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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 1 DE DESEMBRE 
DE 2022 
 
Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2022000005  
Caràcter: Sessió Extraordinària 
Data: 1 de desembre de 2022 
Hora d’inici: 19:08 h 
Hora de fi: 20:02h 
Lloc: Sala de Plens. 
 
Hi assisteixen:  

 
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 
 
Assistits per la Secretària de la corporació, Raquel Batlle Casas. 
 
ORDRE DEL DIA  
 

1.- Proposta d'acord aprovació de l'augment salarial de l'1,5% al personal de l'ajuntame nt de 

la Tallada,  previst al RDL 18/2022, de 18 d'octubre. 

 

2.- Proposta d'aprovació del Pla Local de Joventut del municipi de la Tallada d'Empordà, 

2022-2025. 

 

3.- Proposta d'aprovació definitiva del projecte d'obertura de franges perimetrals per a la 

prevenció d'incendis. 

 

4.- Proposta d'aprovació definitiva del projecte “Pavimentació i adeqüació de la xarxa de 

sanejament i pluvials dels carrers tramuntana, Major, Jaume Lloveras i Maria – T.M. la Tallada 

d'Empordà”. 

 

5.- Proposta d'aprovació definitiva del projecte de comptadors divisionaris xarxa aigua amb 

telelectura. 

 

6.- Donar compte al Ple dels informes d'estat d'execució del pressupost dels trimestres 2n i 3r 

de 2022, enviats al Minhap. 

 

7.- Donar compte de l'informe 13/22 publicat per la Sindicatura de Comptes relatiu al compte 

general 2020 de les corporacions. 

 

8.- Donar compte de l'aprovació definitiva del pressupost municipal de l'exercici 2023.  

 

9.- Donar compte dels informes de la intervenció, tramesos al MINHAP, referents al període 
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mig de pagament a proveïdors, morositat i reconeixement d'obligacions del 2n trimestre de 

2022. 

 

10.- Donar compte dels informes de la intervenció, tramesos al MINHAP, referents al període 

mig de pagament a proveïdors, morositat i reconeixement d'obligacions del 3r trimestre de 

2022. 

 

11.- Donar compte del Pla anual de Control Financer per a l'any 2023 elaborat per la 

intervenció. 

 

12.- Moció per l'impuls i la millora del sistema de formació professional a la comarca de l'Alt 

Empordà. 

 

13.- Moció de manifest d’adhesió de  l’Ajuntament  a  l’Agenda  digital  dels   municipis de  

Catalunya, aprovada per  Assemblea General de Localret el dia 12 de novembre de 2022.  

 

14.- Moció per a la millora del finançament de l'Administració Local. 

 
Desenvolupament de la sessió  

 
Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui 
iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
1.0.- APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE L’1,5 PER CENT DE LES RETRIBUCIONS 
DEL PERSONAL DEL DE L’AJUNTAMENT DE LA TALLADA D’EMPORDÀ PER A 
L’ANY 2022. EXP: X2022000758. 

 
El passat 29 de desembre de 2021 es va publicar al BOE la Llei 22/2021, de 28 de 

desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2022, que preveu que durant 

el 2022 les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar 

un increment global superior al 2% respecte de les vigents a 31 de desembre de 2021, 

en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que respecta a 

efectius de personal com a la seva antiguitat: 

“Artículo 19.Dos. En el año 2022, las retribuciones del personal al servicio del sector 

público no podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto 

a las vigentes a 31 de diciembre de 2021, en términos de homogeneidad para los dos 

períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a 

la antigüedad del mismo.  Los  gastos  de  acción  social  no  podrán  incrementarse,  

en  términos  globales, respecto a los de 2021. A este respecto, se considera que los 

gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos 

a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer 

determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado 

personal al servicio del sector público”. 

En el mes de gener de 2022, es van actualitzar en un 2% les retribucions de 

conformitat amb aquest precepte. 
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“Mitjançant Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban 

medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de 

contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del «Plan + 

seguridad para tu energía (+SE)», así como medidas en materia de retribuciones del 

personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras 

agrarias eventuales afectadas por la sequía s’ha previst en el seu article 23: 

Incremento retributivo adicional del personal al servicio del sector público para el año 

2022. 

1.   Adicionalmente a lo dispuesto en los capítulos I y II del título III de la Ley 22/2021, 

de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, y demás 

preceptos concordantes, con efectos de 1 de enero de 2022 las retribuciones del 

personal al servicio del sector público experimentarán un incremento adicional del 1,5 

por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2021. 

2.   Ese incremento adicional se efectuará en los mismos términos dispuestos por el 

artículo 19.Dos, y seguirá las siguientes reglas:  

1.ª   Se aplicará sobre las retribuciones vigentes el 31 de diciembre de 2021, de forma 

que la suma de ambos consolidará, en todo caso, un incremento retributivo global 

máximo para el ejercicio 2022 del 3,5 por ciento. 

 2.ª   Se materializará en la nómina del mes de noviembre de 2022, abonándose como 

atrasos el incremento correspondiente a los meses de enero a octubre de este año. 

 3.ª   En el ámbito de las comunidades autónomas y entidades locales se tendrá que 

materializar el pago antes del 31 de diciembre de 2022 y, en todo caso, con 

anterioridad al 31 de marzo de 2023.” 

Per tant, la previsió d’increment d’un 1,5% addicional al 2% aplicat al mes de gener de 

2022, de les retribucions del personal funcionari és d’aplicació directe pel sou base, 

triennis i destí i respecte la resta de conceptes retributius, que són el complement 

específic, i si escau, el complement de  productivitat, com  a retribució fixa  i  periòdica, 

l’import del complement específic ha de ser aprovat pel Ple de la Corporació, segons 

l’article 22.2 i) de la Llei de Bases de Règim Local, atès que és l’òrgan competent per 

aprovar i modificar la relació de llocs de treball del personal de l’entitat. 

Els anteriors increments del 1,5% addicional de les retribucions dels empleats públics 

tenen efectes jurídics i econòmics des del dia 1 de gener de 2022, tal com es dedueix 

de la redacció del Reial Decret-llei 18/2022, de 18 d’octubre, publicat al BOE el 19 

d’octubre de 2022, pel què fa a les retribucions bàsiques com complementàries. 

Per  tant  la  Corporació haurà  de  fer  efectius els  endarreriments generats per  

aquesta modificació normativa, amb efectes des del dia 1 de gener de 2022, tant aviat 

com resulti possible, i sempre que existeixi el crèdit per a fer-los efectius. 

Atès que existeix crèdit pressupostari adequat i suficient a nivell de vinculació jurídica 

entre aplicacions pressupostàries de Capítol I al pressupost de 2022 
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En conseqüència i per tot l’exposat, el Ple aprova els següents,  

ACORDS: 

Primer.- Augmentar en un 1,5% addicional (al 2% previst a la Llei General de 

Pressupostos del 2022, respecte les retribucions de 31 de desembre de 2021) els 

imports del complement específic del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament de la 

Tallada d’Empordà. Aquest acord es realitza en aplicació de en aplicació del Reial 

Decret Llei 18/2022, de 18 d’octubre. Els efectes econòmics d’aquest increment 

retributiu seran des del dia 1 de gener de 2022. 

Segon.- Els imports dels conceptes salarials de sou, nivell de destí i triennis del 

personal funcionari i laboral de l’ajuntament de la Tallada d’Empordà, tant en còmput 

mensual com en les dues pagues extraordinàries de juny i desembre, seran els que es 

preveuen en el Reial Decret Llei 18/2022 de 18 d’octubre, amb efectes des del dia 1 de 

gener de 2022. 

Tercer.-  La  publicació  de  l’actualització  dels  imports  corresponents  al  

complement específic de l’annex corresponent de la Relació de Llocs de treball es farà 

juntament amb l’actualització dels complements derivada de l’aplicació de la Llei 

General Pressupostos pel 2023. 

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

INTERVENCIONS:  
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 
00:00:00 al 00:06:34 i es poden consultar en l’enllaç següent:  
https://drive.google.com/file/d/18-tUbWWnfcdibxjg1uFaGWzJE25q5SPS/view?usp=share_link 
o bé a : http://www.latallada.cat/lajuntament-2/equip-de-govern/ple/ 
 

 
2.0.- APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2022-2025 DE 
L’AJUNTAMENT DE LA TALLADA D’EMPORDÀ (EXP. X2022000285). 

 
Atesa la necessitat de dotar el municipi de La Tallada d’Empordà d’un Pla Local de 

Joventut de l’Ajuntament de La Tallada per al període 2022-2025. 

Atès el projecte de Pla Local de Joventut i activitats de l’Ajuntament de La Tallada 

d’Empordà 2022-2025, redactat per la Tècnica de joventut del Consell Comarcal del 

Baix Empordà, la Sra. Marta Lucero Ordoñez.  

El Ple adopta els acords següents: 

Primer. Aprovar inicialment el Pla Local de Joventut 2022-2025, segons documentació 

presentada per la senyora Marta Lucero Ordoño, tècnica compartida de Joventut, el 16 

de novembre de 2022.  

 

https://drive.google.com/file/d/18-tUbWWnfcdibxjg1uFaGWzJE25q5SPS/view?usp=share_link
http://www.latallada.cat/lajuntament-2/equip-de-govern/ple/
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Segon. Ordenar la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província 

de Girona, al tauler d’anuncis electrònic i al portal de transparència de l’Ajuntament de 

la Tallada d’Empordà, establint un termini de trenta dies hàbils d’exposició pública 

perquè les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar les 

reclamacions i les al·legacions que creguin convenients, amb el ben entès que si 

aquestes no es produeixen, aquesta resolució esdevindrà automàticament definitiva 

sense necessitat de nou acord plenari.  

 

Tercer. Notificar aquesta resolució a la senyora Marta Lucero Ordoño. 

 

 Quart. Comunicar l’acord d’aprovació definitiva del Pla Local de Joventut 2022-2025 a 

la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.  

