ha d’atendre únicament a aspectes propis de l’exercici de la 

funció interventora, sense incloure qüestions d’oportunitat o conveniència de les actuacions 

que fiscalitzi. 

 
L’entitat local, en sessió plenària de 17 de juliol de 2018 , va aprovar el model de control 

intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les 

despeses i obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, co m a 

procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat 

local, en virtut del que estableixen els articles 13 i 9 del RCIL, respectivament. 

 
L’apartat 8 de l’article 15 del RCIL estableix que aquest informe anual ha de diferenciar, de 

manera clara i concisa, el caràcter suspensiu o no de les objeccions efectuades pels òrgans 

interventors. No obstant, en haver -se aprovat la fiscalització i intervenció limitada prèvia de 

requisits bàsics això implica que, l’incompliment de qualsevol d’aquests requisits comporta, 

en tots els casos, la suspensió de la tramitació de l’expedient. 

 
Pel que fa el resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos en 

l’exercici de la funció interventora, a què fa referència l’apartat 6 de l’article 15 del RCIL, en 

haver-se aprovat la substitució de la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control 

inherent a la presa de raó en comptabilitat, no és possible detectar aquestes anomalies en 

aquesta fase del control. 

 
A més, l’article 28.2 del RCIL estableix que els informes d’omissió de la funció interventora 

emesos durant l’exercici s’han d’incloure, també, en la relació que esmenten els apartats 6 i 

7 de l’article 15 del RCIL. 
 

 
Finalment, en compliment de l’article 27.2 del RCIL,  aquest informe  anual que deriva  de l’article 

15.6 del mateix reglament  ha d’incloure,  en un punt addicional, els resultats obtinguts del control 

dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa. 
 

 
FONAMENTS  JURÍDICS 

 

 
-    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). 

-    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). 

 
INFORME 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

La  finalitat  d’aquest  informe,  doncs,  és  informar  de  les resolucions  adoptades  pel  president 

contràries  a les objeccions  efectuades  o, si s’escau, a l’opinió de la Intervenció   General  de la 

Generalitat  de  Catalunya,  de  les  principals  anomalies  en  matèria  d’ingressos,  dels  informes 

d’omissió de la funció interventora  i dels resultats del control dels comptes a justificar i de les 

bestretes de caixa fixa, amb l’objectiu de donar compliment al requerit pels articles 15, 27.2 i 28.2 

del RCIL i 218.1 del TRLRHL. 

 
A continuació es mostra la informació requerida  en la normativa  vigent  de l’exercici 2021: 

 

 
1)  Re solucions  a doptades  pe l pre sident  de  l’entitat loca l contrà ries  a le s  objeccions 

e fe ctuades per la Inte rvenció. 

 
-  NO S’han emès informes de fiscalització o d’intervenció,  amb objeccions, i per tant, no s’ha 

aprovat  cap resolució i/o decret contrari a les objeccions efectuades  per la Intervenció. 

 
2) Re solucions   adoptades  pe l  president  de  l’entitat  loca l  contrà ries  a  l’opinió  de  la 

Inte rve nció Ge neral de la Generalitat de Ca talunya . 

 
- No s’han emès informes  de fiscalització o d’intervenció  amb objeccions, i per tant, no s’ha 

aprovat  cap resolució i/o decret contrari a l’opinió de la Intervenció  General de la Generalitat 

de Catalunya. 

 
3) Informes d’omissió  de la funció inte rventora . 

 
- No s’han emès informes  d’omissió de la funció interventora. 

 
4) Re sulta ts de l control de ls comptes justifica tius de ls paga ments a justifica r. 

 
- No s’han emès informes d’intervenció  dels comptes justificatius dels pagaments  a justifi car. 

 
5) Re sulta ts de l control de ls comptes justifica tius de le s bestre tes de ca ixa fixa . 

 
S’ha emès 1 informe d’intervenció  dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa, dels 

quals cap és desfavorable,  el detall dels quals consta a l’Annex I d’aquest informe. 

 
6) Re sum de les principa ls anomalies de tectades en ma tè ria d’ingressos. 

 
En haver-se  substituït la fiscalització prèvia  de drets i ingressos pel control inherent a la presa 

de raó en comptabilitat, no s’han detectat anomalies en matèria d’i ngressos en l’exercici de la 
funció interventora. 

 
D’aquest informe se ’n donarà compte a l ple , juntament amb la liquidació de l pressupost 

de l’e ntita t loca l. 

 
ANNEX  I 

 

 
Informe  control intern 2022CINT000006   de 14 de febrer  de 2022 ( Bestretes caixa fixa): 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Primer.- El Ple es dona per assabentat de l’informe” 
 

 
Aprovat per 7 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Jordi Colomé Garcia, Josep Ferrer 

Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull, Isabel Juncosa Gurgui , Míriam Pagès Clavaguera i 

Joaquim Maria Zuriaga Baixauli) 

 
INTERVENCIO NS: 

 

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

00:25:52:00  al 00:26:49 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

 
https://drive.google.com/file/d/1g JTfO-S r0 LsW 42Q DsjrQcx1lVuP DFPsx/vi ew?usp=sh ari ng 

 

 
 

15.0- PROPOSTA D’APROVACIÓ  PROVISIONAL  DE LA MODIFICACIÓ DE 

L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 

L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. 

https://drive.google.com/file/d/1gJTfO-Sr0LsW42QDsjrQcx1lVuPDFPsx/view?usp=sharing


 
 

 
 

 

 

 

 
 

Aquest Ajuntament considera oportú i necessari modificar l'Ordenança fiscal 

reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Ur bana 

donada la necessitat d'adaptar el seu contingut al nou règim jurídic de l'impost previst en 

l'article 107.4 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 

decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, recentment modificat pel Reial decret llei 26/2021, 

de 8 de novembre, pel qual s'adapta el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la recent jurisprudència 

del Tribunal constitucional respecte de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de 

Naturalesa Urbana, per a això, 

 
Vist que, mitjançant Provisió d'Alcaldia de data 27 de març de 2022, es va incoar 

expedient amb la finalitat de modificar l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost  sobre 

l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
 

Vist que, amb data 28 de març de 2022 es va elaborar per la Tresoreria proposada 

d'acord incloent el projecte de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre 

l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 

 
Vist que, amb data 28 de març de 2022 es va elaborar per la Secretaria informi jurídic 

en el qual es va comprovar la viabilitat i la legalitat del projecte i del procediment d'acord 

amb la normativa aplicable, així com amb les regles internes aprovades en l'Entitat. 

 
Vist que, amb data  28 de març de 2022 es va emetre per la Intervenció informi en 

el qual es va avaluar l'impacte economicofinancer de la modificació, així com el compliment 

de la normativa aplicable i en particular, els principis d'estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera. 

 
Vist que, amb data 28 de març de 2022, l'expedient complet va ser lliurat en la 

Secretaria de la Corporació, que, després d'examinar -ho, ho va posar a la disposició de 

l’Alcaldessa per a la seva inclusió en l'ordre del dia del Ple de la corporació. 

 
L’alcaldessa proposa al Ple d'aquesta Entitat, d'acord amb el que es preveu en 

l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 abril, reguladora de les Bases del Règim Local, prèvia 

deliberació i per majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació, l’adopció del 

següent 

 

ACORD 
 

Prime r . Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora 

de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, en els termes 

en què figura en l'expedient amb la redacció que consta com a annex. 
 

Se gon. Exposar al públic l'anterior Acord mitjançant anunci que s'inserirà en el tauler 

d'anuncis municipal durant el termini de trenta dies hàbils, a comptar des de l següent al de 

publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, dins del qual els interessats 

podran examinar l'expedient i presentar les al·legacions que estimin oportunes. 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

Així mateix, estarà a la disposició de els interessats a la seu electrònica d'aquest 

Ajuntament [adreça  https://www.seu-e.cat/ca/web/latalladademporda ]. 
 

Te rce r . Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en 

el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del Text 

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març. 
 

Quart. Facultar a la Sra. Alcaldessa per subscriure els documents relacionats amb 

aquest assumpte. 

 
Aprovat per 4 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Josep Ferrer Vilavella,  Maria 

Dolors Guardia  Gasull, Míriam  Pagès Clavaguera)  i 3 vots en contra ( Jordi Colomé 

Garcia, Isabel Juncosa i Gurgui  i Joaquim Maria Zuriaga Baixauli). 

 
INTERVENCIO NS: 

 

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

00:26:50 al 00:36:20 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

 
https://drive.google.com/file/d/1g JTfO-S r0 LsW 42Q DsjrQcx1lVuP DFPsx/vi ew?usp=sh ari ng 

 

ANNEX: 
 

ORDENANÇA  FISCAL  NÚMERO  5 REGULADORA   DE L’IMPOST SOBRE  L'INCREMENT   DE VALOR 
DELS TERRENYS  DE NATURALES A  URBANA. 

 
 

Article 1r.- Fet imposable 

 
 

1.  L’Im pos t s obre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut municipal i directe, 
el fet im pos able del qual el cons titueix l'increm ent de valor que experim enti n els terrenys  de 
naturales a urbana i que es m anifesti a cons eqüència de la trans m issió de la propietat per quals evol 
títol o de la cons titució o trans m issió de quals evol dret real de gaudi, lim itatiu del dom ini, s obre els 
terrenys es m entats . 

 
El s eu fonam ent legal radica en l’art. 104 i s egüents del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de m arç, per qual 

s ’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les His endes Locals . 
 

2.  El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà cons is tir en: 

a)   Negoci jurídic "m ortis caus a". 

b)   Negoci jurídic "inter vivos ", s igui de caràcter onerós o gratuït. 

c)   Alienació en s ubhas ta pública o altra form a d’execució forços a. 

d)   Expropiació forços a. 
 

3.  No es tà s ubjecte a aques t im post l’increment de valor que experim entin els terrenys que tinguin la 
cons ideració de rús tics a efectes de l’im pos t s obre béns im mobles. En cons eqüència am b això, hi 
es tà s ubjecte l’increment de valor que experim entin els terrenys que hagin de tenir la cons ideració 
d’urbans , als efectes de l’im post s obre béns im m obles, a m b independència que es tiguin o no 
inclos os com a tals al Cadas tre o al padró d’aquell. 

https://www.seu-e.cat/ca/web/latalladademporda
https://drive.google.com/file/d/1gJTfO-Sr0LsW42QDsjrQcx1lVuPDFPsx/view?usp=sharing


 
 

 
 

 

 

 

 
4.  Es tà s ubjecte a aques t Im pos t l'increm ent de valor que experim entin els terrenys integrats en els 

béns im m obles clas sificats com de caracterís tiques es pecials a l'efec te de l'Im pos t s obre béns 
im m obles . 

 
5.  Als efectes de l'Im pos t s obre béns im m obles, tenen la cons ideració de béns im mobles rús tics, de 

béns im mobles urbans i de béns immobles de característiques es pecials els que es defineixen com 
a tals en les norm es reguladores del Cadas tre Im m obiliari. 

 
Article 2n.- Actes no subjectes 

 
No es tan s ubjectes a aques t Im pos t: 

 
1.  Les aportacions de béns i drets realitzades pels cònjuges a la s ocietat conjugal, les adjudicacions 

que a favor s eu i en pagam ent d'aquestes es verifiquin i les trans missions que es facin als cònjuges 
en pagam ent dels s eus havers com uns . 

 
 

2.  Les trans m issions de béns im mobles entre cònjuges o a favor dels fills , com a cons eqüència del 
com plim ent de s entències en els cas os de nul·litat, s eparació o divorci m atr im onial, s igui quin s igui 
el règim econòm ic m atrim onial. 

 
 

3.  L'adjudicació de la totalitat d'un bé im m oble en favor  d'un dels copropietaris efectuada com a 
cons eqüència de la dis s olució d'una com unitat de béns cons tituïda s obre un im m oble de naturalesa 
indivis ible. 

 
4.  L'adjudicació de béns im mobles per part de les s ocietats cooperatives d'habitatges a favor dels seus 

s ocis cooperativis tes . 
 

5.  Les trans m issions de terrenys a què donin lloc les operacions dis tributives de beneficis i càrregues 
per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de trans formació urbanística, i les adjudicacions 
en favor dels es m entats propietaris en proporció als terrenys aportats pels m ateixos , en els termes 
de l'article 23 del Text refós de la Llei del s òl i rehabilitació urbana, aprovat per Reial decret legis latiu 
7/2015, de 30 d'octubre. No obs tant això, s i el valor de les parcel·les adjudicades a un propietari 
excedeix del que proporcionalment corres pon als terrenys aportats pel m ateix, l'excés d'adjudicació 
s í es tarà s ubjecte a aques t Im pos t. 

 
6.  La retenció o res erva del dret real d'us defruit i els actes d'extinció de l'es m entat dret real, ja s igui per 

defunció de l'us ufructuari o pel trans curs del term ini pel que va s er cons tituït. 
 

7.  Les trans m issions de terrenys de naturales a urb ana derivades d'operacions de fus ió o es cissió 
d’em preses, així com de les aportacions d’im mobles integrats en branques d’activitat, a les quals 
res ulti aplicable el règim regulat en el capítol VII del Títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novem bre, 
de l’im post s obre s ocietats, a excepció de les previs tes en l’article 87è del m ateix text legal quan no 
s ’integrin en una branca d’activitat. 

 
8.  Les trans m issions de terrenys de naturales a urbana derivades d'operacions de trans missions del 

negoci o  d'actius  o  pas s ius realitzades  per  entitats  de  crèdit en  com pliment de  plans  de 
rees tructuració o plans de res olució d'entitats de crèdit a favor d'una altra entitat de crèdit, a l'em para 
de la norm ativa de rees tructuració bancària. 

 
9.  Les trans m issions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat de crèdit a favor d'una 

s ocietat per a la ges tió d'actius , s em pre i quan els es m entats immobles hagin es tat adquirits per 
l'entitat de crèdit en pagam ent de deutes relacionats amb el s òl per a prom oció immobiliària i amb 
les cons truccions i prom ocions im m obiliàries, a l'em para de la Llei 8/2012, de 30 d'octubre, de 
s anejam ent i venda dels actius im m obiliaris del s ector financer. 



 
 

 
 

 

 

 

 
10.   Les aportacions o trans m issions de béns im m obles efectuades a la Societat de Ges tió d'Actius 

Procedents de la Rees tructuració Bancària (SAREB) regulada a la dis posició addicional s etena de 
la Llei 9/2012, de 14 de novem bre, de rees tructuració i res olució d'entitats de crèdit. 