 

Cinquè. Contra aquesta resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit que 

no decideix directament o indirectament el fons de l’assumpte, no determina la 

impossibilitat de continuar el procediment, ni produeix indefensió o perjudici irreparable 

als drets i interessos legítims de la persona administrada, no procedeix la interposició 

de cap tipus de recurs, de conformitat amb l’article 112.1 de la Llei 39/2015, d'1 

d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. No 

obstant això, es podrà interposar qualsevol altra reclamació que consideri oportú en 

defensa dels seus interessos. 

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

INTERVENCIONS:  
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de l a sessió, minut 
00:06:35 al 00:16:10 i es poden consultar en l’enllaç següent:  
https://drive.google.com/file/d/18-tUbWWnfcdibxjg1uFaGWzJE25q5SPS/view?usp=share_link 
o bé a : http://www.latallada.cat/lajuntament-2/equip-de-govern/ple/ 

 
3.0.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA I 
EL MANTENIMENT DE LES FRANGES PERIMETRALS DE PREVENCIÓ, DE LES 
PARCEL·LES INTERIORS I ZONES VERDES DEL MUNICIPI DE LA TALLADA 
D’EMPORDÀ. EXP: X2022000583. 

 
Antecedents de fet 

Vist que el Ple de la Corporació, en sessió 31 de març de 2022, va aprovar inicialment 

el Projecte executiu per a l'obertura i el manteniment de les franges perimetrals de 

prevenció, de les parcel·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.  

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— 

https://drive.google.com/file/d/18-tUbWWnfcdibxjg1uFaGWzJE25q5SPS/view?usp=share_link
http://www.latallada.cat/lajuntament-2/equip-de-govern/ple/
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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 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 incendis 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 forestal 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.  

Vist que donant compliment a l’acord de Ple de 31 de març de 2022, el projecte es va 

exposar al públic pel termini de 30 dies hàbils mitjançant publicació d’edicte al Butlletí 

Oficial de la Província de Girona número 100 de 25 de maig de 2022, al DOGC núm. 

8674 de 24 de maig de 2022,  al Tauler d’edictes electrònic del web municipal des del 

dia 17 de maig de 2022 al 30 de juny de 2022 tal com consta a la diligència 

corresponent. 

Vist que es va procedir a la notificació individual de l’acord a totes les persones 

afectades per la franja.  
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Vist que, tal com consta al certificat emès per la Secretària interventora accidental de 

l’Ajuntament el 27 de novembre de 2022, dins el període d’exposició pública s’ha 

presentat un escrit d’al·legacions amb registre d’entrada número E2022001722 de 8 

de setembre de 2022. 

Al·legació 1a:  

“Que en el 30 de setembre del 2021 vàrem vendre una part del terreny inclòs en la 

referència cadastral 17207A00400031. Que des del 30 de setembre del 2021 ja no 

existeix la referència cadastral 17207A00400031 sinó que ha estat substituïda per les 

dues següents: 17207A004002830000EQ, 17207A004002820000EG,. Per lo que 

demana que s’actualitzin aquestes referències cadastrals en el projecte executiu per a 

l’obertura i el manteniment de les franges perimetrals de prevenció de les parcel·les 

interiors i zones verdes de la Tallada d’Empordà.” 

Al·legació 2a: 

“Que es canviï en el “Projecte executiu per a l’obertura i el manteniment de les granges 

perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes del municipi de la Tallada 

d’Empordà” (Expedient núm.: X2022000583) la denominació “granja d’en Surrell” pe l nom del 

propietari actual”. 

Vist l’informe emès per Jordi Vigué, enginyer tècnic forestal redactor del projecte 

executiu, en resposta a les al·legacions presentades, en el qual es fa constar que: 

“ Resolució al·legació 1a.  

“Efectivament la parcel·la cadastral 17207A004000310000ET ha estat donada de 

baixa i s’ha substituït per les parcel·les següents: • parcel.la 17207A004002830000EQ, 

• parcel.la 17207A004002820000EG, l’informe en el que consta la modificació, 

constarà com a annex I del projecte.” 

Resolució al·legació 2a.  

“Sobre aquesta segona al·legació cal dir que el nom de “granja d’en Surrell” no 

s’assigna en base a la propietat de la finca sinó que és el nom de l’indret geogràfic 

(topònim), que ve donat per el mapa de delimitació de les franges de prevenció 

d’incendis de la Tallada d’Empordà i que és important mantenir la correlació amb 

aquest mapa. El canvi de propietat no afecta el topònim ni la denominació del mapa de 

delimitació, de forma que canviar aquest nom seria contraproduent. 

Aquest fet no altera les actuacions projectades i no és necessari esmenar el Projecte 

executiu, serà en el moment de procedir a l’execució de les obres quan caldrà 

actualitzar la informació cadastral, que és una informació dinàmica, que es va 

actualitzant a mesura que es produeixen canvis en la propietat o les característiques 

del territori. Serà aleshores quan caldrà actualitzar aquesta informació per tenir en 

compte tan el canvi que manifesta l’alegació com altres canvis que es puguin anar 

produïnt des de la data actual fins la data en que s’iniciin els tràmits per a l’execució 

dels treballs projectats.” 
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Vist l’informe favorable de l’ACA sobre els treballs d’obertura i manteniment d’una 

franja perimetral de protecció d’incendis, en el terme municipal de La Tallada 

d’Empordà (Baix Empordà), d’acord amb les condicions particulars que consten en 

l’informe, dins de l’expedient, amb registre d’entrada núm. E2022001448. 

Legislació aplicable 

- 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 (TRLMRLC). 

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

serveis dels ens locals (ROAS). 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL). 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 

- Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les 

urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en 

terrenys forestal. 

Vist que l’òrgan competent per a l’aprovació del projecte, de conformitat amb l’article 

22.2.ñ de la LBRL, serà el Ple de la Corporació, atès que és aquest òrgan el que 

ostenta l’atribució de l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent 

per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos als 

pressupostos, doncs l’execució del projecte no disposa de consignació suficient en el 

pressupost municipal. 

És per l’anterior, el Ple de la Corporació adopta els següents 

ACORDS: 

Primer.- Estimar parcialment les al·legacions presentades amb registre d’entrada núm. 

E2022001722 de 8 de setembre de 2022, d’acord amb l’informe de l’enginyer redactor del 

projecte, el Sr. Jordi Vigué Ruaix, registre entrada núm. E2022002011 de 24 d’octubre de 2022. 

Segon.- APROVAR definitivament el Projecte executiu per a l'obertura i el 

manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i 

zones verdes del municipi de la Tallada d’Empordà, redactat pel tècnic Jordi Vigue 

Ruaix de l'empresa VIGUÉ SUBIRÀ, així com l’informe emès per el tècnic redactor i 

que constarà com a Annex I del projecte amb un pressupost d’execució per contracte 

de 12.432,05 Euros IVA exclòs (15.042,78 Euros IVA inclòs), desglossat de la forma 

següent: 
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Pressupost per sectors: 

 

Tercer.- Publicar aquest acord al BOP, DOGC i al tauler d’anuncis de la corporació. 

Quart.-. Publicar aquest acord, en aplicació del principi de transparència, a la seu 

electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 8 i següents de la 

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

Cinquè.- Notificar el present acord a qui ha presentat al·legacions i comunicar aquest 

acord a la Diputació de Girona i al Consell Comarcal del Baix Empordà. 

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

INTERVENCIONS:  
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 
00:16:10 al 00:20:11 i es poden consultar en l’enllaç següent:  
https://drive.google.com/file/d/18-tUbWWnfcdibxjg1uFaGWzJE25q5SPS/view?usp=share_link 

https://drive.google.com/file/d/18-tUbWWnfcdibxjg1uFaGWzJE25q5SPS/view?usp=share_link
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o bé a : http://www.latallada.cat/lajuntament-2/equip-de-govern/ple/ 

 
4.0.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE “PAVIMENTACIÓ I ADEQÜACIÓ 
DE LA XARXA DE SANEJAMENT I PLUVIALS DELS CARRERS TRAMUNTANA, 
MAJOR, JAUME LLOVERAS I MARIA – T.M. LA TALLADA D’EMPORDÀ ”, (Exp. 
X2020000794). 
 

Vist el Projecte “PAVIMENTACIÓ I ADEQÜACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT I 

PLUVIALS DELS CARRERS TRAMUNTANA, MAJOR, JAUME LLOVERAS I MARIA – 

T.M. LA TALLADA D’EMPORDÀ”, elaborat per l’Enginyer, el Sr. Xavier Frigola i 

Mercader de l’Empresa Tecplan Enginyeria i Urbanisme, S.L. amb un pressupost que 

ascendeix a 578.494,54 euros. ( IVA INCLÒS) CINC-CENTS SETANTA-VUIT MIL 

QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE 

CÈNTIMS.  

Atès que amb data 21 de juliol de 2022 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el 

projecte esmentat. 

 

S’ha sotmès  informació pública per un període de trenta dies hàbils, mitjançant anunci 

publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 152 de data 10 d’agost de 

2022, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8725 de data 5 d’agost de 

2022 i en el tauler d’edictes (e-tauler) de la web municipal www.latallada.cat. 

Consta certificat emès per la secretària municipal conforme durant el període 

d’informació pública de l’esmentat projecte no s’han presentat al·legacions. 

Atès el que disposa l’article 37 del decret 179/1995, pel qual s’aprova el reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació a les atribucions previstes als 

articles 22.2.ñ) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, i 52.2.o) de la llei 

8/1987, municipal i de règim local de Catalunya. 

Per tot això, el Ple, per unanimitat adopta els següents  

ACORDS: 

Primer.- Aprovar definitivament el  document anomenat “PAVIMENTACIÓ I 

ADEQÜACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT I PLUVIALS DELS CARRERS 

TRAMUNTANA, MAJOR, JAUME LLOVERAS I MARIA – T.M. LA TALLADA 

D’EMPORDÀ”, elaborat per l’Enginyer, el Sr. Xavier Frigola i Mercader de l’Empresa 

Tecplan Enginyeria i Urbanisme, S.L. amb un pressupost que ascendeix a 578.494,54 

euros. ( IVA INCLÒS) CINC-CENTS SETANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS 

NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS.  

Segon.- Publicar l'acord d'aprovació definitiva del projecte 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 (e-tauler), 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. 

http://www.latallada.cat/lajuntament-2/equip-de-govern/ple/
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Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció i contractació, per al 

seu coneixement i als efectes que convinguin.  

Quart. Facultar a l’alcaldessa per tal que realitzi tants actes i gestions com calguin per 

a l’execució dels presents acords.  

Cinquè. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà 

interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 

Girona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació. 

Alternativament i de manera potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant 

el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la 

seva notificació. No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, 

que consideri oportú, en defensa dels seus interessos. 

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

INTERVENCIONS:  
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 
00:20:11 al 00:23:10i es poden consultar en l’enllaç següent:  
https://drive.google.com/file/d/18-tUbWWnfcdibxjg1uFaGWzJE25q5SPS/view?usp=share_link 
o bé a : http://www.latallada.cat/lajuntament-2/equip-de-govern/ple/ 

 
5.0.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE “ IMPLANTACIÓ DE 
TELELECTURA COMPTADORS DIVISIONARIS AL TERME MUNICIPAL DE LA 
TALLADA D’EMPORDÀ”, (Exp. X2022000560). 

 

Vist el Projecte “ IMPLANTACIÓ DE TELELECTURA COMPTADORS DIVISIONARIS 

AL TERME MUNICIPAL DE LA TALLADA D’EMPORDÀ”, elaborat pels Enginyers, el 

Sr. Bartomeu Torrens Ferrer i el Sr. Joaquim Julià Ferrer, de l’empresa ENGINYERIA 

BTF 2016, SL. amb un pressupost que ascendeix a 109.901,14 euros. ( IVA INCLÒS) 

CENT NOU MIL NOU-CENTS UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS. 

Atès que amb data 21 de juliol de 2022 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el 

projecte esmentat. 

S’ha sotmès  informació pública per un període de trenta dies hàbils, mitjançant anunci 

publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 152 de data 10 d’agost de 

2022, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8725 de data 5 d’agost de 

2022 i en el tauler d’edictes (e-tauler) de la web municipal www.latallada.cat 

Consta certificat emès per la secretària municipal conforme durant el període 

d’informació pública de l’esmentat projecte no s’han presentat al·legacions. 

Atès el que disposa l’article 37 del decret 179/1995, pel qual s’aprova el reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació a les atribucions previstes als 

https://drive.google.com/file/d/18-tUbWWnfcdibxjg1uFaGWzJE25q5SPS/view?usp=share_link
http://www.latallada.cat/lajuntament-2/equip-de-govern/ple/
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articles 22.2.ñ) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, i 52.2.o) de la llei 

8/1987, municipal i de règim local de Catalunya. 

Per tot això, el Ple, per unanimitat adopta els següents  

ACORDS: 

Primer.- Aprovar definitivament el  document anomenat ““ IMPLANTACIÓ DE 

TELELECTURA COMPTADORS DIVISIONARIS AL TERME MUNICIPAL DE LA 

TALLADA D’EMPORDÀ”, elaborat pels Enginyers, el Sr. Bartomeu Torrens Ferrer i el 

Sr. Joaquim Julià Ferrer, de l’empresa ENGINYERIA BTF 2016, SL. amb un 

pressupost que ascendeix a 109.901,14 euros. ( IVA INCLÒS) CENT NOU MIL NOU-

CENTS UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS. 

Segon.- Publicar l'acord d'aprovació definitiva del projecte 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 (e-tauler), 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. 

Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció i contractació, per al 

seu coneixement i als efectes que convinguin.  

Quart. Facultar a l’alcaldessa per tal que realitzi tants actes i gestions com calguin per 

a l’execució dels presents acords.  

Cinquè. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà 

interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 

Girona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació. 

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el 

mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la 

seva notificació. No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, 

que consideri oportú, en defensa dels seus interessos. 

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

INTERVENCIONS:  
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 
00:23:10 al 00:27:28 i es poden consultar en l’enllaç següent:  
https://drive.google.com/file/d/18-tUbWWnfcdibxjg1uFaGWzJE25q5SPS/view?usp=share_link 
o bé a : http://www.latallada.cat/lajuntament-2/equip-de-govern/ple/ 

 
6.0.- 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 2N I 3R 

https://drive.google.com/file/d/18-tUbWWnfcdibxjg1uFaGWzJE25q5SPS/view?usp=share_link
http://www.latallada.cat/lajuntament-2/equip-de-govern/ple/
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TRIMESTRE DEL PRESSUPOST EN EXECUCIÓ DE L’EXERCICI 2022.EXP: 
X2022000331. 
 

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

L’EXERCICI 2022 (ACUMULAT A 30/06/2022) 

 

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 Orgànica  2/2012 

(LOEPSF), de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que estableix 

les obligacions trimestrals de subministrament d’informació per les Entitats Locals (art. 16), 

emeto el següent 

 

INFORME 

 

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.  

 

De la documentació corresponent al segon trimestre 2022 (acumulat fins 30/06/2022), el 

resultat obtingut és el següent:  

 

Deuda viva PDE al final del período 
 

Entidad 

Opera 

ciones 

de 

crédito 

a corto 

 plazo 

Emi 

siones  

de  

deuda 

a C/P  

y L/P 

Confir 

ming 

Opera 

Ciones 

 con 

Enti 

dades 

 de 

 

crédito 

 resi 

dentes 

Opera 

Ciones 

 con 

Enti 

dades 

 de 

 

crédito 

 no 

resi 

dentes 

Deuda 

 con 

Adminis 

tra 

ciones  

publicas 

 solo 

 FFEELL 

(1) 

Opera 

Ciones 

 con 

Insti 

tutos 

Autonó 

micos 

de 

Finan 

zas  

no 

clasifi 

cados  

como  

AAPP 

Otras 

 opera 

ciones  

de 

 

crédito 

Arrenda 

miento 

finan 

ciero 

Asocia 

ciones 

público 

privadas 

Factoring 

 Sin 

 recurso 

conforme 

 a la 

Decisión 

 de  

Eurostat 

 31 de 

julio de 

2012 

Reestruc 

turación 

de deuda 

comercial 

según 

Decisión  

de 

Eurostat 

 31 de 

julio 

 de 2012 

Otras  

opera 

ciones 

 de 

 

deuda 

Total 

Deuda 

viva 

PDE al 

final  

del 

período 

09-17-195-

AA-000 

Tallada 

d’Empordà 

(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 

Total 

Corporación 

Local 

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 Deuda viva PDE 0,00 
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CONCEPTO 

VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 

31/12/2022) 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
 

Operaciones de crédito 

a corto plazo (importe 

dispuesto pendinte de 

amortizar según 

Reglamento 479/2009, 

del Consejo de Europa) 

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

Operaciones de 

Tesorería 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Confirming 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Emisiones de deuda 

corto plazo 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Operaciones de 

crédito a largo 

plazo(Importe 

dispuesto pendiente 

de amortizar según 

Reglamento 

479/2009, del 

Consejo de Europa) 

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

Operaciones con 

entidades de crédito 

residentes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Operaciones con 

entidades de crédito no 

residentes o que no 

faciliten información al 

Banco de España 

(Incluidos BEI, fondos 

de inversión , etc) 

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

Deuda con el FFEL(*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Operaciones con 

Institutos Autonómicos 

de Finanzas no 

clasificados como AAPP 

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

Otras operaciones de 

crédito 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Emisiones de deuda 

largo plazo 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Arrendamiento 

financiero 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Asociaciones público-

privadas 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Factoring sin recurso 

conforme a la 

Decisión de Eurostat 

31 de julio de 2012 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Restructuración de 

deuda comercial 

según Decisión de 

Eurostat 31 de julio 

de 2012 

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

Otras operaciones de 

crédito 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total vencimientos 

deuda PDE (1) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AVALES 

Capital vivo de las 

operaciones avaladas a 

entidades dependientes 

clasificadas como SNF 

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

Capital vivo de las 

operaciones avaladas a 

entidades dependientes 

pendientes de clasificar 

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

Capital vivo de las 

operaciones avaoladas a 

otras entidades no 

dependientes 

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

RIESGO DEDUCIDO 

DE LOS AVALES(2) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OPERACIONES DE 

CRÉDITO 

FORMALIZADAS Y NO 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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DISPUESTAS(3) 

A corto plazo  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A largo plazo  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OPERACIONES DE 

CRÉDITO CON 

ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS (4) 

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

Con la Administracion 

General del Estado 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Con la Comunidad 

Autonoma  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Con la Diputación 

Provincial Consejo o 

Cabildo Insular u otras 

EELL 

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

Con otras 

Administraciones 

Publicas 

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

Otras deudas (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Vencimientos a 

efectos de la 

aplicación del 

régimen de 

autorización recogido 

en el artículo 53 

TRLRHL y DF 31ª 

LPGE 2013 

(1)+(2)+(3)+(4)+(5) 

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

 

S’adjunta el calendari i pressupost de tresoreria a 30/06/2022 

 

En aquesta tramesa, 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 apartats al no haver rebut cap import d’aquests Fons 

 

 

Atès 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 exercici 2022. 

 

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

L’EXERCICI 2022 (ACUMULAT A 30/09/2022) 

 

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 Orgànica  2/2012 

(LOEPSF), de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que estableix 

les obligacions trimestrals de subministrament d’informació per les Entitats Locals (art. 16), 

emeto el següent 

 

INFORME 

 



 
 

19 

 

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.  