 
11.   Les aportacions o trans m issions de béns im mobles efectuades per la Societat de Ges tió d'Actius 

Procedents de la Rees tructuració Bancària (SAREB) a entitats participades directa o indirectament 
per dita Societat en al m enys el 50 per cent del capital, fons propis, res ultats o drets de vot de l'entitat 
participada en el m om ent im m ediatament anterior a la trans m is sió, o com a cons eqüència de la 
m ateixa. 

 
12.   Les aportacions o trans m issions de béns im mobles realitzades per la Societat de Ges tió d'Actius 

Procedents de la Rees tructuració Bancària (SAREB), o per les entitats c ons tituïdes per aques ta per 
a com plir am b el s eu objecte s ocial, als fons d'actius bancaris (FAB), a què es refereix la dis posició 
addicional des ena de la Llei 9/2012, de 14 de novem bre, de rees tructuració i res olució d'entitats de 
crèdit. 

 
13.   Les aportacions o trans m issions de béns immobles realitzades entre els citats fons d'actius bancaris 

(FAB)  durant el període de tem ps de m anteniment de l'expos ició del Fons de Rees tructuració 
Ordenada Bancària (FROB) als Fons , previs t en l'apartat 10 de la dis pos ició add icional desena de 
la Llei 9/2012, de 14 de novem bre, de rees tructuració i res olució d'entitats de crèdit. 

 
14.   Les trans m issions de terrenys de naturales a urbana que es realitzin com a cons eqüència de les 

operacions relatives als processos d'ads cripció a una s ocietat anònima es portiva de nova creació, 
s em pre que s 'ajus tin a les norm es de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l’es port i del Reial decret 
1251/1999, de 16 de juliol, s obre s ocietats anònim es es portives . 

 
 

En els s upòs its de no s ubjecció a què es refe reixen els anteriors apartats , per al càlcul del període de 
generació de l'increm ent de valor pos at de m anifes t en una pos terior trans missió del terreny, es prendrà com 
a data d'adquis ició aquella en què es va produir l'anterior m eritació de l'im pos t. En c ons eqüència, en la 
pos terior trans missió dels terrenys , s 'entendrà que el nombre d'anys al llarg dels quals s 'ha pos at de m anifest 
l'increm ent de valor no s 'ha interrom put per caus a de la trans m issió derivada de les operacions no s ubjectes. 

 
15.    No es produirà la s ubjecció a l'im pos t en les trans m issions de terrenys res pecte dels quals 

s 'acrediti la inexis tència d'increm ent de valor per diferència entre els valors dels es m entats 
terrenys en les dates de trans m issió i adquisició, tret que l'Adm inis tració pugui d emostrar que s'ha 
produït increm ent de valor. 

 
L'interes s at haurà de declarar la trans m is sió com a no s ubjecta, així com aportar els títols que 
docum entin la trans m issió i l'adquis ició. Tindran la condició d'interes s ats, a aques ts efectes , les 

pers ones o entitats a què es refereix l'article 3r d'aques ta Ordenança. 
 

Per a cons tatar la inexis tència d'increm ent de valor, com a valor de trans m issió o d'adquisició del 
terreny es prendrà el m és alt dels s egüents valors : el que cons ti en el títol que docum enti l'o peració 

o el com provat, en el s eu cas , per l'Adm inis tració tributària. 
 

Per a determ inar la inexis tència d'increm ent de valor no podran com putar -s e les des peses o tributs 

que gravin les es m entades trans m is s ions . 
 

Quan es tracti de la trans m is sió d'un im m oble en el qual hi hagi s òl i cons trucció, es prendrà com a 
valor del s òl, a aques ts efectes , el que res ulti d'aplicar la proporció que repres enti en la data de 
m eritació de l'im pos t el valor cadas tral del terreny res pecte del valor cadas tral total, i aquesta 
proporció s 'aplicarà tant al valor de trans m is s ió com , en el s eu cas , al valor d'adquis ició. 

 
Si l'adquis ició o la trans missió hagués estat a títol lucratiu, per a com parar la inexis tència d'increment 
de valor, es prendrà el m és alt dels s egüents valors : el declarat en l'Im pos t s obre s ucces sions i 

donacions o el com provat, en el s eu cas , per l'Adm inis tració tributària. 



 
 

 
 

 

 

 

 
En la pos terior trans m issió dels immobles a què es refereix aques t apartat, per al còm put dels anys 

al llarg dels quals s 'ha pos at de m anifes t l'increm ent de valor, no es tindrà en com pte el període 

anterior al de la s eva adquis ició. 
 

Article 3r.- Subjectes passius 
 

1.    És s ubjecte pas s iu de l’im pos t a títol de contribuent: 
 
 

a)   En les trans m is sions de terrenys o en la cons titució o trans m issió de dret s reals de gaudiment 
lim itatius del domini a títol lucratiu, la pers ona fís ica o jurídica, o l’entitat a què es refereix l’article 
35.4 de la Llei general tributària, que adquireixi el terreny o a favor de la qual es cons titueixi o 
trans m eti el dret real que es tracti. 

b)   En les trans m is sions de terrenys o en la cons titució o trans m issió de drets reals de gaudiment 
lim itatius del dom ini a títol onerós , la pers ona fís ica o jurídica, o l’entitat a què es refereix l’article 
35.4 de la Llei general tributària, que trans m eti el terreny, o que cons titueixi o trans m eti el dret real 
que es tracti. 

 
 

2. En els s upòsits a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la cons ideració de s ubjecte passiu 
s ubs titut del contribuent, la pers ona fís ica o jurídica, o l’ entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 
general tributària, que adquireixi el terreny o a favor de la qual es cons titueixi o trans m eti el dret real que 
es tracti, quan el contribuent s igui una pers ona fís ica no res ident a Es panya. 

 
 

Article 4t.- Successors i responsables 
 

1.    Són res pons ables tributaris les pers ones fís iques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general 
tributària i a l’Ordenança general. 

 
2. La derivació de res ponsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte adm inistratiu, 

en els term es previs tos a la Llei general tributària. 

 
3.    Les obligacions tributàries pendents s ’exigiran als s ucces s ors de les pers ones fís iques, jurídiques i 

entitats s ens e pers onalitat, en els term es previs tos a la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 
 

Article 5è.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa 
 

1.    Es tan exem pts d’aques t im post els increm ents de valor que es m anifes tin com a cons eqüència de la 
cons titució i la trans m is s ió de quals evol dret de s ervatge. 

 
 

2. Es tan exem pts d'aques t im post els increments de valor que es m anifes tin com a cons eqüència de les 
trans m issions realitzades per pers ones fís iques am b ocas ió de la dació en pagam ent de l'habitatge 
habitual del deutor hipotecari o garant del m ateix, per a la cancel·lació de deutes garantits am b hipoteca 
que recaigui s obre el m ateix, contrets am b entitats de crèdit o quals evol altra entitat que, de m anera 
profes s ional, realitzi l'activitat de conces s ió de prés tecs o crèdits hipotecaris . 

 
 

Així  m ateix,  es tan exem pts  d'aques t im pos t els  increm ents de  valor  que es  m anifes tin com a 
cons eqüència de les trans m is sions de l'habitatge habitual en què concorrin els requis its anteriors, 

realitzades en procedim ent d'execució hipotecària notarial o judicial. 
 

No s erà d'aplicació aquesta exem pció quan el deutor o garant trans m etent o quals evol altre m em bre de 
la s eva unitat fam iliar dis posi, en el m om ent de poder evitar la trans m issió de l'habitatge, d'altres béns o 
drets en quantia s uficient per a s atis fer la totalitat del de ute hipotecari. Es pres um irà el com pliment 
d'aques t requis it. No obs tant, s i am b pos terioritat es com prova el contrari, es procedirà a practicar la 
liquidació tributària corres ponent. 



 
 

 
 

 

 

 

 
A aques ts efectes es cons idera habitatge habitual la residència on hagi figurat em padronat el contribuent 

de form a ininterrom puda durant, alm enys , els dos anys anteriors a la trans m issió o des del m om ent de 

l'adquis ició s i aques t term ini fos inferior als dos anys . 
 

Res pecte al concepte d'unitat fam iliar, s 'es tarà a allò que es  dis pos a a la Llei 35/2006, de 28 de 
novem bre, de l'im pos t s obre la renda de les persones fís iques i de m odificació parcial de les lleis dels 
im pos tos s obre s ocietats , s obre la renda de no res idents i s obre el patrim oni. A aques ts efectes, 
s 'equipara el m atrim oni am b la parella de fet legalm ent ins crita. 

 
3.    Tam bé es tan exem pts d’aquest im post els corresponents increments de valor quan l'obligació de s atisfer 

aquell recaigui s obre les pers ones o entitats s egüents : 

a) Aques t Municipi, l’Es tat, la Com unitat Autòno m a i altres entitats locals a les quals pertany o que 
es tiguin integrades en aquest m unicipi, així com els organismes autònoms de l’Es tat i les entitats de dret 
públic d’anàleg caràcter de la Com unitat Autònom a i de dites entitats locals . 

 
b) Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de des em bre, de règim fis cal de les entitats sense 
finalitats lucratives i dels incentius fis cals al m ecenatge, s em pre que com pleixin els requis its es tablerts 
a l’es m entada llei i al s eu reglam ent aprovat per Reial decret 1270/2003, de 10 d'octubre. 

 
Per gaudir d'aques ta exem pció les entitats es mentades hauran de comunicar a l'Ajuntam ent la s eva opció 
pel règim fis cal previs t al Títol II de la Llei 49/2002, m itjançant la corres ponent declaració fis cal, abans de 
la finalització de l'any natural en què s 'hagi produït el fet im pos able d'aques t im pos t. 

 

No obs tant això, en la trans m is sió de terrenys  o en la cons titució o trans m issió de drets reals de 
gaudim ent lim itatius del dom ini a títol lucratiu, la com unicació es podrà efect uar en el term ini previs t a 
l'apartat 6 de l'article 11è d'aques ta Ordenança, en el s upòsit que la finalització d'aquest term ini excedeixi  
de l'any natural previs t al paràgraf anterior. 

 
L'es m entada com unicació haurà d'anar acom panyada d'acreditació de la pres entació de la declaració 
cens al a la corres ponent Adm inis tració tributària. 

 
c) Les Entitats Ges tores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previs ió Social regulades per la Llei 

20/2015,  de  14  de  juliol,  d'Ordenació, s upervis ió i  s olvència  de  les  entitats  as s eguradores i 

reas s eguradores . 
 

d) Els titulars de conces s ions administratives s us ceptibles de revers ió, res pecte als terrenys que hi 

es tiguin afectes . 
 

e) La Creu Roja Es panyola. 
 

f) Les pers ones o entitats a favor  de les quals s 'hagi reconegut l’ exem pció en tractats  o convenis 

internacionals . 
 

 
Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable 

 
1. Es tan exem pts d’aques t im post els increm ents de valor que es m anifes tin com a cons eqüència de les 

trans m issions de béns que es trobin dins del perím etre delimitat com a Conjunt Historicoartístic o hagin 
es tat declarats individualment d’interès cultural, s egons l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
patrim oni his tòric es panyol, o en la Llei 9/1993, de 30 de s etem bre, de l patrim oni cultural català, quan 
els s eus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al s eu càrrec obres de 
cons ervació, m illora o rehabilitació en aques ts im m obles . 

 
Per a poder gaudir d’aquest benefici fis cal caldrà acreditar que les obres de cons ervació o rehabilitació 
dels im m obles han es tat finançades pel subjecte passiu (o pel trans mitent, en cas de títol lucratiu) i que 
la des pesa efectivam ent realitzada en el període dels últim s 10 anys , no ha es tat inferior al 60 per cent 
del valor cadas tral as s ignat a l’im m oble en el m om ent de la m eritació de l’im pos t. 

 
Per tal que els béns urbans ubicats dins del perím etre delimitatiu dels conjunts his tòrics, que hi es tiguin 
globalm ent integrats , puguin gaudir d'exem pció han de com ptar amb una antiguitat igual o s uperior a 



 
 

 
 

 

 

 

 
cinquanta anys i han d'es tar catalogats , d’acord am b la norm ativa urbanís tica, com a objecte de 
protecció integral en els term es que preveu la norm ativa de patrim oni his tòric i cultural. 

 
 

Es concedirà una bonificació del 95 % per cent de la quota de l’impost, en les transmissions de terrenys, 
i en la trans m is sió o cons titució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin a l'habitatge 
habitual del caus ant realitzades a títol lucratiu per caus a de m ort a favor dels s eus des cendents i 
adoptats , els cònjuges i els as cendents i adoptants . 

 
A aques ts efectes es cons idera habitatge habitual la res idència on figuri em padronat el caus ant. No 
obs tant, s 'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual a efecte s d'aques ta bonificació, quan 
la baixa en el padró hagi es tat m otivada per caus es de s alut s uficientm ent acreditades . 

 
L’habitatge, un tras ter i fins a dues places d’aparcam ent es poden cons iderar conjuntament com a 
l’habitatge habitual, s em pre i quan es trobin s ituats al m ateix edifici o com plex urbanís tic. 

 
En quals evol cas , per tenir dret a l'es m entada bonificació caldrà que l'im m oble adquirit, en el m oment 
de la defunció del caus ant, no es tigués total o parcialm ent cedit a tercers . 

 
En quals evol cas , per tenir dret a la pres ent m odificació caldrà que l’adquirent m antingui la propietat o 
el dret real de gaudim ent s obre l’immoble durant els 3 anys s egüents a la defunció del caus ant, llevat 
que l’adquirent fineixi dins d’aques t term ini. 

 
Els s ubjectes pas sius hauran de s ol•licitar la bonificació a què es refereix aques t apartat, juntam ent 
am b la docum entació que ho justifiqui, en els term inis previs tos a l’apartat 6 de l’article 11 d’aquesta 
Ordenança. 

 
 

2. Es concedirà d'una bonificació del 50 % per cent de la quota íntegra de l'im pos t, en les trans m issions 
de terrenys , i en la trans m issió o constitució de drets reals de gaudiment lim itatiu del domini de terrenys, 
en els que es des envolupin activitats econòmiques que s iguin declarades d'es pecial interès o uti litat 
m unicipal per concórrer circum stàncies s ocials, culturals, his tòric -artístiques o de fom ent de l'ocupació 
que jus tifiquin aques ta declaració. 