 

De la documentació corresponent al tercer trimestre 2022 (acumulat fins 30/09/2022), el 

resultat obtingut és el següent:  

 

Deuda viva PDE al final del período 
 

Entidad 

Opera 

ciones de 

crédito 

a corto 

 plazo 

Emi 

siones  

de  

deuda 

a C/P  

y L/P 

Confir 

ming 

Opera 

Ciones 

 con 

Enti 

dades 

 de 

 

crédito 

 resi 

dentes 

Opera 

Ciones 

 con 

Enti 

dades 

 de 

 

crédito 

 no 

resi 

dentes 

Deuda 

 con 

Adminis 

tra 

ciones  

publicas 

 solo 

 FFEELL 

(1) 

Opera 

Ciones 

 con 

Insti 

tutos 

Autonó 

micos 

de 

Finan 

zas  

no 

clasifi 

cados  

como  

AAPP 

Otras 

 opera 

ciones  

de 

 

crédito 

Arrenda 

miento 

finan 

ciero 

Asocia 

ciones 

público 

privadas 

Factoring 

 Sin 

 recurso 

conforme 

 a la 

Decisión 

 de  

Eurostat 

 31 de 

julio de 

2012 

Reestruc 

turación 

de deuda 

comercial 

según 

Decisión  

de 

Eurostat 

 31 de 

julio 

 de 2012 

Otras  

opera 

ciones 

 de 

 

deuda 

Total 

Deuda 

viva 

PDE al 

final  

del 

período 

09-17-195-

AA-000 

Tallada 

d’Empordà 

(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 

Total 

Corporación 

Local 

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 Deuda viva PDE 0,00 

 

 

 

CONCEPTO 

VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 

31/12/2022) 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
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Operaciones de crédito 

a corto plazo (importe 

dispuesto pendinte de 

amortizar según 

Reglamento 479/2009, 

del Consejo de Europa) 

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

Operaciones de 

Tesorería 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Confirming 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Emisiones de deuda 

corto plazo 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Operaciones de 

crédito a largo 

plazo(Importe 

dispuesto pendiente 

de amortizar según 

Reglamento 

479/2009, del 

Consejo de Europa) 

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

Operaciones con 

entidades de crédito 

residentes 

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

Operaciones con 

entidades de crédito no 

residentes o que no 

faciliten información al 

Banco de España 

(Incluidos BEI, fondos 

de inversión , etc) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Deuda con el FFEL(*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Operaciones con 

Institutos Autonómicos 

de Finanzas no 

clasificados como AAPP 

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

Otras operaciones de 

crédito 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Emisiones de deuda 

largo plazo 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Arrendamiento 

financiero 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Asociaciones público-

privadas 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Factoring sin recurso 

conforme a la 

Decisión de Eurostat 

31 de julio de 2012 

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

Restructuración de 

deuda comercial 

según Decisión de 

Eurostat 31 de julio 

de 2012 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Otras operaciones de 

crédito 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Total vencimientos 

deuda PDE (1) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

AVALES 

Capital vivo de las 

operaciones avaladas a 

entidades dependientes 

clasificadas como SNF 

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

Capital vivo de las 

operaciones avaladas a 

entidades dependientes 

pendientes de clasificar 

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

Capital vivo de las 

operaciones avaoladas a 

otras entidades no 

dependientes 

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

RIESGO DEDUCIDO 

DE LOS AVALES(2) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

OPERACIONES DE 

CRÉDITO 

FORMALIZADAS Y NO 

DISPUESTAS(3) 

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

A corto plazo  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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A largo plazo  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

OPERACIONES DE 

CRÉDITO CON 

ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS (4) 

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

Con la Administracion 

General del Estado 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Con la Comunidad 

Autonoma  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Con la Diputación 

Provincial Consejo o 

Cabildo Insular u otras 

EELL 

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

Con otras 

Administraciones 

Publicas 

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

Otras deudas (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Vencimientos a 

efectos de la 

aplicación del 

régimen de 

autorización recogido 

en el artículo 53 

TRLRHL y DF 31ª 

LPGE 2013 

(1)+(2)+(3)+(4)+(5) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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S’adjunta el calendari i pressupost de tresoreria a 30/09/2022 

 

En aquesta tramesa, 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 apartats al no haver rebut cap import d’aquests Fons 

 

 

Atès 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 exercici 2022”. 

 

Per tot l’exposat, el Ple, per unanimitat adopta el següent 

 
ACORD : 

 
Únic.- Donar-se per assabentat de l’informe emès el 2n i el 3r trimestres  de 2022 

per la Intervenció sobre estat d’execució del pressupost. 
 
Aprovat per 7 vots a favor (Maria Dolors Guardia Gasull, Josep Ferrer Vilavella, 
Amandi Manuel Alonso Pujol, Míriam Pagès Clavaguera, Jordi Colomé Garcia, Isabel 
Juncosa Gurgui, Joaquim Maria Zuriaga Baixauli) 
 
 

INTERVENCIONS:  
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 
00:27:28 al 00:28:26 i es poden consultar en l’enllaç següent:  
https://drive.google.com/file/d/18-tUbWWnfcdibxjg1uFaGWzJE25q5SPS/view?usp=share_link 
o bé a : http://www.latallada.cat/lajuntament-2/equip-de-govern/ple/ 

 
 
7.0.- DONAR COMPTE DE L'INFORME 13/22 PUBLICAT PER LA SINDICATURA 
DE COMPTES RELATIU AL COMPTE GENERAL 2020 DE LES CORPORACIONS. 

 

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 del 2011, s’ha publicat al lloc 

https://drive.google.com/file/d/18-tUbWWnfcdibxjg1uFaGWzJE25q5SPS/view?usp=share_link
http://www.latallada.cat/lajuntament-2/equip-de-govern/ple/
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web de la Sindicatura (www.sindicatura.cat) l’informe 13/2022, relatiu al Compte general de 

les corporacions locals, exercici 2020. 

 

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

 

Informe: 

 
 https://www.sindicatura.cat/documents/36414/85841/2022_13_ca.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 

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: 

 

Primer: 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 (Maria Dolors Guardia Gasull, Josep Ferrer Vilavella, 
Amandi Manuel Alonso Pujol, Míriam Pagès Clavaguera, Jordi Colomé Garcia, Isabel 
Juncosa Gurgui, Joaquim Maria Zuriaga Baixauli) 
 
 

INTERVENCIONS:  
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 
00:28:26 al 00:29:09 i es poden consultar en l’enllaç següent:  
https://drive.google.com/file/d/18-tUbWWnfcdibxjg1uFaGWzJE25q5SPS/view?usp=share_link 
o bé a : http://www.latallada.cat/lajuntament-2/equip-de-govern/ple/ 

 
8.0.- DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL DE L'EXERCICI 2023. 

 
El Ple de la corporació, en sessió de data 19 d’octubre de 2022, va aprovar inicialment 

el pressupost general de l’Entitat per a l'exercici de 2023, així com la plantilla de 

personal i les bases d'execució, i el va exposar al públic mitjançant edicte al taulell 

d'anuncis i al BOP núm. 208, de 31 d’octubre de 2022, durant el termini de 15 dies 

hàbils, per tal que els interessats el poguessin examinar i presentar-hi les 

reclamacions que considerin oportunes. 

 

Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat 

reclamacions, el pressupost es considera definitivament aprovat, d’acord amb el que 

disposa l’art. 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei reguladora d’Hisendes locals. 

https://drive.google.com/file/d/18-tUbWWnfcdibxjg1uFaGWzJE25q5SPS/view?usp=share_link
http://www.latallada.cat/lajuntament-2/equip-de-govern/ple/
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De conformitat amb el que preveu l’art. 169.3 del text legal esmentat, s’ha procedit a 

publicar el pressupost definitivament aprovat resumit per capítols , al BOP i a l’e-tauler, 

així com la Plantilla de Personal.  

 

 

 

PRESSUPOST GENERAL DE L’ENTITAT LOCAL PER A L’EXERCICI 2023: 

 

DESPESES   

CAPÍTOL I DESPESES DE PERSONAL 272.832,20 

CAPÍTOL II DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS 511.489,29 

CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES 3.500,00 

CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 38.340,97 

CAPITOL V FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 

CAPÍTOL VI INVERSIONS 213.172,76 

CAPITOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 

CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS 0,00 

CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS 0,00 

 TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 1.039.335,22 

   

INGRESSOS   

CAPÍTOL I IMPOSTOS DIRECTES 281.001,00 

CAPÍTOL II IMPOSTOS INDIRECTES 25.000,00 

CAPÍTOL III TAXES I ALTRES INGRESSOS 274.160,00 

CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 254.661,46 

CAPÍTOL V INGRESSOS PATRIMONIALS 8.400,00 

CAPÍTOL VI ALINEACIÓ INVERSIONS REALS 0,00 

CAPITOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 102.940,00 

CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS 0,00 

CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS 93.172,76 

 TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 1.039.335,22 

 

PLANTILLA DE PERSONAL . ANY 2023. 

 

FUNCIONARIS DE CARRERA: 

 

I- PLACES DE FUNCIONARIS D'HABILITACIÓ ESTATAL. 

Codi Codi personal Denominació lloc de treball Grup 
Nivell 

CD  
Situació Observacions 

1 FC SECRETARIA INTERVENCIO A1 22 PV 
Especial 

dedicació (40h) 

             

II- PLACES DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL. 
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Codi Codi personal Denominació lloc de treball Grup 
Nivell 

CD 
Situació Observacions 

2 FC ADMINISTRATIU  C1 22 PO 
Especial 

dedicació (40h) 

3 FI AUX ADMINISTRATIU OAC C2 13 PV 
Especial 

dedicació (40h) 

 

PERSONAL LABORAL: 

Codi Codi personal Denominació lloc de treball Grup Nivell Situació Observacions 

4 LF PERSONAL NETEJA E - PO 14h /setm. 

5 LT PERSONAL  DE BRIGADA E - PV 37,5h /setm. 

 

PERSONAL LABORAL CONJUNTURAL:  

Codi Codi personal Denominació lloc de treball Grup Nivell Situació Observacions 

6 LT AJUDANT DE BRIGADA  E - PV 37,5h /setm. 

7 LT BRIGADA JOVE 1  E - PV 20h/setm. 

8 LT BRIGADA JOVE 2 E - PV 20h/setm. 

9 LT BRIGADA JOVE 3 E - PV 20h/setm. 

10 LT SOCORRISTA C1 - PV 37,5h/setm. 

11 LT SOCORRISTA C1 - PV 37,5h/setm. 

12 LT VIGILANT PISCINA C2 - PV 37,5h/setm. 

13 LT VIGILANT PISCINA C2 - PV 37,5h/setm. 

14 LT COORDINADOR/A  C2 - PV 37,5h/setm. 

15 LT MONITOR/A 1 C2 - PV 32,5h/setm. 

16 LT MONITOR/A 2 C2 - PV 22,5h/setm. 

17 LT MONITOR/A 3 C2 - PV 22,5h/setm. 

PV- Plaça vacant. PO- Plaça ocupada. 