 
La declaració d'es pecial interès o utilitat m unicipal corres pondrà al Ple de la Corporació i s 'acordarà, 
prèvia s ol•licitud del s ubjecte pas s iu, per vot favorable de la m ajoria s im ple dels s eus m em bres . 

 
 

Article 7è.- Base imposable 
 

1. La bas e im pos able d'aques t im post es tà cons tituïda per l'increm ent del valor dels terrenys  de 
naturales a urbana m anifestat en el m om ent de la m eritació i experim entat al llarg d'un període m àxim 
de vint anys . 

 
 

2. Per a determ inar la bas e im posable de l'im pos t, es m ultiplicarà el valor del terreny en el m om ent de 
la m eritació pel coeficient fixat a l'apartat 8 d'aques t article corres pon ent al període de generació de 
l'increm ent del valor. En cas que el període de generació s igui inferior a un any, es prorratejarà el 
coeficient anual tenint en com pte el nom bre de m es os complets , s ense tenir en com pte les fraccions 
de m es . 

 
 

3. En les trans m issions de terrenys de naturales a urbana es cons iderarà com el s eu valor, al tem ps de 
la m eritació d'aques t im post, el que tinguin fixat en aques t m om ent als efectes de l'im post s obre béns 
im m obles . 

 
No  obs tant,  quan el  valor  s igui cons eqüència d’una  Ponènci a de  valors  que  no  reflecteixi 
m odificacions de planejament aprovades am b anterioritat, es podrà liquidar provis ionalment aquest 
im pos t d’acord am b el m ateix. En aques ts cas os, en la liquidació definitiva s ’aplicarà el valor dels 
terrenys obtingut conform e als procedim ents de valoració col·lectiva que s ’ins truïs sin, referit al 



 
 

 
 

 

 

 

 
m om ent de la m eritació. Quan aques ta data no coincideixi am b la data d’efectivitat dels nous valors 

cadas trals , aques ts  es  corregiran  aplicant els  coeficients  d’actualització que  corr es ponguin, 

es tablerts a l’efecte en les lleis de pres s upos tos generals de l’Es tat. 
 

Quan el terreny, encara que s igui de naturales a urbana en el m om ent de la m eritació de l’im post o 
integrat en un bé im m oble de caracterís tiques es pecials, no tingui fixat valor cadas tral en aquell 
m om ent, o, s i en tingués , no concordi am b el de la finca realm ent trans m esa, a cons eqüència 
d’aquelles alteracions que per les s eves característiques no es reflecteixin en el Cadas tre o en el 
padró de l’im post s obre béns im mobles, conform e a les quals s ’hagi d’assignar el valor cadas tral, 
l’Ajuntam ent podrà practicar la liquidació quan el dit valor cadas tral s igui fixat, referint l’es m entat 
valor al m om ent de la m eritació. 

 
 
 

4. En la cons titució i la trans m is sió de drets reals de gaudi lim itatius del dom ini, per determ inar l'im port 
de l'increm ent de valor cal prendre la part del valor del terreny proporcional als valors dels drets 
es m entats, calculat m itjançant l'aplicació de  les  norm es fixades  a  l'efecte  en  l'im pos t s obre 
trans m issions patrim onials i actes jurídics docum entats i, en particular, dels preceptes s egüents : 

 
A) Us defruit 

 
a)   El valor de l’us defruit tem poral es reputarà proporcional al valor dels béns , a raó del 2 per 100 per 

cada període d’un any, s ens e que m ai excedeixi el 70 p er cent. 

b)   En els us defruits vitalicis , es cons idera que el valor és igual al 70 per cent del valor total del terreny 
s i l'us ufructuari té m enys de vint anys , m inorant, a m es ura que l'edat augm enta, en la proporció de 
l'1 per cent m enys per cada any m és , am b el lím it m ínim del 10 per cent del valor total. 

c)   Si l'us defruit cons tituït a favor d'una pers ona jurídica s 'estableix per un term ini s uperior a trenta anys 
o per tem ps indeterm inat, s 'ha de cons iderar fis calment una trans missió de plena propietat s ubjecta 
a condició res olutòria. 

 
 

B) Ús i es tatge 
 

El valor dels drets reals d'ús i es tatge és el que res ulta d'aplicar al 75 per cent del valor del terreny 
s obre el que s 'han imposar, les regles corresponents a la valoració dels usdefruits tem porals o vitalicis, 
s egons els cas os . 

 
C) Nua propietat 

 
El valor del dret de la nua propietat s 'ha de fixar d'acord am b la diferència entre el valor de l'us defruit, 

ús o es tatge i el valor cadas tral del terreny. 

 
D) Dret real de s uperfície 

 
El dret real de s uperfície s 'ha de fi xar d'acord am b les regles de l'us defruit tem poral. 

E) Altres drets reals 

Els drets reals no inclos os en apartats anteriors s 'im putaran pel capital, preu o valor que les parts 
hagues sin pactat al cons tituir-los, s i fos igual o m és alt que el que res ulti de la capitalització a l'interès 
legal de la renda o pens ió anual, o aques t s i aquell fos m enor. En cap cas el valor així im putat ha de 

s er s uperior al que tinguin determ inat en el m om ent de la trans m issió a l'efecte de l'Im pos t s obre béns 
im m obles . 

 
5. En la cons titució o trans m issió del dret a elevar una o m és plantes s obre un edifici o un terreny o del 

dret a cons truir s ota el s òl, s ens e que això pres s uposi l'exis tència d'un dret real de s uperfície, el 
quadre de percentatges anuals , previs t a l’article 8 d’a ques ta Ordenança, s ’aplicarà s obre la part del 
valor  cadas tral que repres enti, res pecte a  aques t valor,  el m òdul de proporcionalitat fixat  en 
l'es criptura de trans m is sió o, s i no n'hi ha, el que res ulti d'es tablir la proporció corres ponent entre la 



 
 

 
 

 

 

 

 
s uperfície o volum de les plantes per cons truir en el s òl o el s ubs ol i la totalitat de s uperfície o volum 

edificats un cop cons truïdes aques tes plantes . 
 
 

En cas que no s 'es pecifiqui el nom bre de noves plantes , caldrà atenir -s e, per tal d'es tablir-ne la 
proporcionalitat, al volum m àxim edificable s egons el planejam ent vigent. 

 
6. En els s upòsits d'expropiació forços a, el percentatge corresponent s 'ha d'aplicar s obre la part del preu 

jus t que corres pongui al valor del terreny, llevat que el valor cadas tral as signat a l 'es mentat terreny 
fos inferior; en aques t cas prevaldrà aques t últim s obre el preu jus t. 

 
 

7. En cas de s ubs titucions, res erves , fideïcom is os i ins titucions s uccessòries forals, cal aplicar les 
norm es de tributació del dret d'us defruit, llevat que l'adquirent tingui la facultat de dis pos ar dels béns; 
en aques t s upòs it, caldrà liquidar l'im pos t pel dom ini ple. 

 
Si com a cons eqüència de l'actualització dels coeficients m àxim s es tablerts en l'article 107.4 del 
TRLRHL, quals evol dels coeficients aprovats per la vig ent ordenança fis cal res ultés s uperior al 
corres ponent nou m àxim legal, s 'aplicarà aques t directam ent fins  que entri en vigor  la nova 

ordenança fis cal que corregeixi aques t excés . 
 

8. Per a determ inar la bas e im posable es m ultiplicarà el valor del terreny en e l m om ent de la m eritació 
pel coeficient que corres pongui al període de m eritació de l’im post  entre els coeficients m àxims 
es tablerts en l'article 107.4 del  RD 2/2004, de 5 de m arç, pel qual s ’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les his endes locals . 

 
 

9. Quan, a ins tància del s ubjecte pas siu, pres entada en el term ini es tablert a l’article 11.3 d’aquest 
ordenança i  110 del RD 2/2004, de 5 de m arç, pel qual s ’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les his endes locals, i conform e al procedim en t es tablert a l'article 104.5 de la m ateixa norm a, es 
cons tati que l'im port de l'increm ent de valor és inferior a l'im port de la bas e im posable determinada 
de conform itat am b el que es preveu en aques ta ordenança, es prendrà com a bas e im posable 
l'im port del dit increm ent de valor. De no optar expres s am ent per aques t m ètode de càlcul dintre del 
term ini es m entat, el càlcul de l’im pos t es realitzarà d’acord am b el que determ ina el punt anterior. 

 
La s ol·licitud expres s ada a  l’apartat anterior haurà d’anar ac om panyada de la  docum entació 
neces s ària (es criptures, declaracions tributàries,...) per a conèixer el valor de la trans m issió anterior 
i de la trans m is s ió actual. 

 
10.  L'im port de l'increm ent de valor obtingut pel s ubjecte pas s iu s 'obtindrà per la diferència en tre els 

valors dels es m entats terrenys en les dates de trans m is sió i adquis ició, prenent en cada cas el més 
alt dels s egüents valors a com parar: el que cons ti en el títol que docum enti l'operació o el com provat, 
en el s eu cas , per l'Adm inis tració tributàri a. 

 
 

11.  Si l'adquis ició o la trans m is sió hagués estat a títol lucratiu, per tal d'obtenir l'im port de l'increment 
entre els valors des es mentats terrenys en les dates de trans missió i adquisició, es prendrà el més 
alt dels s egüents valors a com parar: el declarat a efectes de l'im pos t s obre s uccessions i donacions 
o el com provat, en el s eu cas , per l'Adm inis tració tributària. 

 
 

12.  Per a determ inar l'im port de l'increm ent de valor no poden com putar -s e les despeses o tributs que 
gravin les es m entades trans m is s ions . 

 
 

13.  Quan es tracti de la trans m issió d'un im m oble en el qual hi hagi s òl i cons trucció, es prendrà com a 
valor del s òl a aques ts efectes , el que res ulti d'aplicar la proporció que repres enti en la data de la 
m eritació de l'im pos t el valor cadas tral del terreny  res pecte del valor cadas tral total, i aquesta 
proporció s 'aplicarà tant al valor de trans m is s ió com , en el s eu cas , al valor d'adquis ició. 



 
 

 
 

 

 

 

 
Article 8è.- Tipus de gravamen i quota 

 
La quota s erà el res ultat d'aplicar a la bas e im pos able el tipus de gravam en fixat en el percentatge 
s egüent : 20 %. 

 
Article 9è.- Període de generació i meritació 

 
1.    L'im pos t es m erita: 

 
a)   Quan es trans m et la propietat del terreny, s igui a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de 

m ort, en la data de la trans m is s ió. 

b)   Quan es cons titueix o es trans m et qualsevol dret real de gaudi lim itatiu del dom ini, en la data en què 
tingui lloc la cons titució o la trans m is s ió. 

 
 

2.    El període de generació és el tem ps durant el qual s 'ha fet palès l'increm ent de valor que grava l'im post. 

Per a la s eva determ inació es prendran els anys com plets trans correguts entre la data de l'anterior 
adquis ició del terreny de què es tracti o de la cons titució o trans m issió igualment anterior d'un dret real 
de gaudi lim itatiu del dom ini s obre aquest i la d ata de realització del nou fet im pos able, s ense cons iderar 
les fraccions d'any. 

 
En cas que el període de generació s igui inferior a un any, es prendrà el nom bre de m es os com plets, 

s ens e cons iderar les fraccions de m es . 
 

3.    Als efectes del que es dis pos a en l 'apartat anterior, es cons iderarà com a data de la trans m is s ió: 

a)   En els actes o els contractes entre vius , la de l'atorgam ent del docum ent públic i, quan es tracti de 
docum ents privats , la de la s eva pres entació davant l'Ajuntam ent. 

b)    En les trans m is s ions per caus a de m ort, la de defunció del caus ant. 

c)   En les trans m is sions per s ubhastes judicials o adm inistratives , la data del decret d'adjudicació que 

hagi es devingut ferm . 

d)   En les expropiacions forços es , la data de l'acta de pagam ent i o cupació. 
 
 

Article 10è.- Nul·litat de la transmissió 
 

1. Quan es declari o es reconegui per res olució judicial o adm inistrativa ferm es que ha tingut lloc la nul·litat, 
la res cis sió o la res olució de l'acte o el contracte determ inant de la trans m issió del terre ny o de la 
cons titució o trans m issió del dret real de gaudi s obre aquest, el s ubjecte pas siu tindrà dret a la devolució 
de l'im pos t pagat, s em pre que aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami 
la devolució en el term ini de quatre anys des de que la res olució va s er ferm a, entenent-s e que exis teix 
efecte lucratiu quan no es jus tifiqui que els interes sats hagin d'efectuar les devolucions recíproques a 
què es refereix l'article 1.295 del Codi civil. Encara que l'acte o el cont racte no hagin produït efectes 
lucratius , s i la res cis sió o la res olució es declara per incompliment de les obligacions del s ubjecte passiu 
de l'im pos t, no hi haurà lloc per a cap devolució. 

 
 

2. Si el contracte queda s ens e efecte per acord m utu de les parts contractants no procedirà la devolució de 
l'im pos t pagat i es cons iderarà com un acte nou s otm ès a tributació. Com a tal m utu acord, s 'es timarà 
l'avinença en acte de conciliació i l’as s entim ent a la dem anda. 

 
 

3. En els actes o els contractes en els quals hi h agi alguna condició, la s eva qualificació es farà d'acord 
am b les pres cripcions contingudes en el Codi civil. Si fos s us pensiva, l'im post no es liquidarà fins que 
aques ta no es com pleixi. Si la condició fos res olutòria, l'im pos t s 'exigirà, a res erva, quan la condició es 
com pleixi, de fer-s e la devolució oportuna, s egons la regla de l'apartat prim er. 

 
Article 11è.- Règim de gestió 



 
 

 
 

 

 

 

 
1.    S’es tableix la liquidació com a form a de ges tió general del tribut, que s upos a l’obligació del s ubjecte 

pas s iu de pres entar la declaració. 

 
2. A la declaració es m entada s ’hi adjuntaran els documents on hi cons tin els actes o els contractes que 

originin la im pos ició, com tam bé els jus tificants dels elem ents tributaris neces saris per practicar la 
liquidació corres ponent i els que acreditin les exem pcions i bonificacions que s e s ol·licitin. 

 
 

3.  La declaració haurà de s er pres entada en els s egüents term inis, des de la data en què es produeixi la 
m eritació de l’im pos t: 

a)   Quan es tracti d'actes "inter vivos", el term ini s erà de trenta dies hàbils . 

b)   Quan es tracti d'actes per caus a de m ort, el term ini s erà de s is m es os, prorrogables fins a un any a 
s ol·licitud del s ubjecte pas s iu. 
Aques ta s ol·licitud de pròrroga s ’ha de pres entar dins dels primers s is m esos i s ’entén concedida si, 

trans corregut un m es des de la s ol·licitud, no hi ha res olució expres s a. 
 

No es concedirà la pròrroga quan la s ol·licitud es pres enti després d’haver trans corregut els primers 

s is m es os a com ptar des de la data de defunció del caus ant. 
 

4. Independentm ent del que  es dis pos a en l'apartat prim er d'aques t article, tam bé es tan obligats a 
com unicar a l'Ajuntam ent la realització del fet im pos able en els m ateixos term inis que els s ubjectes 
pas s ius : 

 
 

a)   En els s upòs its contemplats en la lletra a) de l'article 3.1 d'aques ta Ordenança, s empre que s 'hagin 
produït per negoci jurídic entre vius , el donant o la pers ona que cons titueix o que trans m et el dret 
real de què es tracti. 

b)   En els s upòs its contem plats en la lletra b) de l’article 3.1, l'adquirent o la pers ona a favor de la q ual 
es cons titueixi o es trans m eti el dret real de què es tracti. 

 
8.  El Regis tre de la Propietat no practicarà la ins cripció corres ponent de cap docum ent que contingui acte o 

contracte determ inant de les obligacions tributàries per aques t im pos t, s ense que s 'acrediti prèviament 

haver pres entat la declaració de l'impost o la com unicació a que es refereix la lletra b) de l'apartat anterior. 
 

9. Els notaris per tal de donar com pliment a l'obligació de comunicar a l'Ajuntam ent una relació comprensiva 
de tots els docum ents que han autoritzat i en els que s 'hi continguin els fets , els actes o els negocis 
jurídics que pos in de relleu la realització del fet im pos able d'aquest im post, rem etran m ensualment i per 
via telem àtica a la plataform a del Consell General del No tariat un índex inform atitzat, el qual, una vegada 
proces s at i   verificat, es pos arà a dis pos ició de l'Ajuntam ent per tal que pugui obtenir -lo m itjançant 
com unicacions telem àtiques entre tots dos s ervidors. El m ateix procedim ent es farà s ervir per com unicar 
a l'Ajuntam ent la relació dels documents privats com prensius dels m ateixos fets , actes o negocis jurídics, 
que els hagin es tat pres entats per a coneixem ent i legitim ació de firm es . El que es preveu en aquest 
apartat s 'entén s ens e perjudici del deure gene ral de col·laboració establert en la Llei general tributària. 

 
 

Els notaris advertiran expres s ament als com pareixents en els docum ents que autoritzin s obre el term ini 
dins el qual es tan obligats a pres entar declaració per l'im pos t, i s obre les res pons abilit ats per la m anca 

de pres entació de declaracions . 
 

Article 12è.- Règim d'ingrés 
 

1.   Els òrgans de ges tió tributària corresponents han de practicar les liquidacions d'aquest im post, les quals 
s 'han de notificar íntegram ent al s ubjecte pas s iu o a qui el repres ent i, tot indicant-hi els term inis de 
pagam ent i els recurs os procedents . 

 
 

2.    L'ingrés s 'efectuarà dins dels term inis es tablerts a l'article 62.2 de la Llei general tributària. 



 
 

 
 

 

 

 

 
Article 13è.- Gestió per delegació 

 
1. Si la ges tió i recaptació del tribut han es tat delegades total o parcialment en el Cons ell Comarcal del Baix 

Em pordà, les norm es contingudes als articles anteriors s eran aplicables a les actuacions que ha de fer 
l'Adm inis tració delegada. 

 
 

El Cons ell Comarcal del Baix Em pordà es tablirà els circuits admi nistratius m és adients per aconseguir la 
col·laboració de Notaris i Registradors de la Propietat en ordre a conèixer puntualm ent les m odificacions 
de  titularitat  dom inical i  cons eqüentment practicar  les  liquidacions corres ponents. Així   m ateix, 
pos s ibilitarà la pres entació de les declaracions a través de la s eu electrònica. 

 
2. Els òrgans ges tors del Cons ell Com arcal del Baix Em pordà com provaran el com pliment de tots els 

requis its neces saris pel gaudim ent dels beneficis fis cals de conces s ió potes tativa i caràct er pregat 
d'acord am b el s eu es perit i finalitat i, en el s upòs it que am b la docum entació aportada no es cons ideri 
s uficientm ent acreditat el com plim ent dels es m entats requis its, am b caràcter previ a la conces s ió o 
denegació del benefici fis cal, es dem anarà inform e als s erveis m unicipals corres ponents a l'objecte de 
conèixer o avaluar determ inades condicions o s ituacions respecte les quals l'Ajuntam ent tingui dades 
rellevants o per concretar o aclarir els criteris de conces s ió de l'es m entat benefici fis cal. 

 
 

4. Totes  les actuacions de ges tió i recaptació que dugui a term e el Cons ell com arcal del Baix Em pordà 
s 'ajus taran al que preveu la norm ativa vigent i la s eva Ordenança general de ges tió, liquidació, ins pecció 
i recaptació dels ingres sos de dret públic, la ges tió dels quals ha es tat delegada en el Cons ell Comarcal 
del Baix Em pordà o es realitza m itjançant col·laboració interadm inis trativa. 

 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa 

vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons s istemàtiques reprodueixin as pectes de la legislació 
vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta , s'entendrà 

que s ón automàticament modificats i/o s ubstituïts, en el moment en què es produeixi la m odificació dels preceptes 
legals i reglam entaris de què porten caus a. 

 
Disposició Derogatòria 

 
Aques ta Ordenança s ubs titueix i deroga l’Ordenança fins ara vi gent reguladora del m ateix im pos t. 

 
16.0.-   M ODIFICACIÓ   DEL    CARTIPÀS    NÚM .   2_2022   .NOM ENAM ENT   DELS 

REPRESENTANTS  DE LA CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS QUE SÓN 

DE LA COM PETÈNCIA DEL PLE 

 
Expedient núm.: X2022000239 

 

 
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les 

eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26 de 

maig de 2019, es va nomenar els representants de la corporació en els òrgans col ·legiats 

que són de la competència del Ple, d’acord amb el que disposa l’article 38.c) del Reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 

2568/1986, de 28 de novembre. 
 

Amb data 19 de juliol de 2019 es va publicar aquest acord al Butlletí oficial de la Província 

de Girona núm. 139. 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

Atès que amb data 16 de desembre de 2021, el Ple de la corporació va acceptar la dimissió 

del càrrec de regidor, al Sr. Antoni Fernandez Sandoval. 

 
Atès que amb data 20 de gener de 2022, la Sra. Míriam Pagès va prendre possessió del 

càrrec de regidora d’aquest ajuntament ,davant del Ple. 
 

Cal procedir a la modificació en els nomenaments dels representants de la corporació en els 

òrgans col·legiats que són de la competència del Ple. 

 
Per tot lo anteriorment exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

 
Prime r .- Nome name nt de re presentants al Conse ll d’Alcalde s de l Consell Comarcal 

NOMENAR representants de la Corporació les persones següents: 

Titular  : Maria Dolors Guàrdia Gasull. 

Suplent: Míriam Pagès Clavaguera. 
 

Se gon .-Associació de M unicipis de Catalunya (ACM ) 

NOMENAR representants de la Corporació les persones següents: 

Titular: Maria Dolors Guàrdia Gasull 

Suplent: Míriam Pagès Clavaguera. 
 

Te rce r .- Fe de ració de M unicipis de Catalunya (FM C) 

NOMENAR representants de la Corporació les persones següents: 

Titular : Maria Dolors Guàrdia Gasull 

Suplent: Míriam Pagès Clavaguera. 
 

Quart.- Associació de M unicipis pe r la inde pe ndència ( AM I) 

NOMENAR representants de la Corporació les persones següents: 

Titular: Maria Dolors Guàrdia Gasull 

Suplent: Amandi Manuel Alonso Pujol. 
 

Cinquè.- Consorci de l Te r 
 

NOMENAR representants de la Corporació les persones següents: 

Titular: Josep Ferrer Vilavella 

Suplent: Míriam Pagès Clavaguera. 
 

Sisè.- ADF e l Puig Se galar 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

NOMENAR representants de la Corporació les persones següents: 

Titular: Josep Ferrer Vilavella. 

Suplent: Míriam Pagès Clavaguera. 
 

Se tè.- Conse ll Escolar Institut Escola de Ve rge s 
 

NOMENAR representants de la Corporació les persones següents: 

Titular: Amandi Manuel Alonso Pujol. 

Suplent: Maria Dolors Guàrdia Gasull. 
 

Vuitè.- IRTA- M as Badia 
 

NOMENAR representants de la Corporació les persones següents: 

Titular : Josep Ferrer Vilavella 

Suplent: Maria Dolors Guàrdia Gasull 
 

Nov è.- Junta ce ntral d’usuaris d’aigüe s de l Baix Te r 

NOMENAR representants de la Corporació les persones següents: 

Titular  : Maria Dolors Guàrdia Gasull 

Suplent: Amandi Manuel Alonso Pujol. 
 

De sè.- Associació de Micropobles de Catalunya: 
 

NOMENAR representants de la Corporació les persones següents: 

Titular  : Míriam Pagès Clavaguera. 

Suplent: Amandi Manuel Alonso Pujol. 
 

Onzè.- Consorci de le s Vie s Ve rde s: 
 

NOMENAR representants de la Corporació les persones següents: 

Titular: M.Dolors Guàrdia Gasull. 

Suplent: Míriam Pagès Clavaguera. 
 

Dotzè.- Notificar aquest acord als regidors/es nomenats. 
 

Tre tzè.- Comunicar aquest acord als òrgans esmentats, i difondre el contingut d’aquest, de 

conformitat amb el principi de transpar ència, mitjançant la seva publicació actualitzada i 

permanent a la seu electrònica municipal, en compliment del 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 4 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Josep Ferrer Vilavella, Maria Dolors 

Guardia Gasull, Míriam Pagès Clavaguera) i 3 vots en contra ( Jordi Colomé Garcia, Isabel 

Juncosa i Gurgui  i Joaquim Maria Zuriaga Baixauli). 

 
INTERVENCIO NS: 

 

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

00:36:21 al 00:38:15 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

 
https://drive.google.com/file/d/1g JTfO-S r0 LsW 42Q DsjrQcx1lVuP DFPsx/vi ew?usp=sh ari ng 

 

17.0.- M OCIÓ PER  A  DONAR  SUPORT  A  LES  M ESURES  CONTRA  L’EXCLUSI Ó 

FINANCERA 
 

Expedient núm.: X2022000171 
 

 
 

En els darrers anys, les entitats financeres han anat minvant l’atenció personal als seus 

clients, han tancat oficines i suprimit  serveis de caixers automàtics. 
 

Aquesta situació s’ha fet més palesa en dos grans àmbits. D’una ba nda, a bona part de la 

gent gran del nostre país. La dificultat de conèixer i saber utilitzar adequadament les noves 

tecnologies els allunya de la inclusió financera. L’atenció personal ha estat sempre garantia 

de confiança i bon servei en un àmbit tan sensible i que afecta a la quotidianitat d’una part 

de la nostra societat a la que cal facilitar el màxim possible el seu dia a dia. En aquest sentit, 

el fet que les entitats bancàries hagin reduït a la meitat el número d’oficines d’atenció 

personal, ha deixat bona part d’aquesta franja de població sense atenció. En la majoria de 

casos, a més, la supressió de l’oficina ha anat acompanyada també de la desaparició del 

servei de caixer automàtic. 
 

I, d’altra banda, cal assenyalar que aquest risc d’exclusió fi nancera va més enllà de la gent 

gran. Tant en municipis i comarques amb poca densitat, com en zones més poblades , però 

que les entitats financeres no han prioritzat, l’accés als serveis financers cada vegada ha 

anat empitjorant. 

 
La garantia de l’accés als serveis financers no es pot deixar en mans de les pròpies entitats 

financeres. El fet de no incorporar el factor humà de l’atenció als clients a la gestió de la seva 

activitat i prioritzar l’eficiència financera ha portat a l’actual situació de falta d’emp ara de 

persones i territoris. 
 

Cal afegir, en el factor territorial, la situació de les diferents ruralitats del nostre país. La 

manca  d’arrelament, la  pèrdua de  població a  molts  municipis  i  comarques  és  sovint 

multifactorial. La falta d’oportunitats econòmiques, d’accés als serveis de salut i socials, 

d’accés a la cultura, a l’habitatge, de mobilitat, etc., tots ells són factors que incideixen 

https://drive.google.com/file/d/1gJTfO-Sr0LsW42QDsjrQcx1lVuPDFPsx/view?usp=sharing


 
 

 
 

 

 

 

 
 

negativament. I encara, a bona part del territori, la bretxa digital, no de coneixement i 

formació sinó simplement d’accés territorial a les noves tecnologies. 

 
Cal intervenir des de les administracions públiques per a revertir la situació actual. I hi ha 

factors socials, formatius i d’acompanyament en què les administracions poden ajudar a 

pal·liar la situació. Però cal intervenir també des d’una vessant legislativa per a  protegir a 

les persones més vulnerables, sigui per raons d’edat, de formació o senzillament per la falta 

d’equitat territorial en la implantació d’aquests serveis. 
 

Tanmateix, cal exigir que els costos els assumeixin les pròpies entitats financeres que no 

han sabut o no han volgut interioritzar i prioritzar el factor humà i territorial en la seva gestió. 

 
Els municipis també hem de ser part activa d’aquest moviment en defensa dels serveis 

bancaris bàsics per a tothom. 
 

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

ACORDS 
 

Prime r .- Mostrar la preocupació de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà per la situació 

d’exclusió financera en què es troba la gent gran del nostre país i bona part del nostre 

territori. 

 
Se gon.- Denunciar la gestió feta per part de les entitats financeres que, malgrat tenir 

beneficis i en alguns casos ajuts del sector públic, no han incorporat a la gestió de les seves 

entitats el dret a la inclusió financera tant de perso nes com de territoris. Aquesta exclusió és 

la  conseqüència de  prioritzar  els  resultats financers  i  obviar  la  responsabilitat social 

corporativa envers els seus clients i el territori on viuen. 
 

Te rce r .- Instar les diferents institucions i administracions a mb competències en l’àmbit 

financer, a actuar de manera immediata per revertir la situació impulsant mesures  tant en 

l’àmbit legislatiu com en el de la gestió per revertir la situació. 
 