     

       Per tot l’exposat, el ple de la corporació adopta del següent  
 

ACORD  
 
Únic.- Donar-se per assabentat de l’aprovació definitiva del Pressupost municipal 

per a l’any 2023. 
 
Aprovat per 7 vots a favor (Maria Dolors Guardia Gasull, Josep Ferrer Vilavella, 
Amandi Manuel Alonso Pujol, Míriam Pagès Clavaguera, Jordi Colomé Garcia, Isabel 
Juncosa Gurgui, Joaquim Maria Zuriaga Baixauli) 
 

INTERVENCIONS:  
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 
00:29:09 al 00:31:10i es poden consultar en l’enllaç següent:  
https://drive.google.com/file/d/18-tUbWWnfcdibxjg1uFaGWzJE25q5SPS/view?usp=share_link 
o bé a : http://www.latallada.cat/lajuntament-2/equip-de-govern/ple/ 

 
9.0.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE LA INTERVENCIÓ, TRAMESOS AL 
MINHAP, REFERENTS AL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEIDORS, 
MOROSITAT I RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS DEL 2N TRIMESTRE DE 2022. 

 

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

d’obligacions dels períodes 2n trimestre de 2022, els quals literalment diuen: 

 

https://drive.google.com/file/d/18-tUbWWnfcdibxjg1uFaGWzJE25q5SPS/view?usp=share_link
http://www.latallada.cat/lajuntament-2/equip-de-govern/ple/
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“INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT 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 subjectiu definit 

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

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

període mig de pagament amb periodicitat trimestral. 

 

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

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

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

a l’entrada de les mateixes. 

 

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

que correspondrà amb els dies naturals transcorreguts des de: 

 

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

per part de l’Administració. 

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

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

l’Administració. 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

Les dades corresponents al 2on trimestre de 2022 són les següents: 

 

Entidad 

Ratio 

Operaciones 

Pagadas 

Importe 

Pagos 

Realizados 

Ratio 

Operaciones 

Pendientes 

Importe 

Pagos 

Pendientes 

PMP 

(días) 
Observaciones 
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(días) (euros) (días) (euros) 

La Tallada 

d’Empordà 
            8 , 0 5

 

    1 1 3 . 9 7 4 , 4 0

 

           2 8 , 6 9

 

     1 1 . 7 3 2 , 8 9

 

9,98 
 

PMP Global 
 

113.974,40 
 

11.732,89 9,98 
 

 

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.”. 

 

“INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT 2n TRIM. 2022 

 

“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 
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el termini. 4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la 
corporació local, aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans 
competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit 
territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus estatuts 
d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats 
locals [...]» 
 

Segon. L’àmbit objectiu d’aquest informe, de conformitat amb l'article 3 de la Llei 
3/2004, segons redacció donada per la Llei 15/2010, són els pagaments 
efectuats com a contraprestació en les operacions comercials realitzades 
entre les empreses i l’Administració, de conformitat amb el que disposa la Llei 
de contractes del sector públic. Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 
3/2004: 

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

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

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

Tercer. Terminis de pagament. L’apartat 4 de l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, estableix que: 
«L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents 
a la data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que 
acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o 
serveis prestats, sense perjudici del que estableix l’apartat 4 de l’article 210, i 
si es demora, ha d’abonar al contractista, a partir del compliment del termini 
esmentat de trenta dies, els interessos de demora i la indemnització pels 
costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de la lluita contra la morositat en 
les operacions comercials. [...]. Sense perjudici del que estableixen l’apartat 4 
de l’article 210 i l’apartat 1 de l’article 243, l’Administració ha d’aprovar les 
certificacions d’obra o els documents que acreditin la conformitat amb el que 
disposa el contracte de béns lliurats o serveis prestats dins dels trenta dies 
següents al lliurament efectiu dels béns o la prestació del servei. [...]» 
 

Quart. Per determinar les operacions que es troben dins del període legal de 
pagament, fora del període legal de pagament i el període mig de pagament 
en dies, pel que es refereix a aquest informe, és tindrà en compte com a data 
d’inici del còmput, la data d’entrada de la factura o del document justificatiu al 
registre administratiu i com a data fi del còmput, la data de pagament o l’últim 
dia del trimestre al que fa referència l’informe. 
 

Cinquè. D’acord amb la informació obtinguda extreta del programa de comptabilitat 
Sicalwin, és detalla la informació següent corresponent al segon trimestre de 
l’exercici 2022: 

 

1) Pagaments realitzats en el trimestre: 
Import dels pagaments realitzats (dins període legal): 108.325,42 
Import dels pagaments realitzats (fora període legal):  5.714,49 
Període mitjà pagaments (PMP) (dies): 17,39 
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2) Interessos de demora pagats en el trimestre: 
 

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

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

     Import del pendent de pagament (dins període legal): 25.892,06 

     Import del pendent de pagament (fora període legal):  1.487,02 

     Període mitjà pendent pagament (PMPP) (dies): 19,32 
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“INFORME EN RELACIÓ A L’APLICACIÓ DE L’ARTICLE 10.2 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE 

DESEMBRE, D’IMPULS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I CREACIÓ DEL REGISTRE COMPTABLE 

DE FACTURES EN EL SECTOR PÚBLIC 

 
“PERÍODE: Segon trimestre 2022  

 

ANTECEDENTS 

 

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

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

següents de l’òrgan competent en matèria de comptabilitat: 

 

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

les administracions públiques: 

 

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

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

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

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

intern.” 

 

ÀMBIT SUBJECTIU 

 

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

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

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

l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
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2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. D’acord amb aquest precepte, 

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

 

Entitat Local: Ajuntament de La Tallada d’Empordà 

 

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

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

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

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

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

registre comptable de factures en el sector públic. 

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

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

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

 

INFORME 

 

Per tot això, informo el següent en relació a les factures del segon trimestre de 2022 

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

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

l’òrgan competent. 

 

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

 

No consten factures registrades entre les dates compreses entre l’1 d’abril de 2022 a 

30 de juny de 2022, 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, el Ple, per unanimitat, adopta el següent 
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ACORD  
 
Únic.- Donar-se per assabentat dels informes realitzats durant 2n trimestre de 

2022 per la Intervenció sobre morositat, PMP i reconeixement d’obligacions. 
 
Aprovat per 7 vots a favor (Maria Dolors Guardia Gasull, Josep Ferrer Vilavella, 
Amandi Manuel Alonso Pujol, Míriam Pagès Clavaguera, Jordi Colomé Garcia, Isabel 
Juncosa Gurgui, Joaquim Maria Zuriaga Baixauli) 
 

INTERVENCIONS:  
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 
00:31:10 al 00:32:06 i es poden consultar en l’enllaç següent:  
https://drive.google.com/file/d/18-tUbWWnfcdibxjg1uFaGWzJE25q5SPS/view?usp=share_link 
o bé a : http://www.latallada.cat/lajuntament-2/equip-de-govern/ple/ 

 
10.0.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE LA INTERVENCIÓ, TRAMESOS AL 
MINHAP, REFERENTS AL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEIDORS, 
MOROSITAT I RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS DEL 3R TRIMESTRE DE 2022. 

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

d’obligacions dels períodes 3r trimestre de 2022, els quals literalment diuen: 

 

“INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT 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 reali tzats, 

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

mig de pagament. 

 

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

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

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

pagament amb periodicitat trimestral. 

 

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

continua essent 30 dies, però el càlcul començarà a computar a partir de l’aprovació de les 

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

mateixes. 

 

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

correspondrà amb els dies naturals transcorreguts des de: 

 

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

part de l’Administració. 

https://drive.google.com/file/d/18-tUbWWnfcdibxjg1uFaGWzJE25q5SPS/view?usp=share_link
http://www.latallada.cat/lajuntament-2/equip-de-govern/ple/
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b) La data d’aprovació dels documents que acrediten la conformitat amb els bens entregats 

o serveis prestats, fins la data de pagament material per part de l’Administració.  

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

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

d’aplicació un procediment d’acceptació o comprovació dels bens o serveis prestats  o be, 

la factura es rebi amb posterioritat a l’aprovació de la conformitat.  

 

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

negatius, el ràtio de les operacions pagades en el trimestre, és l’indicador del núme ro 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 3er trimestre de 2022 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’Empord

à 

            1 1 , 2 5

 

    1 2 7 . 4 1 0 , 7 6

 

           1 1 , 7 1

 

     7 7 . 2 6 1 , 1 7

 
11,42 

 

PMP 

Global  
127.410,76 

 
77.261,17 11,42 

 

 

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 referid o, 

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.”. “ 
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“INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT 3r TRIM. 2022 

 

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

de les funcions encomanades per l’article 196 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i pels 

articles 2 i 5.1.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim 

jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, emeto 

l’informe següent: 

 

Sisè. Com a mecanisme de transparència en matèria de compliment de les obligacions 
de pagament, l’article quart, en els seus apartats 3r i 4t, de la Llei 15/2010 de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials estableix que 
«3. Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han 
d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que 
preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que 

ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions 
pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 4. Sense perjudici que es 
pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, aquest informe s’ha de 
remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, 
en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord 
amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera 
de les entitats locals [...]» 
 