Quart.- Instar al Govern de l’Estat a vetllar per al compliment per p art de les entitats 

financeres tant del Real  Decret Llei 1/2021de protecció dels consumidors i usuaris per fer 

front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, com del Protocol estratègic per a 

reforçar el compromís social i sostenible de la Banca signat el passat 21 de febrer. L’objectiu 

és reforçar l’atenció a la gent gran, especialment de manera presencial, ampliar els serveis 

de caixa i adaptar els serveis bancaris a les necessitats de la gent gran. 
 

Cinquè.- Donar suport a la iniciativa del Govern de la Generalitat  que ha presentat una 

Proposició de Llei per a garantir el servei de caixer automàtic en els municipis en risc 

d’exclusió financera. Aquesta garantia s’haurà de fer, tal i com es descriu en el text  de  la 

proposta, a càrrec de les pròpies entitats financeres de manera voluntària o a través de la 

creació d’un fons que hauran de dotar les pròpies entitats. En cap cas, aquest servei bàsic 

ha d’estar finançat amb diners públics. 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

Sisè.- Instar als partits polítics amb representació al Con grés dels Diputats que presentin, 

tramitin  i aprovin la Proposició de Llei que impulsa el Govern de la Generalitat. 

 
Se tè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al 

Congrés dels Diputats i a la Federació d’Associa cions de Gent Gran de Catalunya. 
 
Aprovat per 7 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Jordi Colomé Garcia, Josep 

Ferrer Vilavella,  Maria  Dolors Guardia Gasull, Isabel Juncosa Gurgui , Míriam  Pagès 

Clavaguera i Joaquim Maria Zuriaga Baixauli) 
 

 
 
 

INTERVENCIO NS: 
 

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

00:38:16 al 00:43:35 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

 
https://drive.google.com/file/d/1g JTfO-S r0 LsW 42Q DsjrQcx1lVuP DFPsx/vi ew?usp=sh ari ng 

 

18.0.- ASSUM PTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA. 
 

 
18.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU D’OBERTURA I 

M ANTENIM ENT DE LES FRANGES PERIM ETRALS DE PREVENCIO D’ INCENDIS, DE 

LES PARCEL·LES  INTERIORS I ZONES  VERDES  DEL TERM E M UNICIPAL DE LA 

TALLADA  D’EM PORDÀ, PINU. 

 

La Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys 

forestals i les seves modificacions, estableix —entre d’altres obligacions— que els nuclis de 

població, urbanitzacions, instal·lacions i edificacions aïllades han d’assegurar una franja 

perimetral exterior de protecció de 25 metres al voltant. 
 

Aquesta llei també determina que les parcel·les interiors i les zones verdes han de complir 

les mateixes condicions que les franges. 

 
El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 11 de novembre de 2015  va aprovar 

definitivament el “Plànol de delimitació de les urbanitzacions, les edificacions i instal·lacions 

afectades per al Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals 

en les urbanitzacions sense continuïtat immediata  amb la trama urbana que incorpora 

l’informe en què es determinen les fases d’execució dels treballs que cal efectuar per complir 

l’establert a l’art. 4.3 del Decret 123/2005. 
 

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de la Tallada d’Empordà, de data 28 de juliol 

de 2021, Expedient núm.: X2021000573, es va acordar: “Sol·licitar a la Diputació de Girona, 

l’assistència tècnica aprovada en matèria de gestió forestal i prevenció d’incendis , Línea 3. 

Redacció del projecte executiu per a l’obertura i/o manteniment de les franges perimetrals 

https://drive.google.com/file/d/1gJTfO-Sr0LsW42QDsjrQcx1lVuPDFPsx/view?usp=sharing


 
 

 
 

 

 

 

 
 

de protecció per prevenir incendis en nuclis urbans i urbanitzacions segons el que estableix 

la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels i ncendis forestals. 
 

En data 15 d’octubre de 2021, el President de la Diputació de Girona, va signar Decret 

concedint a l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà l’assistència tècnica sol·licitada, 

mitjançant el Pla de Serveis d’assistència en matèria de gestió f orestal i prevenció d’incendis, 

consistent en la redacció del projecte executiu. Línea 3. 

 

La Diputació de Girona mitjançant Registre d’Entrada E2021001882 del dia 30 de març de 

2021 ens ha fet arribar el “Projecte executiu: PINU , d’obertura i manteniment de les franges 

perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes de la Tallada d’Empordà” 

, essent el tècnic redactor el Sr.Jordi Vigue Ruaix de l'empresa VIGUÉ SUBIRÀ,  de data 1 

de març de 2022  i finançat per la Diputació de Girona. El Projecte executiu d’obertura i 

manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones 

verdes del municipi de la Tallada d’Empordà tramesa per la Diputació de Girona, modifica el 

Plànol de delimitació de les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades per 

la Llei 5/2003 que va ser aprovat pel Ple municipal en sessió celebrada en data 11 de 

novembre de 2015, pel que fa a les zones urbanes, atès que presenta un major ajust i detall. 
 

Legislació, Fonaments jurídics: 
 

- Article 235 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 (en endavant TRLMRLC). - Articles 36, 37 i 38 

del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el R eglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals (en endavant ROAS). - Articles 22.2.ñ) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant LRBRL). 

 
Al no trobar-se previst aquesta obra o servei en el Pressupos t de la Corporació per a 

l’exercici 2022, i tenint en compte el seu pressupost, l’òrgan competent per aprovar -lo és el 

Ple de la Corporació per majoria simple, de conformitat amb el que estableixen els articles 

22.2.ñ) i 47.1 de la LRBRL. 
 

En virtut de tot allò exposat, l’Alcaldia -Presidència de la Corporació proposa al Ple de 

l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Prime r .- Aprovar inicialment el “Projecte executiu per a l'obertura i el manteniment de les 

franges perimetrals de prevenció, de les pa rcel·les interiors i zones verdes del municipi de 

la Tallada d’Empordà, redactat pel tècnic Jordi Vigue Ruaix de l'empresa VIGUÉ SUBIRÀ, 

de data 1 de març de 2022 i finançat per la Diputació de Girona. 

 
Se gon.- Exposar al públic el projecte durant el termini de 30 dies hàbils en el Butlletí Oficial 

de la Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Taulell 

d'anuncis de la Corporació, i a l’E-tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament, 

www.latallada.cat per tal de què qualsevol persona interessada pugui examinar -lo i formular- 

http://www.latallada.cat/


 
 

 
 

 

 

 

 
 

hi al·legacions i/o reclamacions al respecte, de conformitat amb el que estableix l'article 37 

del ROAS. 

 
Te rce r .- Demanar informe i autorització a l'Agencia Catalana de l'Aigua si el projecte conté 

actuacions que afecten el Domini Públic Hidràulic i/o la seva zona de servitud, de conformitat 

amb el que estableixen els articles 7 i 9 del Reial Decret 849/1986, de 11 d'abril, pel qual 

s'aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminar I, 

IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'Aigües. 
 

Quart.- Notificar  aquest acord a  les  persones afectades per l’ocupació de  les  seves 

parcel·les incloses en l’Annex II i III  ( parcel·les interiors, zones verdes i vies de se rvei), 

excepte  en aquells on  els treballs ja han estat executats, de conformitat amb el  que 

estableixen els articles 31 i 37 del ROAS. 

 
Cinquè .- Fer constar que en cas de no haver -hi al·legacions, aquesta aprovació inicial 

s’elevarà a definitiva sense necessitat de nou acord, quedant així mateix modificat el Plànol 

de delimitació de les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 

5/2003 que va ser aprovat pel Ple municipal en sessió celebrada en data 05 de maig de 

2005, pel que fa als polígons obligats situats en terreny urbà, d’acord amb el projecte 

executiu d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les 

interiors i zones verdes del municipi de la Tallada d’Empordà, el qual presenta un ma jor ajust 

i detall. 
 
Aprovat per 7 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Jordi Colomé Garcia, Josep 

Ferrer Vilavella,  Maria  Dolors Guardia Gasull, Isabel Juncosa Gurgui , Míriam  Pagès 

Clavaguera i Joaquim Maria Zuriaga Baixauli) 

 
INTERVENCIO NS: 

 

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

00:43:36 al 00:54:08 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

 
https://drive.google.com/file/d/1g JTfO-S r0 LsW 42Q DsjrQcx1lVuP DFPsx/vi ew?usp=sh ari ng 

 

 
 

PART DE CONTROL 
 

 
19.0.- DONAR COM PTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA DICTADES ENTRE EL 14 

DE DESEM BRE DE 2021 I  EL 27 DE M ARÇ  DE 2022( DEL DECR2021000279  AL 

DECR2022000065). 

 
El Ple es dona per assabentat. 

 
Aprovat per 7 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Jordi Colomé Garcia, Josep 

Ferrer Vilavella,  Maria  Dolors Guardia Gasull, Isabel Juncosa Gurgui , Míriam  Pagès 

Clavaguera i Joaquim Maria Zuriaga Baixauli) 

https://drive.google.com/file/d/1gJTfO-Sr0LsW42QDsjrQcx1lVuPDFPsx/view?usp=sharing


 
 

 
 

 

 

 

 
 

INTERVENCIO NS: 
 

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

00:54:08 al 00:55:00 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

 
https://drive.google.com/file/d/1g JTfO-S r0 LsW 42Q DsjrQcx1lVuP DFPsx/vi ew?usp=sh ari ng 

 
 
 
 
 

20.0.- DACIÓ  DE COM PTE DEL DECRET  DE LIQUIDACIÓ  DEL PRESSUPOST  DE 

L’EXERCICI 2021. 

Expedient núm.: X2022000158 
 

 

Atesa la necessitat de procedir a la liquidació del pressupost d’aquest ajuntament 

corresponent a l’exercici de 2021,el dia 28 de febrer de 2022 es va dictar el decret d’alcaldia 

núm. 2022DECR000044, que transcrit literalment diu el següent: 

 
“D’acord amb l’article 191 del reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, el Pressupost es liquidarà el 31 de 

desembre, quedant a  càrrec de  la  Tresoreria els  ingressos i  pagament  pendents. 

Tanmateix, l’art. 89 del RD 500/1990 diu literalment que “el tancament i la liquidació dels 

Pressupostos de l’Entitat Local i dels Organismes autònoms d’ella dependents 

s’efectuarà, en quant a la  recaptació de drets i  pagaments d’obligacions, el 31 de 

desembre de l’any natural”. 
 

La liquidació del Pressupost s’haurà de confeccionar abans del primer de març  de 

l’exercici següent, tal i com determinen els articles 191.3 del text refós de la llei de les 

hisendes locals i 89.2 del RD 500/1990. 
 

Finalment el President de l’Entitat Local, previ informe de la Intervenció, aprovarà la 

liquidació del Pressupost de l’entitat local i de les liquidacions dels Pressupostos dels 

Organismes autònoms d’ella dependents (90.1 RD 500/1990), donant -ne compte al Ple 

en la primera sessió que se celebri (art. 193.4 del TRLHL i 90.2 RD 500/1990. 
 

FONAM ENTS DE DRET 

1.- Article 191 i següents del reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 

el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals. 

 
2.- Article 89 i següents de la secció 3a. del Re ial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 

desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988 
 

 
3.- Instruccions de Comptabilitat aprovades per les Ordres HAP/1781/2013 i HAP/1782/2013 

de 20 de setembre que aproven el Model Normal i Model Simplificat respectivament. 

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

la seva modificació establerta en la Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre. 

https://drive.google.com/file/d/1gJTfO-Sr0LsW42QDsjrQcx1lVuPDFPsx/view?usp=sharing


 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

5.- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, Reg lament de desenvolupament de la Llei 

d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals. 
 

 
6.- Ordre Ministerial EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s’estableix l’estructura 

de pressupostos de les Entitats Locals (OEP) i Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, de 

modificació de l’Ordre EHA/3565/2008 de l’estructura pressupostària de les EELL. 

Vist que amb data 28 de febrer de 2022, s’ha incoat el procediment per aprovar la 
 

liquidació del Pressupost de l'exercici 2021. 
 

Vist que amb data 28 de febrer de 2022 ha estat emès informe d'Intervenció, de 

conformitat amb l'article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

Vist  que  amb  data  28 de febrer  de  2022  s’ha  emès Informe  del càlcul de 

l'Estabilitat Pressupostària i la Sostenibilitat Financera. 
 

 
De conformitat amb l'article 191.3 del Text  Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'ar ticle 90.1 

del Reial decret 500/1990, sobre matèria pressupostària. 