Setè. L’àmbit objectiu d’aquest informe, de conformitat amb l'article 3 de la Llei 3/2004, 
segons redacció donada per la Llei 15/2010, són els pagaments efectuats com a 

contraprestació en les operacions comercials realitzades entre les empreses i 
l’Administració, de conformitat amb el que disposa la Llei de contrac tes del sector 
públic. Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2004:  

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

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

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

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

novembre, de contractes del sector públic, estableix que: 
«L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la 
data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents  que acreditin la 
conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats, 
sense perjudici del que estableix l’apartat 4 de l’article 210, i si es demora, ha 
d’abonar al contractista, a partir del compliment del termini esmentat de trenta 
dies, els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els 
termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 

mesures de la lluita contra la morositat en les operacions comercials. [...]. Sense 
perjudici del que estableixen l’apartat 4 de l’article 210 i l’apartat 1 de l’article 243, 
l’Administració ha d’aprovar les certificacions d’obra o els documents que 
acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte de béns lliurats o serveis 
prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o la 
prestació del servei. [...]» 
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Novè. Per determinar les operacions que es troben dins del període legal de pagament, 
fora del període legal de pagament i el període mig de pagament en dies, pel que 
es refereix a aquest informe, és tindrà en compte com a data d’inici del còmpu t, la 
data d’entrada de la factura o del document justificatiu al registre administratiu i 
com a data fi del còmput, la data de pagament o l’últim dia del trimestre al que fa  
referència l’informe. 
 

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

Sicalwin, és detalla la informació següent corresponent al tercer trimestre de 
l’exercici 2022: 

 

4) Pagaments realitzats en el trimestre: 
Import dels pagaments realitzats (dins període legal): 124.624,41 
Import dels pagaments realitzats (fora període legal):  6.280,90 

Període mitjà pagaments (PMP) (dies): 23,82 

 
5) Interessos de demora pagats en el trimestre: 
 

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

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

 
     Import del pendent de pagament (dins període legal): 79.950,02 

     Import del pendent de pagament (fora període legal):  786,50 

     Període mitjà pendent pagament (PMPP) (dies): 14,66 
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” 

“INFORME EN RELACIÓ A L’APLICACIÓ DE L’ARTICLE 10.2 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE 

DESEMBRE, D’IMPULS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I CREACIÓ DEL REGISTRE COMPTABLE 

DE FACTURES EN EL SECTOR PÚBLIC 

 

PERÍODE: Tercer trimestre 2022  

 

ANTECEDENTS 

 

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

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

següents de l’òrgan competent en matèria de comptabilitat: 

 

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

les administracions públiques: 

 

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

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

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

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

intern.” 

 

ÀMBIT SUBJECTIU 

 

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

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

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

l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
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2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. D’acord amb aquest precepte, 

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

 

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

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

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

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

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

 Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el sector públic. 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 

INFORME 

 

Per tot això, informo el següent en relació a les factures del tercer trimestre de 2022 

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’obligac ió per 

l’òrgan competent. 

 

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

 

No consten factures registrades entre les dates compreses entre l’1 de juliol de 2022 a 

30 de setembre de 2022, 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, el Ple adopta el següent 

 

ACORD  
 
Únic.- Donar-se per assabentat dels informes realitzats durant 3r trimestre de 2022 

per la Intervenció sobre morositat, PMP i reconeixement d’obligacions. 
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Aprovat per 7 vots a favor (Maria Dolors Guardia Gasull, Josep Ferrer Vilavella, 
Amandi Manuel Alonso Pujol, Míriam Pagès Clavaguera, Jordi Colomé Garcia, Isabel 
Juncosa Gurgui, Joaquim Maria Zuriaga Baixauli) 
 

INTERVENCIONS:  
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 
00:32:06 al 00:32:44 i es poden consultar en l’enllaç següent:  
https://drive.google.com/file/d/18-tUbWWnfcdibxjg1uFaGWzJE25q5SPS/view?usp=share_link 
o bé a : http://www.latallada.cat/lajuntament-2/equip-de-govern/ple/ 

 
11.0.- DACIÓ DE COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER DE 
L’EXERCICI 2023 ELABORAT PER LA INTERVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LA 
TALLADA D’EMPORDÀ. 

 

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

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

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

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

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: 

https://drive.google.com/file/d/18-tUbWWnfcdibxjg1uFaGWzJE25q5SPS/view?usp=share_link
http://www.latallada.cat/lajuntament-2/equip-de-govern/ple/
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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 

2023 , que recull les actuacions de control permanent planificables i de cadascuna de 

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

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

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

a efectes informatius. 

Per tot l’exposat, i a proposta de la Intervenció, el ple de la corporació adopta el 

següent ACORD: 

Únic.- Donar-se per assabentat del Pla anual de control financer de l’exercici 2023 el 

text del qual consta a l’expedient administratiu” 

Se’n dona compte al ple. 

Aprovat per 7 vots a favor (Maria Dolors Guardia Gasull, Josep Ferrer Vilavella, 
Amandi Manuel Alonso Pujol, Míriam Pagès Clavaguera, Jordi Colomé Garcia, Isabel 
Juncosa Gurgui, Joaquim Maria Zuriaga Baixauli) 
 
INTERVENCIONS:  
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 
00:32:44 al 00:33:36 i es poden consultar en l’enllaç següent:  
https://drive.google.com/file/d/18-tUbWWnfcdibxjg1uFaGWzJE25q5SPS/view?usp=share_link 
o bé a : http://www.latallada.cat/lajuntament-2/equip-de-govern/ple/ 

 
12.0.- MOCIÓ PER L’IMPULS I MILLORA DEL SISTEMA  DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL A LA  COMARCA DE  L’ALT  EMPORDÀ. 

 
La Fundació dels Oficis com a membre de la Taula de Treball per a l’Impuls de la 

Formació Professional a l’Alt Empordà formada per l’Ajuntament de Figueres, el 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà promou la 

promoció de la formació professional i dels oficis a la comarca. 

 
Fa més d'un any, les entitats, institucions i centres educatius de la comarca ens 

vam reunir a través de la taula de treball per potenciar la col·laboració entre el 

sector públic i el sector privat per tal de coordinar la formació amb les necessitats 

empresarials del territori. 

https://drive.google.com/file/d/18-tUbWWnfcdibxjg1uFaGWzJE25q5SPS/view?usp=share_link
http://www.latallada.cat/lajuntament-2/equip-de-govern/ple/
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L’objectiu de la taula és impulsar la formació professionalitzadora a la comarca. Per 

una banda, cobrir les necessitats presents i futures de les empreses del territori i, 

d’altra banda, prioritzar que els joves es puguin formar de manera que tinguin una 

professió futura en bones perspectives i que estiguin qualificats professionalment. 

 
Des d’un principi ha quedat palesa la importància de la col·laboració público-privada 

per a la professionalització de les persones de la comarca i així poder donar una 

resposta a les necessitats reals de treball que hi ha a la nostra comarca. 

 
És per això que posem en manifest el nostre suport per a la posada en marxa del 

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes a l’Institut el 

Pedró de l’Escala. 

 
El darrer període de preinscripció i matriculació va evidenciar que es necessitaven 
més places pel Cicle Formatiu de Sistemes Informàtics a la comarca, ja que quasi 
40 persones no van tenir plaça en primera opció. 

 
L’Institut El Pedró de l’Escala té adscrits al seu centre alumnes provinents de 
L’Escala, Camallera, Vilaür, Sant Mori, Vilopriu, Saus, Llampaies, Viladamat i 
Ventalló. Si bé també rep alumnes d’ESO, PFI i Batxillerat d’altres poblacions com 
Albons, Sant Pere Pescador, la Tallada d’Empordà i Verges. Aquests municipis 

tenen conjuntament uns 19.195 habitant, número molt superior d’habitants a altres 
poblacions de la comarca que ja tenen cicles formatius. 

 
L’Institut el Pedró vol oferir aquest ensenyament en el proper curs i poder donar 
resposta a les necessitats i demandes del seu propi alumnat. L’Escala necessita 
una oferta formativa alternativa al batxillerat, per tal que tot l’alumnat provinent de 4t 
d’ESO o del PTT-PFI puguin continuar estudiant al mateix municipi. Així més 
endavant podran plantejar-se seguis aquests estudis fora de municipi quan 
segurament la seva maduresa i situació personal els faran més fàcil accedir a 
estudis on hi hagi d’haver un desplaçament. 

 
En aquest cas, a més a més, a l’Escala manca una bona xarxa de mobilitat amb la 
capital de comarca que permeti al jovent la mobilitat per optar a altra formació de la 
comarca. Per aquest motiu una part important d’aquests alumnes s’acaben 
matriculant a batxillerat, sense cap motivació ni interès, i finalment acaben 
abandonat o l’allarguen més anys del compte, sovint sense èxit. 
Vivim en un món en constant moviment i cada vegada es necessita més formació 
especialitzada i qualificacions en base a les quals poder acreditar competències per 
poder incorporar-se al mercat laboral. 

 
A banda de tot lo exposat anteriorment, des de la Fundació dels Oficis s’ha 
contactat amb empreses del territori que constaten que hi ha necessitat de 
professionals amb aquesta formació a l’àrea d’influència de l’Escala i a la comarca. 

 
Per tot això exposat, el Ple adopta els següents 

 

ACORDS: 
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Primer.- El suport explícit per a la posada en marxa del Cicle Formatiu de Grau Mitjà 

de sistemes microinformàtics i xarxes a l’Institut El Pedró de l’Escala . 

 
Segon.- Comunicar aquest acord i voluntat conjunta entre centres educatius, 

entitats, empreses i institucions de la comarca de l’Alt Empordà per tal d’impulsar la 

formació professionalitzadora i reclamant millores concretes per a la ciutat en 

matèria d’educació post obligatòria al nostre territori. 