 
RESOLC, 

 

 
Prime r .- APROVAR la liquidació del Pressupost General de l’exercici 2021, de conformitat 

amb el detall que a continuació s’indica: 

 
Re spe cte al pre ssupost de de spe se s: 
1. Exercici en curs 

 
Pres s upos t inicial de des pes es 1.376.863,81 

Modificacions de des pes es 106.763,00 

Pres s upos t definitiu de des pes es 1.483.626,81 

Obligacions reconegudes 715.607,48 

Operacions de corrent 676.911,56 

Operacions de capital 38.695,92 

Pagam ents realitzats 690.109,93 

Reintegram ent de pagam ents 753,42 

Pagam ents líquids 689.356,51 

Obligacions pendents de pagam ent 26.250,97 



 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

2.Exercicis tancats 
 

Obligacions reconegudes pendents de pagament a 

l’inici de l’exercici 
39.493,00 

Rectificació s aldo inicial obligacions 1,00 

Pagam ents realitzats 38.952,00 

Obligacions reconegudes pendents de pagament 
al final de l’exercici 

540,00 

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 26.790,97 € 
 
Respecte al pressupost d’ingressos: 

 
1. Exercici en curs 

 
Pres s upos t inicial d’ingres s os 1.376.863,81 

Modificacions d’ingres s os 106.763,00 

Pres s upos t definitiu d’ingres s os 1.483.626,81 

Drets reconeguts nets 812.861,14 

Operacions de corrent 809.754,67 

Operacions de capital 3.106,47 

Drets recaptats 793.523,46 

Devolució d’ingres s os 10.248,82 

Recaptació líquida 783.274,64 

Drets pendents de cobram ent 29.586,50 

 
 

2. Exercicis tancats 

 
Drets pendents de cobram ent a l’inici de l’exercici 149.220,22 

Drets anul.lats 17,29 

Drets cancel·lats 1.130,78 

Drets recaptats 58.290,29 



 
 

 

 

 
 

 

 
 

Drets pendents de cobram ent al final de l’exercici    89.781,86 
 
 
 

TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 119.368,36 € 

 
Resultat pressupostari de l’exercici: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

+ Drets reconeguts nets . Capítols I a V ..............................................................................................809.754,67 
 

- Obligacions reconegudes netes . Capítols I a IV................... 676.911,56 

 
_______________________________________________________ 

 
(a) Operacions corrents .....................................................................................................................   132.843,11 

 
+ Drets reconeguts nets . Capítols VI i VII .................................................................................... ......... 3.106,47 

 
- Obligacions reconegudes netes . Capítols VI i VII .......................   38.695,92 

 
__________________________________________________________________ 

 
(b) Operacions de capital .......................................................................................................................-35.589,45 

 
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b) ..........................................................................97.253,66 

 
+ Drets reconeguts nets . Capítol VIII .............................................................................................................. 0,00 

 
- Obligacions reconegudes netes . Capítol VIII .............................................................................................. 0,00 

 
_______________________________________________________________ 

 
2. ACTIUS FIN ANCERS.................................................................................................................................... 0,00 

 
+ Drets reconeguts nets . Capítol IX................................................................................................................. 0,00 

 
- Obligacions reconegudes netes . Capítol IX................................................................................................. 0,00 

 
________________________________________________________________ 

 
3. PASS IUS FIN ANCERS ................................................................................................................................. 0,00 

 
4. RES ULTAT PRESS UPOS TARI DE L’EX ERCICI (1+2+3) ....................................... .......   97.253,66 

 
5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI 

 
- Des viacions pos itives de finançam ent.. ..................................................................................................... 0,00 

 
+ Des viacions negatives de finançament ....................................................................................................... 0,00 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

+ Despes es finançades Rom anent Tres oreria desp. Generals ........................................................18.604,10 
 

6. RES ULTAT PRESS UPOS TARI AJ USTAT (4-5) .........................................................................115.857,76 
 

Tal i com estableix l’article 97 del Reial Decret 500/90, el resultat pressupostari s’ha d’ajustar, 

d’una banda, amb les obligacions finançades amb romanent de tresoreria per a despeses 

generals, i d’una altra, amb les diferències de finançament derivades de les despeses amb 

finançament afectat. 

 

L’import de les despeses finançades amb  romanent de tresoreria s’extreu del següent 

quadre que calcula el programa automàticament per a la seva incorporació en el càlcul del 

resultat pressupostari i que és el càlcul de romanent de tresoreria utilitzat efectivament: 
 

 
Pro 

 
Eco 

 
Crèdits Totals (D) 

 
Obligacions  (E 

Incorp.         Rom. 

RTL5 (F) 
Altres   Modif  .   C. 

RTL (G) 
 

D - E (H) 
 

F + G (I) 
 

I - H 
 

Resultat 

920 60900 10.000,00 6.345,24 0,00 0,00 3.654,76 0,00 -3.654,76 0,00 

338 48006 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

920 22602 500,00 490,40 0,00 0,00 9,60 0,00 -9,60 0,00 

2 2 9.500,00 8.293,45 0,00 0,00 1.206,55 0,00 -1.206,55 0,00 

3 4 5.300,00 3.800,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 -1.500,00 0,00 

925 48 2.300,00 1.661,39 0,00 0,00 638,61 0,00 -638,61 0,00 

338 48004 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

338 48009 1.650,00 1.498,00 0,00 0,00 152,00 0,00 -152,00 0,00 

4 4 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 -400,00 0,00 

1 6 15.000,00 0,00 13.143,53 0,00 15.000,00 13.143,53 -1.856,47 0,00 

925 48003 500,00 382,59 0,00 0,00 117,41 0,00 -117,41 0,00 

171 61904 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 

9 2 171.622,31 153.732,59 0,00 25.903,57 17.889,72 25.903,57 8.013,85 8.013,85 

338 48007 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 2 152.053,00 135.415,64 0,00 0,00 16.637,36 0,00 -16.637,36 0,00 

337 48000 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

925 48001 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 -150,00 0,00 

153 60902 113.183,40 11.918,50 0,00 0,00 101.264,90 0,00 -101.264,90 0,00 

0 3 3.650,00 3.477,62 0,00 1.650,00 172,38 1.650,00 1.477,62 1.477,62 

338 48003 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

136 48000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

337 46100 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

231 48002 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 1 13.500,00 11.124,01 0,00 0,00 2.375,99 0,00 -2.375,99 0,00 

459 61903 132.128,97 9.722,35 0,00 0,00 122.406,62 0,00 -122.406,62 0,00 

2 4 11.450,00 9.043,60 0,00 0,00 2.406,40 0,00 -2.406,40 0,00 

338 22609 8.700,00 8.667,82 0,00 0,00 32,18 0,00 -32,18 0,00 

342 21200 16.000,00 8.522,18 0,00 0,00 7.477,82 0,00 -7.477,82 0,00 

161 2 47.000,00 40.518,66 0,00 0,00 6.481,34 0,00 -6.481,34 0,00 

9 4 5.650,00 4.308,18 0,00 0,00 1.341,82 0,00 -1.341,82 0,00 

338 48010 1.650,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 1 233.939,01 232.751,99 0,00 0,00 1.187,02 0,00 -1.187,02 0,00 

165 63301 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 -25.000,00 0,00 

459 61902 380.990,69 1.597,20 0,00 0,00 379.393,49 0,00 -379.393,49 0,00 

3 2 24.800,00 21.011,84 0,00 0,00 3.788,16 0,00 -3.788,16 0,00 

932 22708 22.000,00 19.761,60 0,00 0,00 2.238,40 0,00 -2.238,40 0,00 

9 6 9.209,43 9.112,63 9.209,43 0,00 96,80 9.209,43 9.112,63 9.112,63 

          

         18.604,10 

 

Estalvi net i deute viu 

 
L’estalvi net calculat tal com s’estableix a l’article 53 del Text Refós de la Llei d’Hisendes 

Locals, és el següent: 
 

+ Ingres s os corrents nets (cap. 1 a 5) 809.754,67 

- Ingres s os corrents nets afectats (cap. 1 a 5) 0,00 

TOTAL INGRESSOS CORRENTS AJUSTATS 809.754,67 

-  Obligacions reconegudes (Cap. 1, 2, 4) 673.433,94 

ESTALVI NET BRUT 136.320,73 

-   Anualitat teòrica 0,00 

ESTALVI NET PREVI 136.320,73 



 
 

 
 

 

 

 31-12-2021  

 
Op.financeres a ll/t 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

ANUALITAT 

TEÒRICA 

    0,00 

    0 

    0 

    0 

    0 

Deute viu llarg term. 0,00 Anualitat teòrica total 0,00 

 

Deute viu  a  curt term ini (operacions vigents  de 
tres oreria) 

   
0,00 

Ingres s os corrents liquidats (cap.1,2,3,4 i5):Drets 

rec.nets 
   

809.754,67 

-Obligacions   reconegudes   (cap.1,    2    i    4): 

Oblig.recon.netes 
   

673.433,94 

 
Es talvi net 

 
136.320,73 

 

 

 
 

+ Obligacions reconegudes finançades am b 
 

 
rom anent líquid de tres oreria (Cap. 1, 2, 4) 

8.013,85 

ESTALVI NET AJUSTAT 144.334,58 

L’estalvi net és de signe positiu. 
 

I) CÀLCUL DE L'ANUALITAT  TEÒRICA TOTAL 

Nota: 

(1) capita l pendent d'amortitzar a la da ta de re ferència 
 

(2) tipus d'inte rè s nominal vigent a la da ta de re ferència e n tant pe r un. 

 
(3) te rmini que manca per a l venciment, e n anys, a rrodonint a l'ente r superior 

 

 
DATA DE REFERÈNCIA: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II)AJUNTAMENTS  SENSE ORG. AUTÒNOMS I/O SOC. MERCANTILS  DE CAPITAL ÍNTEGRAM ENT  LOCAL. 
 

(a    la    data    de 

referència) 
 
 

(liquidació-2021) 
 
 

(liquidació-2021) 
 

(a    la    data    de 

referència) 



 
 

 
 

 

 

+Oblig. Finançades am b rom anent tres oreria(Cap.1/2/4)) 8.013,85 

Es talvi net ajus tat 144.334,58 

 
RATIO LEGAL  DE L'ESTALVI NET 

 
17,82 

 
RATIO DE CÀRREGA  FINANCERA 

 
0,00% 

 
RATIO LEGAL  DEL DEUTE VIU 

 
0,00% 

 

 
 
 
 
 
 
 

(a    la    data    de 

referència) 
 

(a    la    data    de 

referència) 
 

(a    la    data    de 

referència) 
 
 

El ràtio legal d’estalvi net és positiu i el ràtio legal del deute viu és de 0,00%. Aquest 

Ajuntament no te endeutament 
 

Romane nts de crèdit: 
 

Cal tenir en compte que segons disposa l’article 175 del TRLHL els crèdits per a despeses 

que l’últim dia de l’exercici pressupostari no estiguin afectats al compliment d’obligacions ja 

reconegudes quedaran anul·lats de ple dret, amb les excepcions previstes en l’article 182 

del mateix text refós, que és podran incorporar a l’exercici següent, sempre que hi hagi 

suficients recursos financers: 

 
-     Els  crèdits que  derivin de  crèdits  extraordinaris  i  suplements  de  crèdit,  així  com 

 

transferències de crèdit que hagin estat autoritzats en l’últim trimestre de l’exercici. 
 

-     Els crèdits que estiguin compromeses 
 

-     Els crèdits per operacions de capital (capítol 6, 7, 8 i 9) 
 

-     Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats 
 

Els crèdits que emparin projectes amb finançament afectat hauran d’incorporar -se de forma 

obligatòria. 

 

El total de romanents de crèdit a 31/12/2021 ascendeix a un total de 768.019,33 €, dels quals 
 

48.768,90€ són compromesos, 71.135,67€ són retinguts i 648.114,76€ no compromesos. 
 

 
Romanent de tresoreria: 

 
1. FONS LÍQUIDS A TRESORERI A 

 
A FINALS DE L’EX ERCICI ............................................................................................ 358.373,16 

 
2. DRETS PENDENTS  DE COBRAMENT 

 
AL FINAL DE L’EX ERCICI: .......................................................................................... 192.067,89 



 
 

 
 

 

 

 

 
Del pressupos t corrent .......................................................................................................29.586,50 

 
De press upos tos tancats ...................................................................................................89.781,86 

 
D’operacions no pres s upos tàries ......................................... 72.699,53 

 
3. OBLIGACIONS  PENDENTS  DE PAGAMENT 

 
AL FINAL DE L’EX ERCICI:...............................................................................................91.137,41 

 
Del pressupos t corrent .......................................................................................................26.250,97 

 
De press upos tos tancats ........................................................................................................ 540,00 

 
D’operacions no press upos tàries .....................................................................................64.346,44 

 
4. PARTIDES P ENDENTS D’APLICACIÓ .........................................................................................0,00 

 
– Ingress os realitzats pendents d’aplicació definitiva .............................................................0,00 

 
+ Pagam ents realitzats pendents d’aplicació definitiva ..........................................................0,00 

 
ROM ANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4): ............................................................ 459.303,64 

 
-    EXCÉS DE FINANÇ AMENT AFECTAT .......................................................................................0,00 

-    SALDO DE DUBTÓS COBR AMENT.......................................... ....................................72.666,15 
______________________________________________________________ 

 
ROM ANENT         DE          TRESORERIA          PER          DESPESES          GENERALS 

............................386.637,49 
 

D’acord amb  l’article 101.1 RD 500/1990 i la Regla 349 de la ICAL,  el Romanent de 

Tresoreria s’obté de la suma dels fons líquids de Tresoreria i les obligacions pendents de 

pagament, deduint els drets pendents de cobrament. 

 
Veure llistat dels deutors pendents de cobrament. 

Veure llistat dels creditors pendents de pagament. 

El Romanent de tresoreria total ascendeix a 459.303,64 €, el qual està composat per 

72.666,15 € de saldos de dubtós cobrament. La diferència POSITIVA de 386.637,49 €, és 

romanent de tresoreria per a despeses generals. 
 

En virtut de l’establert a l’art 104.4 RD 500/1990, podem afirmar qu e s’ha obtingut un 

Romanent de Tresoreria POSITIU. 
 

El càlcul del saldo de dubtós cobrament, tot i que en la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 

racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que modifica el Text Refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, s’estableix, afegint 

un nou artícle 193 bis pel càlcul dels drets de díficil o impossible recaptació. Aquest càlcul 

és als efectes exclusivament d’elaborar l’informe del Ministeri, els percentatges a aplicar a 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

efectes comptables són els recomenats p er la Direcció General de Política Financera, en 

funció de l’antiguitat dels drets pendents de cobrament dels capítols 1 a 3. 
 

Per tant, el càlcul del saldo de dubtós cobrament de la liquidació del 2021 és el següent: 
 

exercici im port % ins olv. 

2021 23.706,48 10,00 2.370,65 

2020 18.856,40 30,00 5.656,92 

2019 12.838,01 60,00 7.702,81 

2018 6.675,66 90,00 6.008,09 

Res ta ex. 50.927,68 100,00 50.927,68 

   72.666,15 

 

Altres ajustos a realitzar en el romanent de tresoreria: 

 
Al romanent de tresoreria per a despeses generals s’haurà de restar els romanents de 

crèdit compromesos que hauran d’incorporar-se,  per import de 119.904,57€,  amb el 

següent detall: 
 

 
 
 

N. Operació Fase Data Aplicació Import Text lliure 

 
220200004668 

 
AD 

 
1/1/2021 

 
2021 01 165 63302 

 
8.919,49 

AD   MILLORA    ENLLUMENAT    SUBV,   PLA   A   L'ACCIO   LINIA   4 
DIPUTACIO 

 
220200004668 

 
AD 

 
1/1/2021 

 
2021 01 165 63302 

 
6.080,51 

AD   MILLORA    ENLLUMENAT    SUBV,   PLA   A   L'ACCIO   LINIA   4 
DIPUTACIO 

 
220210001399 

 
R C  

 
01/05/2021 

 
2021 02 342 21200 

 
123,63 

CONSERVACIO I MANTENIMENT  PISCINA MUNICIPAL.  PAGAMENTS 
MENORS  2021 

 

 
220210003079 

 

 
AD 

 

 
27/10/2021 

 

 
2021 01 920 22706 

 

 
17.666,00 

 
DELENDA     SOLAR     SL-     ADJUDICACIO    CONTRACTE     MENOR 

PROJECTE SMART  CITY - EXP X2021000634 

 

220210003288 
 

AD 
 

24/11/2021 
 

2021 01 337 21200 
 

1.514,92 
 

ICOLORS SCP . Pintat d¿una part dels exteriors de l¿ESPAI CANET. 

 
 
 
220210003329 

 
 
 
AD 

 
 
 
06/07/2021 

 
 
 
2021 01 459 61902 

 
 
 
7.683,50 

 
TECPLAN  ENGINY ERIA I URBANISME  SL-  PROJ  EXECUTIU  OBRA 

PAVIMENTACIO,    XARXA    SANEJAMENT    I   PLUVIALS   C 

TRAMUNTANA,  , MAJOR, M 

 
220210003529 

 
AD 

 
05/12/2021 

 
2021 01 920 21200 

 
223,72 

SOLEXPERT   SC -PRESSUP   2840  CORTINA   VENECIANA  SERVEIS 

ECONOMICS 

 
220210003533 

 
AD 

 
14/12/2021 

 
2021 01 171 21000 

 
599,00 

SEBASTIA   SABATER   SL-   PRESSUPO   4986   PODADORA   ALTURA 

STIHL HT-102 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

220210003560 
 

AD 
 

15/12/2021 
 

2021 01 311 22799 
 

1.113,20 
 

GOLD CONTROL- CONTROL PLAGA  DE COLOMS- 2 MENSUALITATS 

 

 
220210004091 

 

 
AD 

 

 
31/12/2021 

 

 
2021 01 1623 22700 

 

 
727,83 

 
CONSELL     COMARCAL     DEL    BAIX     EMPORDA-     SERVEI     DE 

TRACTAMENT  DE LES TONES  DE REBUIG- NOVEMBRE 2021 

 

 
220210004100 

 

 
AD 

 

 
31/12/2021 

 

 
2021 01 1623 22700 

 

 
829,81 

 
CONSELL     COMARCAL     DEL    BAIX     EMPORDA-     SERVEI     DE 

TRACTAMENT  DE LES TONES  DE REBUIG- DESEMBRE 2021 

 
220210004252 

 
AD 

 
30/12/2021 

 
2021 01 920 60900 

 
2.131,19 

JAUME  PASCUAL  PIBERNAT-  AMPLIACIO  LLUMINARIA  MARENY A- 
PRESSUPOST  2100059 

 
220210004254 

 
AD 

 
15/12/2021 

 
2021 01 920 60900 

 
1.279,73 

INSTAL·LACIONS  VERGES SL- SUBSTITUCIO DEL VARIADOR GRUP 
BOMBEIG  ETAP CANET 

 
220210004256 

 
R C  

 
31/12/2021 

 
2021 01 171 61904 

 
46.012,04 

RC INTERVENCIÓ  EN EL PARC INFANTIL I ENTORN DEL POBLE DE 

TOR 

 

220210004257 
 

R C  
 

31/12/2021 
 

2021 01 165 63301 
 

25.000,00 
 

RC MILLORA ENLLUMENAT  LED -PLA ACCIÓ LINIA 4 

    119.904,57  

 
 

 
El detall de l’ajust del romanent  seria el següent: 

 
romanent  tresoreria 2021 386.637,49 

Fase AD i RC per incorporar -119.904,57 

romane nt tresore ria 2021 a justa t 266.732,92 

 
Compliment  dels criteris d’estabilitat pressupostària. 

 
El grau de compliment en la liquidació del pressupost  de la situació d’estabilitat pressupostàri a 
previst  a la Llei 2/2012,  de 27 d’abril,  d’estabilitat  pressupostària  i sostenibilitat financera  és la 

següent: 
 

Per  determinar  l’estabilitat  pressupostària,   referida  sempre  a les unitats  locals  consolidades 

(entitat local, organismes autònoms i ens dependents)  es pot aplicar el següents càlcul orientatiu: 

Suma dels capítols 1 a 7 d’ingressos  – suma dels capítols 1 a 7 de despeses. 

L’anàlisi de les dades a 31-12-2021  és el següent: 
 

DRETS RECONEGUTS  NETS OBLIGACIONS  RECONEGUDES 

CAP DENOMINACIÓ IMPORT CAP DENOMINACIÓ IMPORT 

1 
 
2 

Im pos tos directes 
 
Im pos tos indirectes 

314.916,43 
 
59.604,16 

1 
 
2 

Des pes es pers onal 
 
Des p.corrents b. i s . 

243.876,00 
 
396.414,18 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

3 
 
4 

 
5 

 
7 

Taxes i altres ingres s os 
 
Trans f. corrents 

 
Ingres s os patrim onials 

 
Trans f. De capital 

217.825,21 
 
212.248,51 

 
5.160,36 

 
3.106,47 

3 
 
4 

 
6 

Des pes es financeres 
 
Trans f. corrents 

 
Invers ions reals 

3.477,62 
 
33.143,76 

 
38.695,92 

TOTAL 812.861,14 TOTAL 715.607,48 

 

Tal com s’observa, la liquidació de la corporació es troba en una posició de superàvit. Amb 
els ajustaments practicats sobre la base de les dades del capítols  1 a  7 de l’ estat de les 
despeses i dels ingressos pressupostaris, en termes de Comptabilitat Nacional, segons el 
sistema Europeu de Comptes Nacionals o Regionals, (veure informe d’av aluació del detall 
d’aquests ajustaments) es desprèn que aquesta entitat S’AJUSTA al compliment del principi 
d’estabilitat pressupostària d’acord amb l’article 3 i 11 de la LOEPSF i es troba en una posició 

de CAPACITAT  DE FINANÇAM ENT per import de 99.796,07€, computada en termes de 
capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda  en el Sistema Europeu de 
Comptes Nacionals i Regionals. 

 
Segons l’article 23 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei General d’ Estabilitat Pressupostària, practicada la liquidació del 
pressupost, serà condició suficient que s’incompleixi  l’objectiu d’estabilitat perquè neixi 
l’obligació  d’elaborar un  pla  econòmic-financer, computant-se el  termini  d’elaboració i 
presentació al Ple d’1 mes, i termini màxim d’aprovació per aquest de 2 mesos, termini de 

posada en marxa des de l’incompliment de 3 mesos. 
 

Pel que fa al càlcul de la regla de despesa, detallat en l’informe d’avaluació, es desprèn, el 

COM PLIM ENT en la liquidació de l’exercici 2021 de la regla de despesa. 
 

Atès que en data 20 d’octubre de 2020, el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar per 
majoria absoluta l’acord del Consell del Consell de Ministres de data 6 d’octubre de 2020 

d’aprovació de suspensió de les tres regles fiscals per a l’exercici 2020 i 2021. 
 

Atès que com a conseqüència de la suspensió de les regles fiscals, les entitats locals podran 
fer ús dels seus romanents de tresoreria sense incórrer en incompliments i contribuir així a 
la recuperació econòmica i social. 

 
Vista la nota informativa de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor 

de la Generalitat de Catalunya (Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda), 
recomanant destinar el romanent de tre soreria per a despeses generals al finançament de 
despeses de caràcter no recurrent, i comunicant que les conseqüències de la suspensió de 
les regles fiscals (objectiu d’estabilitat pressupostària i regla de la despesa) per als exercicis 
2020 i 2021 en els procediments previstos als articles 10 i 11 de l’Ordre ECF/138/2007, de 
27 d’abril, son, entre d’altres els següents: 

 
“- No es tindrà el compte el compliment de les regles fiscals en l’aprovació del pressupost ni 

de la liquidació pressupostària per als exercicis 2020 i 2021”. 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

Així mateix, el Congrés dels Diputats per acord del dia 13 de setembre de 2021, ha aprovat 
la pròrroga de la suspensió de les regles fiscals per a l’exercici 2022, aprovat per acord de 
20 d’octubre de 2020, no caldrà el compliment dels objectius d’estabilitat, ni deute, ni regla 
de despesa en l’exercici 2022. 

 
Se gon. DONAR-NE TRASLLAT al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest 

celebri, d'acord amb quant estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora 

de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del 

Reial decret 500/1990, de 20 d'abril. 

Te rce r . ORDENAR la remissió de còpia d'aquesta Liquidació als òrgans competents, tant 

de la Delegació d'Hisenda com de la Comunitat Autònoma, i això abans de concloure el mes 

de març de l'exercici següent al qual correspongui. 

D'acord amb quant estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora 
 

de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, d e 5 de març, i 90.2 del 

Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, es dona compte al Ple del decret d’aprovació de la 

liquidació del pressupost. 

 
Per tot això s’adopten els següents 

 

 
ACORDS: 

 

 

Prime r: Donar-se per assabentat del Decret de liquidació del pressupos t de l’exercici 2021. 
 

 
El Ple es dona per assabentat. 

 
Aprovat per 7 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Jordi Colomé Garcia, Josep 

Ferrer Vilavella,  Maria  Dolors Guardia Gasull, Isabel Juncosa Gurgui , Míriam  Pagès 

Clavaguera i Joaquim Maria Zuriaga Baixauli) 

 
INTERVENCIO NS: 

 

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

00:55:01 al 00:57:13 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

 
https://drive.google.com/file/d/1g JTfO-S r0 LsW 42Q DsjrQcx1lVuP DFPsx/vi ew?usp=sh ari ng 

 

 
21.0.- DACIÓ DE COM PTE DEL DECRET DE M ODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS M UNICIPAL 

NÚM . 1/2022. 
Expedient núm.: X2022000081 

 
Es dona compte al Ple del següent decret d’Alcaldia: 

https://drive.google.com/file/d/1gJTfO-Sr0LsW42QDsjrQcx1lVuPDFPsx/view?usp=sharing


 
 

 
 

 

 

 

 
“ DECRET 2022DECR000020 de 30 de gener de 2022, de modificació del cartipàs 

municipal 1/2022. 
 
Amb data 26 de maig de 2019 es van celebrar les eleccions locals i arrel del resultat de 

les mateixes amb data 15 de juny de 2019 es va constituir el nou Ajuntament. 

 

Constituït el nou Ajuntament, per acord de Ple de 20 de juny de 2019, es va procedir a 

la constitució de la Junta de Govern Local com a òrgan decisori, no obligatori, dins de la 

organització municipal, designant-se els membres integrants de la mateixa, mitjançant 

resolució d’alcaldia 2019DECR000167 de data 6 de juliol de 2019. 
 
Per resolució 2019DECR000141 de 18 de juny de 2019 es va procedir per part de 

l'Alcaldia de la Corporació a la designació dels diferents Tinents d'Alcaldia. 
 

Per resolució d’Alcaldia 2019DECR000142, el dia 18 de juny de 2019, es va efectuar la 

delegació de competències als regidors. 
 
Atesa la renúncia del 1r tinent d’Alcalde, el Sr. Antoni Fernandez Sandoval, membre de 

la Junta de Govern Local, i regidor de l’Àrea de Medi Ambient, Turisme, Participació, 

Comunicació i Promoció Econòmica ha estat objecte de modificació la constitució de la 

Junta de Govern Local,  és necessari procedir  a la determinació  dels  nous tinents 

d'Alcaldia i a la reorganització de les delegacions generals i específiques atribuïdes  a 

aquest regidor. 

 
Atès que amb data 20 de gener de 2022 la Sra. Míriam Pagès Clavaguera, va prendre 

possessió del càrrec de Regidora  d’aquest  Consistori en substitució del Sr. Antoni 

Fernandez Sandoval. 

 
FONAMENTS JURIDICS 

 
De conformitat amb l'establert a l'art.23.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim 

Local - en endavant LBRL -, i en concordança amb l'establert a l'art.55 Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Regim 

Local de Catalunya - en endavant TRLMRLC -, correspon a l'Alcaldia de la Corporació 

la designació dels membres de la Corporació municipal que ostentaran el càrrec de 

Tinent/a d'Alcaldia, d'entre els membres que integren la Junta de Govern Local. 
 
Atès les facultats que l'art.9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector 

Públic, atorga als òrgans delegants respecte les delegacions efectuades. 
 

Atès les competències que l'art.21.2 de la LBRL atorga a aquesta Alcaldia en quan al 

nomenament  dels Tinents/tes  d'Alcaldia.  Vist els anteriors  antecedents  i fonaments 

jurídics,  i  en  us  de  les  atribucions   que  em  confereix  la  normativa  anteriorment 

esmentada, 
 

DISPOSO: 



 
 

 
 

 

 

 

 
Primer.- REVOCAR, de conformitat amb el que preveu l'art.9.2 de la Llei 40/2015, d'1 

d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, la resolució núm. 2019DECR000167 de 

data 6 de juliol de 2019 per la qual es va establir la composició dels membres que 

integren la Junta de Govern Local. 
 

Segon.- NOMENAR al Sr. Amandi Manuel Alonso Pujol, membre de la Junta de Govern 

Local. 
 
Tercer.- DETERMINAR els nous membres de la Junta de Govern Local, ja constituïda, 

restant integrada per els següents membres: 

 

Presidenta: M.Dolors Guàrdia Gasull. 

Membres:  Josep Ferrer Vilavella. 

Amandi Manuel Alonso Pujol. 
 
Quart.- DEIXAR sense efecte la resolució núm. 2019DECR000141 de 18 de juny de 

2019 designant els diferents tinents d'Alcaldia de la Corporació municipal. 
 
Cinquè.- NOMENAR Tinents d'Alcaldia d'aquesta Corporació municipal, amb efectes 

des de el dia de la signatura de la present resolució, als regidors membres de la Junta 

de Govern Local que a continuació  es relacionen,  el primer dels quals  substituirà a 

aquesta Alcaldia en els supòsits de vacant, absència, malaltia o qualsevol altre 

impossibilitat : 
 

1er.- Sr. Josep Ferrer Vilavella. 
 
2on.- Sr. Amandi Manuel Alonso Pujol. 

 
Sisè.- Establir que en cas de vacant, absència, malaltia o qualsevol altre impossibilitat 

d'aquesta Alcaldia, les atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent, 

seran realitzades  pels Tinents d'Alcaldia, de conformitat amb el mateix ordre del seu 

nomenament i que consta en el punt dispositiu primer de la present resolució. 
 

A aquestes efectes quan aquesta Alcaldia tingui que absentar-se del municipi, establirà 

mitjançant decret, la durada de la seva absència, designant el Tinent d'Alcaldia que hagi 

d'assumir les seves competències i respectant en tot cas l'odre establert en el punt 

dispositiu primer, sense que en cap cas en un mateix dia pugui actuar com Alcalde 

accidental mes d'un d'ells. 
 