 
Tercer.- Incentivar, assessorar i promoure la coresponsabilitat i la col·laboració de 

centres formatius, entitats, institucions i altres agents socials territorials com a pilar 

fonamental per a una formació professional dual d'excel·lència a la nostra comarca. 

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

INTERVENCIONS:  
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audi o acta de la sessió, minut 
00:33:36 al 00:37:27 i es poden consultar en l’enllaç següent:  
https://drive.google.com/file/d/18-tUbWWnfcdibxjg1uFaGWzJE25q5SPS/view?usp=share_link 
o bé a : http://www.latallada.cat/lajuntament-2/equip-de-govern/ple/ 

 
13.0.- MOCIÓ DE MANIFEST D’ADHESIÓ DE  L’AJUNTAMENT  A  L’AGENDA  
DIGITAL  DELS   MUNICIPIS DE  CATALUNYA, APROVADA PER  ASSEMBLEA 
GENERAL DE LOCALRET EL DIA 12 DE NOVEMBRE DE 2022. 

 

La  governança de  la  transició cap   a  la  digitalització i la  sostenibilitat  de  les  

administracions públiques i els municipis és tot un  repte en l’actualitat on  operen 

processos de  transformació de gran complexitat. Per  avançar en aquesta  

transformació, mitjançant resolució de  l’Assemblea General del  Consorci Localret de  

data 12  de  novembre de  2022,  s’aprovà l’Agenda digital  dels municipis de 

Catalunya. 

 

Aquesta Agenda s’emmarca en l’estratègia del municipi digital  impulsada pel Consorci 

Localret en el mandat 2019-2023, consorci que té per  missió acompanyar els 

ajuntaments en la transformació digital  dels  seus pobles i ciutats, i que està composat 

per  880 dels  947 municipis de Catalunya, les quatre diputacions, l'Àrea Metropolitana 

de Barcelona i vint-i-dos consells comarcals. 

 

L’estratègia del municipi digital persegueix la transformació digital  dels  municipis de 

Catalunya de manera sistematitzada i conjunta. Per  al  seu desplegament, l’any  2020  

es va  aprovar un  pla estratègic on  es van  definir tot un  seguit d'  objectius 

estratègics i línies  d'acció amb la finalitat d’aportar més valor públic als ajuntaments 

catalans. La composen tres elements complementaris: el  metamodel  de  municipi  

digital,   el  nou servei  d’acompanyament basat en el  metamodel,  i l’Agenda digital  

dels  municipis de Catalunya. 

 

https://drive.google.com/file/d/18-tUbWWnfcdibxjg1uFaGWzJE25q5SPS/view?usp=share_link
http://www.latallada.cat/lajuntament-2/equip-de-govern/ple/
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En aquest marc, l’Agenda digital dels  municipis de Catalunya és el tercer element, i el 

resultat d’un procés d’anàlisi,  reflexió i debat, amb la pretensió de definir la “caixa 

d’eines” que pot  facilitar la definició d’estratègies per  construir el futur digital  dels  

municipis a mitjà  i llarg termini, que s’ha formulat sobre la base de literatura 

acadèmica, agendes, plans i programes de  la UE i d’altres nivells d’administració 

territorial, i també sobre la base dels aprenentatges compartits derivats dels projectes i 

iniciatives considerades  d’èxit  en aquesta matèria en l’àmbit  municipal, i  amb la 

participació activa  dels  municipis de Catalunya. 

 

Per  tant, aquesta  agenda sorgeix de  la  voluntat de  construir consensos i compartir 

objectius comuns per  facilitar el desplegament més compassat dels  municipis digitals 

catalans. 

 

En concret aquesta agenda té com  a objectiu articular la transformació digital  dels  

municipis de Catalunya, per  fer  front als  reptes de present i futur, per  assolir majors 

cotes de  qualitat en els serveis oferts, eficiència en la  gestió dels recursos  públics, i 

satisfacció  de  la  ciutadania i les empreses en la seva relació amb l’administració. És 

a dir, aportar orientacions per  promoure que, des de  l’àmbit  local,  s’articulin agendes  

compartides  per  a la transició digital  dels  municipis, de forma sostenible, que 

contribueixin a desenvolupar respostes innovadores més eficaces per als reptes del 

territori i a  assolir els ambiciosos objectius que en el marc digital s’han  marcat les 

diferents instàncies de govern per  a la pròxima dècada. Podem parlar, per tant, d’una  

triple funció de l’Agenda: 

 

- Ser un instrument promotor i facilitador per  a la concreció d’estratègies, plans, i 
projectes de transformació digital.  Amb l’objectiu de contextualitzar i oferir un 
conjunt de propostes conceptuals,  substantives   i   operatives   expressades  
per    mitjà  d’eixos    estratègics, d’objectius i d’accions concretes  a  executar. 
Aspira,  per   tant, a  promoure i facilitar la concreció d’estratègies, plans, i 
projectes de transformació, a formular alternatives, i ser un   instrument  per   a  
la  presa  de   decisions en  els diferents  marcs  organitzatius o estructurals de 
les administracions catalanes. 

 

- Servir d’agenda  digital   tipus,  relacionada amb el  metamodel  del  municipi  
digital,   per proporcionar als  ajuntaments una visió  holística dels   elements  
que  intervenen en  la transformació digital,  i per tant, dotar-los d’un  
enfocament complert i integrador dels factors i de les peces que han d’explorar, 
per  avançar en la transformació digital dels  seus municipis. 

 

- Servir d’espai de trobada, coordinació i priorització dels  reptes i necessitats 
dels municipis per  a la digitalització global  dels  pobles i ciutats del país. 

 

En aquest marc, per  avançar i facilitar el desplegament dels  objectius i de  les 

accions establertes en aquesta Agenda com  a model de la transformació digital  de 

l’Ajuntament, cal que s’adoptin tot un seguit d’acords per  a la seva adopció, així com  

per  establir un model de governança per  al seu desplegament. 

 

Per tot l’anterior, el Ple de l’ajuntament de la Tallada d’Empordà adopta els següents 



 
 

45 

 

 
ACORDS: 
 
Primer.- Manifestar  l’adhesió de  l’Ajuntament  a  l’Agenda  digital  dels   municipis de  

Catalunya, aprovada per  Assemblea General de Localret el dia 12 de novembre de 
2022. 
 
Segon.-  Nomenar a l’Alcaldessa, la Sra. M.Dolors Guàrdia Gasull  i a la Sra. Raquel 

Batlle Casas  com   a persones de referència per  al desenvolupament de l’Agenda.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord al Consorci Localret. 

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

INTERVENCIONS:  
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 
00:37:27 al 00:39:22 i es poden consultar en l’enllaç següent:  
https://drive.google.com/file/d/18-tUbWWnfcdibxjg1uFaGWzJE25q5SPS/view?usp=share_link 
o bé a : http://www.latallada.cat/lajuntament-2/equip-de-govern/ple/ 

 
14.0.- MOCIÓ PER A LA MILLORA DEL FINANÇAMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
LOCAL.  

L’autonomia local és un dret constitucional que s’atorga als municipis per a la gestió 

dels seus interessos. Aquesta es garanteix atorgant-los personalitat jurídica plena, 

atribuint als ajuntaments, conformats pels alcaldes i alcaldesses i regidors i regidores, 

el seu govern i l’administració. 

Els Ajuntaments, i els ens locals en general, formen part de la xarxa institucional del 

nostre país i cal que també esdevinguin, en un sentit ampli, govern, basant-nos en el 

principi de subsidiarietat que implica l’exercici de les competències dels poders públics 

més pròxims a la ciutadania, recollit a la Carta Europea d’Autonomia Local del 15 

d’octubre de 1985, subscrita per l’Estat Espanyol en 1988.  

Durant aquests 43 anys de democràcia local, l’arquitectura institucional i 

pressupostària dels governs locals no ha tingut grans variacions. El procés, inacabat 

de descentralització de l’Estat en el sistema autonòmic, no ha arribat amb el mateix 

impuls als municipis. Des d’aquesta perspectiva, per poder exercir l’autonomia local és 

imprescindible disposar dels mitjans necessaris i, sense garantir la suficiència 

financera de l’administració local, queda desvirtuada l’autonomia local.  

Malgrat que l’article 142 de la CE estableix que les hisendes locals hauran de disposar 

dels mitjans suficients per al desenvolupament de les funcions que la llei atribueix a les 

corporacions locals, i es nodrirà fonamentalment dels tributs propis i de la participació 

en els de l’Estat i les Comunitats Autònomes, aquesta suficiència financera ha anat 

minvant progressivament, i amb ella l’autonomia local real. 

https://drive.google.com/file/d/18-tUbWWnfcdibxjg1uFaGWzJE25q5SPS/view?usp=share_link
http://www.latallada.cat/lajuntament-2/equip-de-govern/ple/
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Una gran estocada al principi d’autonomia local a través de la limitació de l’autonomia 

pressupostària es va produir amb la reforma de l’article 135 de la CE i la posterior 

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

Sostenibilitat Financera, que disposava que l’elaboració, aprovació i execució dels 

pressupostos i altres actuacions que afectin les despeses o ingressos de les 

administracions públiques havien d’estar sotmeses al principi d’estabilitat 

pressupostària. 

Aquesta nova llei exigia noves adaptacions de la normativa bàsica en matèria 

d’administració local per aplicar adequadament els principis d’estabilitat 

pressupostària, sostenibilitat financera o eficiència en l’ús dels recursos públics locals. 

És per això que es va aprovar la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i 

Sostenibilitat de l’Administració Local, coneguda com a LRSAL.  

El preàmbul de l’LRSAL pretenia aquesta reforma amb els objectius de clarificar les 

competències municipals per evitar duplicitats, racionalitzar l’estructura organitzativa 

de l’administració local d’acord amb els principis d’eficiència, estabilitat i sostenibilitat 

financera, garantir un control financer i pressupostari més rigorós i afavorir la iniciativa 

econòmica privada evitant intervencions administratives desproporcionades. 

La realitat és que l’LRSAL no ha estat una norma transformadora, en el sentit de 

modernitzar el règim local, sinó que la finalitat que es perseguia era garantir que les 

entitats que conformen l’administració local no generaven dèficit estructural limitant la 

despesa pública a través també de la limitació de competències. Això afecta de ple a 

l’autonomia local que queda subordinada a la situació financera del municipi, generant 

desigualtat bàsica en els ciutadans i ciutadanes. 

Per altra banda, l’article 27 de l’LRSAL especifica en quines condicions es pot delegar 

en els municipis l’exercici de competències de l’Estat i de les CCAA. Aquestes 

delegacions requereixen els mitjans personals, materials i econòmics que 

l’administració delegant ha d’assignar als municipis sense que suposi una major 

despesa per a les administracions públiques.  

Tot i el redactat d’aquest article i la voluntat de l’LRSAL, en poques ocasions els 

municipis reben els mitjans personals, materials i econòmics adequats per assumir la 

delegació de competències d’altres administracions superiors, costejant també amb 

recursos propis les necessitats de la seva ciutadania.  

A aquesta situació de dificultats estructurals de finançament del món local i de la 

limitació de la seva autonomia, cal sumar-hi un seguit de situacions que s’han produït 

en els darrers anys, i que han agreujat el moment actual:  

 El món local ha afrontat des de la primera línia de batalla una pandèmia que ha 

requerit molts esforços econòmics per atendre les necessitats de la ciutadania. 

Des del primer moment, els ajuntaments i ens locals van estar al capdavant 

proporcionant material preventiu, realitzant neteges intensives i acompanyant les 

necessitats de la ciutadania més vulnerable, fins a la segona fase, 

d’acompanyament a la recuperació de les conseqüències econòmiques de la 

pandèmia en les nostres viles i ciutats.  
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 La Sentència del TC sobre l’impost de l’Increment del Valor dels Terrenys de 

Naturalesa Urbana (plusvàlua) ha generat també un trasbals a les economies 

locals. La sentència obliga a la modificació de l’impost, amb un impacte econòmic 

important per a les administracions locals que, per una banda, ha de retornar les 

liquidacions que no tenien un caràcter ferm i, per l’altra, deixa exemptes de 

tributació moltes transmissions. Cal recordar que l’impost de la plusvàlua és la 

segona major font d’ingressos pels ajuntaments, per darrere de l’impost sobre els 

béns immobles (IBI).  
 

 En el cas de Catalunya suposa de mitjana el 13,71% dels ingressos per impostos 

directes dels ajuntaments, tot i que n’hi ha que estan molt per sobre d’aquest 

percentatge, com Castelldefels (34,6%), Malgrat de Mar (34,4%), Pineda de Mar 

(24,8%), Santa Coloma de Cervelló (23,3%), Sitges (21,1%) o Cornellà (19,1%), 

per posar alguns exemples.  
 

 Fruit de la guerra a Ucraïna, la factura energètica dels ajuntaments ha augmentat 

una mitjana del 30%, dificultant el pagament d’aquest augment en el pressupost 

del 2022 i fent gairebé impossible assumir-lo en els pressupostos del 2023. A 

aquesta situació cal afegir la derivada de l’encariment de les matèries primeres, 

que provoca un major cost en les inversions municipals i que fa que en nombroses 

ocasions les licitacions quedin desertes, o un cop adjudicades les empreses no 

puguin desenvolupar-les.  

 

 L’augment de l’IPC, que se situa en el mes d’octubre en el 7,3%, impacta de forma 

directa en la confecció dels pressupostos municipals del 2023. Per altra banda, 

l’acord del Govern de l’Estat amb els funcionaris públics per afrontar aquest 

augment del cost de la vida, es trasllada al capítol 1 de tots els ajuntaments i ens 

locals, amb una pujada addicional per aquest any de l’1,5% per compensar la 

inflació -que se suma al 2% ja aprovat en els pressupostos de l’Estat del 2022-, i 

un augment del 2,5% per l’any 2023, sense rebre més recursos per part de l’Estat 

per afrontar aquest increment. 
 

 En les darreres setmanes, el Banc Central Europeu (BCE) ha augmentat els tipus 

d’interès bancari per tal de controlar la inflació. En octubre l’augment ha estat en 

75 punts bàsics, situant el tipus de referència principal en el 2%. Tot apunta que 

aquest augment no serà el darrer, com ja ha avisat el BCE. Aquest increment 

repercuteix en un augment de la despesa dels ajuntaments endeutats, o el que es 

vulguin endeutar per afrontar inversió necessària en els seus municipis.  
 

 També en els darrers anys, tant el Govern central com el Govern de la Generalitat 

de Catalunya han dedicat esforços a l’aprovació de legislació amb afectació a 

l’administració local, sense garantir l’adequat finançament perquè aquesta pugui 
complir amb les obligacions que li són traslladades.   

Finalment, i en relació amb el Fons de Cooperació Local, fa pocs dies la conselleria de 

Presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya ha avançat que en el 2023 

s’incrementarà un 10% de mitjana aquest fons per a ajuntaments, consells comarcals i 

entitats municipals descentralitzades. La Federació de Municipis de Catalunya 
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considerem del tot insuficient aquesta proposta, tenint en compte que el Fons de 

Cooperació Local va arribar al seu màxim l’any 2010, amb una dotació de 156 M€. En 

el 2012 es va reduir a 124 M€, on gairebé s’ha mantingut sense variacions en els 

darrers deu anys. En l’any 2022 va augmentar als 136 M€ (per sota dels 139 M€ del 

2011). Per tant, aquesta proposta d’increment del 10% ni tan sols ens situa en la 

dotació de l’any 2010. És evident que aquest augment dels Fons de Cooperació Local 

no respon a les necessitats actuals dels nostres municipis i que s’ha de revisar de 

manera urgent, transitant cap a un sistema que garanteixi el principi d’equitat 

interterritorial.  

 

Per posar fi a les dificultats econòmiques d’una ja minvada hisenda local i assolir 

l’autonomia local real que preveu la normativa i donar resposta de forma justa i 

igualitària a les necessitats del segle XXI dels nostres veïns i veïnes, l’assemblea 

general de la Federació de Municipis de Catalunya, celebrada el passat dia 4 de 

novembre de 2022, va aprovar per unanimitat la resolució que es reprodueix en aquest 

text en forma de moció.  

Per tot això, el Ple de l’ajuntament de la Tallada d’Empordà, adopta els següents  

ACORDS: 

Primer.- Sol·licitar al Govern de l’Estat:  

a) Considerant que per al 2023 les transferències en el marc del model de 

finançament preveuen un increment d’un 3% en relació amb el 2022, sol·licitem 
al govern de l’Estat la dotació d’un fons extraordinari en favor dels ens 

locals per donar resposta a l’augment de despeses vinculat, directament 
o indirectament, a l’increment de costos de l’energia. 

b) Que es realitzi una compensació a favor dels ajuntaments per la pèrdua 

d’ingressos provocada per la sentència del TC en referència a l’impost sobre 

l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, tant per les 
devolucions realitzades com per les conseqüències de la reforma normativa. 

c) La creació d’una dotació addicional de recursos per incrementar el 

finançament dels ens locals amb motiu de l’increment salarial de l’1,5% 
pel 2022.  

d) La derogació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local.  

e) Tot i que en els darrers anys s’han augmentat l’import de les transferències 

realitzades a favor dels ens locals, fruit del bon comportament de les figures 

tributàries que incideixen en el model de finançament i la voluntat del Govern 

de l’Estat, la realitat és que ha estat insuficient per a cobrir ni tan sols les noves 
necessitats de despeses dels ens locals Per això, és necessari que es revisi 

definitivament el finançament local per fer possible el mandat 
constitucional d’autonomia local.  

Segon.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya:  
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a) Que actualitzi i revisi els fons de cooperació local a les necessitats 
actuals dels ens locals de Catalunya.  

b) Que generi un Fons de Cooperació Local Extraordinari que cobreixi els 
increments dels costos derivats de la inflació. 

c) Que presenti en la present legislatura la Llei de Governs Locals i la Llei de 

Finances Locals per recuperar el principi d’autonomia local i els recursos 
suficients per a dur-la en plenitud. 

d) Que quan es produeixi una delegació de competències en els municipis, es 

faci garantint els recursos necessaris perquè puguin ser desenvolupades 

sense generar cap cost a les administracions locals.  

Tercer.- Sol·licitar a les Diputacions: 

a) Que sufraguin el 50% de la despesa addicional de l’increment del cost de 

subministraments energètics dels ajuntaments que han de suportar les 
administracions locals. 

Quart.- Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat Espanyol i al Congrés dels 

Diputats, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya, a la 

Diputació catalana corresponent del territori i a la Federació de Municipis de 

Catalunya.  

Aprovat per 7 vots a favor (Maria Dolors Guardia Gasull, Josep Ferrer Vilavella, 
Amandi Manuel Alonso Pujol, Míriam Pagès Clavaguera, Jordi Colomé Garcia, Isabel 
Juncosa Gurgui, Joaquim Maria Zuriaga Baixauli) 
 
INTERVENCIONS:  
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten a l’audio acta de la sessió, minut 
00:39:22 al 00:52:59 i es poden consultar en l’enllaç següent:  
https://drive.google.com/file/d/18-tUbWWnfcdibxjg1uFaGWzJE25q5SPS/view?usp=share_link 
o bé a : http://www.latallada.cat/lajuntament-2/equip-de-govern/ple/ 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, essent les 20:02 h , 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. 
X2022000847, en el qual figuren totes les deliberacions i intervencions de la sessió. 

 
Vist i plau                                                                             La secretària interventora 
L’alcaldessa 

https://drive.google.com/file/d/18-tUbWWnfcdibxjg1uFaGWzJE25q5SPS/view?usp=share_link
http://www.latallada.cat/lajuntament-2/equip-de-govern/ple/
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