Els regidors afectats, hauran de mantenir informada a aquesta Alcaldia de l'exercici de 

les seves atribucions com Alcalde accidental, i durant l'esmentat exercici no podran 

modificar les delegacions efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat ni atorgar-ne 

d'altres. 



 
 

 
 

 

 

 

 
Setè.- MODIFICAR el Cartipàs municipal, i efectuar, a fav or de regidora, la Sra. Míriam 

Pagès  Claveguera,  una  delegació  general  d'atribucions  de gestió,  que  no  portarà 

inherent cap facultat resolutòria, en les àrees següents: 
 

Medi Ambient: La delegació comprèn els actes de planificació, el control d’activitats amb 

o sense incidència ambiental, prevenció d’incendis, activitats recreatives i espectables. 

També els serveis adreçats a la protecció i defensa del medi ambient i la gestió de 

residus. 
 

Participació: La delegació comprèn els actes de planificació, impuls i gestió de la matèria 

i particularment aquells aspectes relacionats amb el foment i la creació d’espais que 

facilitin la participació ciutadana. 

 

Comunicació: La delegació  comprèn els actes  de planificació,  impuls  i gestió de la 

matèria i particularment aquells aspectes relacionats amb la coordinació dels diferents 

mitjans de comunicació local, la política  municipal de comunicació i les campanyes 

informatives. 
 
Promoció Econòmica: La delegació comprèn els actes de planificació, impuls i gestió de 

la matèria i particularment aquells aspectes relacionats amb el foment del turisme, la 

política municipal en matèria de promoció de l’activitat econòmica, la gestió dels plans 

ocupacionals  i la formació ocupacional,  així com la política  municipal en matèria de 

promoció de l’activitat comercial en general. També les polítiques d’empresa i 

emprenedoria i relació amb el sector d’activitats econòmica. 

 
Vuitè.- NOMENAR a la Sra. Míriam Pagès Clavaguera, membre del Consell de Govern 

Local. 
 
Novè.- DETERMINAR els nous membres  del Consell de Govern Local, ja constituït, 

restant integrat pels següents membres: 

 
Presidenta: M.Dolors Guàrdia Gasull. 

Membres:  Josep Ferrer Vilavella. 

Amandi Manuel Alonso Pujol. 
 

Míriam Pagès Clavaguera. 
 
Desè.- Fer saber aquesta resolució als interessats. La delegació serà eficaç des de 

l'endemà de la data en que es dicti si no hi ha renúncia expressa dels regidors delegats 

en un termini de 3 dies des de la seva comunicació. 

 
Onzè.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que s’efectuï, i 

fer-la pública mitjançant la inserció en el Butlletí Oficial de la Província del corresponent 



 
 

 
 

 

 

 

 
edicte, d’acord amb el que estableixen els articles 38 i 44.2 del Reial decret 2568/1986, 

de 28 de novembre. 
 
Dotzè.- DIFONDRE el contingut d'aquesta resolució, de conformitat amb el principi de 

transparència,  en la seu electrònica municipal,  en compliment del que disposen els 

arts.5 i ss de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació 

i Bon Govern i 8 i ss de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés 

ala informació i Bon Govern de Catalunya.” 

 
El Ple, adopta el següent 

 

 

ACORD: 
 

 
Prime r .- Donar-se per assabentat del decret 2022DECR000020 de modificació del cartipàs 

municipal núm. 1/2022. 

 
El Ple es dona per assabentat. 

 
Aprovat per 7 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Jordi Colomé Garcia, Josep Ferrer 

Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull, Isabel Juncosa Gurgui , Míriam Pagès Clavaguera i 

Joaquim Maria Zuriaga Baixauli) 

 
INTERVENCIO NS: 

 

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

00:57:14 al 00:58:52 es poden consultar en l’enllaç següent: 

 
https://drive.google.com/file/d/1g JTfO-S r0 LsW 42Q DsjrQcx1lVuP DFPsx/vi ew?usp=sh ari ng 

 

 
 

22.0.- DACIÓ DE COM PTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DEL M ARC PRESSUPOSTARI 

A M IG TERM INI PER ELS ANYS 2023-2025. 
 

 
Expedient núm.: X2022000178 

 
Es dona compte al Ple del decret núm. 2022DECR000054 signat el 9 de març de 2022, 

d’aprovació del pla pressupostari a mig termini  2023 -2025 , el qual transcrit literalment diu: 

 
“DECRET 
Ide ntificació de l’e xpe die nt 

 

Expedient relatiu a l’elaboració del marc pressupostari a mig termini 2023-2025. 
 

Fe ts 
 

Vist l’informe emès per la secretària interventora de data 7 de març de 2022 relatiu a 

l’elaboració  dels  plans  pressupostaris a  mig  termini  2023 -2025 (marc  pressupostari), 

https://drive.google.com/file/d/1gJTfO-Sr0LsW42QDsjrQcx1lVuPDFPsx/view?usp=sharing


 
 

 
 

 

 

 

 
 

coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de la 

despesa. 

 
Tal com es detalla en l’informe, el càlcul de la regla de despesa, és merament informatiu, 

amb motiu de la suspensió de les regles fiscals i la no vigència de les taxes de variació de 

2021 a 2023. 
 

Foname nts de Dre t 
 

L’article  29  de  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’estabilitat  pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que les Administracions Públiques elaboraran un 
marc pressupostari a mig termini en el que s’emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos 
anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els 

objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic. Els plans pressupostaris a mig termini 
tindran un període mínim de 3 anys i contindran, entre altres paràmetres: 

 
a)  els   objectius  d’estabilitat  pressupostària  i   deute  públic   de  les  respectives 

administracions públiques. 
 

b)  Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte la 
seva evolució tendencial. 

 
c)    Els  principals  supòsits  en  els  quals  es  basen  les  esmentades  projeccions 

d’ingressos i despeses. 
 

Anàlogament, l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es 

desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 

2/2012, determinava l’obligació de remetre anualment abans del 15  de març  el marc 

pressupostari. 
 

De conformitat al que estableix la normativa en vigor, s’ha elaborat els plans pressupostari 

prenent com a base la previsió dels drets reconeguts i obligacions reconegudes de l’exercici 

2022, elaborant una previsió per als exercicis 2023, 2024 i 2025,  juntament amb l’informe 

no preceptiu d’intervenció. 

 

Alhora, es considera aquest marc pressupostari alineat amb els eixos d’actuació d’aquest 
mandat. 

 
RESOLC 

 
 

Prime r .- Aprovar el marc pressupostari a mig termini, de tres exercicis (2023 -2025) a partir 

del pressupost en vigor i la previsió dels drets reconeguts i obligacions reconegudes de 

l’exercici  actual,  per  aplicació  de  l’art.  29  de  la  Llei  Orgànica  2/2012  d’estabil itat 

pressupostària i sostenibilitat financera, d’acord amb el següent detall: 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Ingresos/Gastos 

 
 

 
AÑO 2022 

 

 
%                       TASA 

VARIACIÓN 

2023/2022 

 
 

 
AÑO 2023 

 

 
%                       TASA 

VARIACIÓN 

2024/2023 

 
 

 
AÑO 2024 

 

 
%                  TASA 

VARIACIÓN 

2025/2024 

 
 

 
AÑO 2025 

Ingresos 1.528.528,23 -48,08 793.579,80 -0,08 792.919,34 -0,18 791.459,07 

Corrientes 790.454,31 -1,60 777.779,80 -0,10 777.019,34 -0,20 775.459,07 

Capital 103.910,46 -84,79 15.800,00 0,63 15.900,00 0,63 16.000,00 

Financieros 634.163,46 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos 1.528.528,23 -48,08 793.579,80 -0,08 792.919,34 -0,18 791.459,07 

Corrientes 732.722,39 1,52 743.871,62 -0,09 743.211,17 -0,20 741.750,89 

Capital 795.805,83 -97,74 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 

Financieros 0,00 0,00 31.708,18 0,00 31.708,18 0,00 31.708,18 

Saldo operaciones no financieras -634.163,45  31.708,18  31.708,18  31.708,18 

Ajus tes   cálculo   cap.   o   neces. 

Financ. 

SEC95 

       

Capacidad     o     necesidad    de 

financiación 
 
-634.163,45 

  
31.708,18 

  
31.708,18 

  
31.708,18 

Deuda viva a 31/12 317.081,73 -10,00 285.373,55 -11,11 253.665,38 -12,50 221.957,21 

A corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A largo plazo 317.081,73 -10,00 285.373,55 -11,11 253.665,38 -12,50 221.957,21 

Ratio Deuda viva/I.corrientes 0,40 -7,50 0,37 -10,81 0,33 -12,12 0,29 

 

 
 
 
 

 
 
Pas ivos 

contingent 

e s (2) 

 
Año 2022 

tas a 

var iaci 

ón 

 

 
2023/2 

022 

 
Año 2023 

tas a 

var iaci 

ón 

 

 
2024/2 

023 

 
Año 2024 

tas a 

var iaci 

ón 

 

 
2025/2 

024 

 
Año 2025 

 

No 

incluidos 

 

Incluid 

os e n 

 
Total 

 

No 

incluidos 

 

Incluid 

os e n 

 
Total 

 

No 

incluidos 

 

Incluid 

os e n 

 
Total 

 

No 

incluidos 

Inclui 

dos 

e n  

 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

e n  
pr e s up                                                   pr e s up                                                   pr e s up 

ue s to                                  
e n              

ue s to                                  
e n              

ue s to 

 
e n  

pr e s  
upue 

              s to 

 
 

pr e s upu 

e s to 
   

 

pr e s upu 

e s to 
   

 

pr e s upu 

e s to 
   

 

pr e s upu 

e s to 
 

 
A vales 

concedidos 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
Préstamos 

morosos 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
 
Garantías 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Por 

sentencias 

o 

 
 
0,00 

 
 
0,00 

 
 
0,00 

 
 
0,00 

 
 
0,00 

 
 
0,00 

 
 
0,00 

 
 
0,00 

 
 
0,00 

 
 
0,00 

 
 
0,00 

 
 
0,00 

 
 
0,00 

 
 
0,00 

expropiacio               
nes               

  
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Otros               

  
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

TOTAL               

  
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
 

(2) Los pasivos contingentes son gastos que, en este caso, una adm inistración pública tendrá que pagar si 

se produce una determ inada situación y cuya ob ligación no está reconocida. Estos pasivos pueden estar 

previstos en el estado de gastos de presu puestos o no estarlo. 

 
Información relativ  a a los préstamos (total y saldo en mora) concedidos por las Corporaciones Locales, Directiv  a 2011/85/UE 

 

 2022 2023 2024 2025 

Saldo  vivo   (sin  deducir  deterioros)   de  los  préstamos   concedidos   pendientes   de 

amortizar (*) a 31/12 por: 
    

Administración General de la Corporación  Local 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Organismos  Públicos de la Corporación  Local, clasificados en S.1313 0,00 0,00 0,00 0,00 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Resto de entidades  controladas por la Corporación  Local, clasificadas  en S.1313 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

 
TOTAL SALDO VIVO DE PRÉSTAMOS  CONCEDIDOS: 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
Desglose del dato anterior (saldo vivo)  correspondiente  a los importes en situación de 

mora (*): 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

 
Administración General de la Corporación  Local 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
Organismos  Públicos de la Corporación  Local, clasificados en S.1313 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

 
Resto de entidades  controladas por la Corporación  Local, clasificadas en S.1313 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

TOTAL IMPORTES  DE PRÉSTAMOS  EN SITUACIÓN DE MORA: 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
(*) se refi ere a i mportes de préstamos concedidos a enti dades que no consol idan dentro del Sector Admi nistraciones 

Púb l i cas, definido de acuerdo al SEC. 

 
Las casi l las en b lanco deb en cumplimentarse para l as entidades referi das con el i mporte de l os préstamos concedidos 

(acti vos fi nancieros) y el detal l e del importe de l os que están en mora. 

 
Defi ni ción de "préstamo moroso", SEC 2010, §7.101. "Un préstamo se consi dera de dudoso cob ro cuando: a) l os pagos 

de i ntereses o del pri nci pal sufren un retraso de noventa días o más tras su venci mi ento; b ) el i nterés pagadero de 

noventa días o más se ha capi tal izado, refi nanciado o retrasado medi ante acuerdo, o c) l os pagos ti enen un retraso 

i nferi or a noventa días, pero hay otras b uenas razones (como una declaración de quiebra del deudor) para dudar de que 

l os pagos se ab onarán íntegramente." 

 
Val oraci ón: val or nomi nal. 

 
Se gon.- Remetre el marc pressupostari a mig termini al Ministeri d'Hisenda i Administracions 

Públiques, segons el que estableix l’article 5 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per 

la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 

Orgànica 2/2012. 
 

Te rce r .- Donar compte del present decret en la propera sessió plenà ria a celebrar.” 
 

Per tot això, 
 

Prime r .- El Ple es dona per assabentat-” 



 
 
 

 

 
 

 

 
 

Aprovat per 7 vots a favor (Amandi Manuel Alonso Pujol, Jordi Colomé Garcia, Josep Ferrer 

Vilavella, Maria Dolors Guardia Gasull, Isabel Juncosa Gurgui , Míriam Pagès Clavaguera 

i Joaquim Maria Zuriaga Baixauli) . 

 
INTERVENCIO 
NS: 

 

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

00:58:53 al 00:59:56 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

 
https://drive.google.com/file/d/1g JTfO-S r0 LsW 42Q DsjrQcx1lVuP DFPsx/vi ew?usp=sh ari ng 

 

 
 

23.0.- INFORMACIONS D’ALCALDIA 
 
 

INTERVENCIO NS: 
 

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

00:59:57 al 01:25:22 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

 
https://drive.google.com/file/d/1g JTfO-S r0 LsW 42Q DsjrQcx1lVuP DFPsx/vi ew?usp=sh ari ng 

 

24.0.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 

INTERVENCIO NS: 
 

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

01:25:23 al 02:05:23 i es poden consultar en l’enllaç següent: 

 
https://drive.google.com/file/d/1g JTfO-S r0 LsW 42Q DsjrQcx1lVuP DFPsx/vi ew?usp=sh ari ng 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, essent les 21:16h , 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. X2022000084,  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/1gJTfO-Sr0LsW42QDsjrQcx1lVuPDFPsx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gJTfO-Sr0LsW42QDsjrQcx1lVuPDFPsx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gJTfO-Sr0LsW42QDsjrQcx1lVuPDFPsx/view?usp=sharing
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