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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 26 DE 
JULIOL DE 2022 

 
Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2022000004  
Caràcter:  ORDINARI 
Data: 26 de juliol de 2022 

Hora d’inici: 14:02 h 
Hora de fi: 14:11 h 

Lloc: sala de juntes 
 

Hi assisteixen:  

Sr. Xavier Camps Comas, Alcalde 

Sr. Deli Miquel Saavedra Bendito, Regidor 
 

Sra. Consol Barneda Gardella, Secretària actal. 

 
Han excusat la seva presència:  
 

  
No han excusat la seva presència:  

Sra. Dolores Garcia Alarcón 
 

 
Ordre del dia 

1r.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA EL DIA 31 DE MAIG DE 2022. 

2n.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DICTATS DEL DIA 27 

DE MAIG DE 2022 FINS AL 21 DE JULIOL DE 2022. 

3r.- PROPOSTA D’ACORD D’ASSABENTAMENT DE L’INFORME 

D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DE 
L’EXERCICI 2022 (ACUMULAT A 30/06/2022). 

4t.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE DONAR COMPTE AL 
PLE DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE 

PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL 2N TRIMESTRE DE 
2022. 

5è.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA  DE DONAR COMPTE AL 

PLE DE L'INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE LA MOROSITAT 
CORRESPONENT AL 2N TRIMESTRE DE 2022. 

6è.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA  DE DONAR COMPTE AL 
PLE DE L'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, CORRESPONENT AL 2N TRIMESTRE DE 2022. 
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7è.- PROPOSTA D’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA PER A L’APROVACIÓ DEL 
COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST EXERCICI 2021. 

8è.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 

D’EDUCACIÓ, I L’AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA PER A LA 
IMPLANTACIÓ DEL PRIMER CICLE DE L’EDUCACIÓ INFANTIL A 
L’ESCOLA RURAL PALAU DE SANTA EULÀLIA - ZER EMPORDÀ, CODI 

17010931. 

9è.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COOPERACIÓ TÈCNICA 

ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE 
PALAU DE SANTA EULÀLIA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI DE 

CURA PUNTUAL PER A NENES I NENS DE 0 ALS 14 ANYS. 

10è.- DONAR COMPTE AL PLE DEL CONVENI SIGNAT ENTRE 

L’AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA I EL CENTRE EDUCATIU 
ESCOLA RURAL DE PALAU DE SANTA EULÀLIA DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA PER A L’ÚS EDUCATIU DE LES INSTAL·LACIONS 

MUNICIPALS. 

11è.- DONAR COMPTE AL PLE DEL CONVENI SIGNAT ENTRE EL CENTRE 

EDUCATIU ESCOLA RURAL DE PALAU DE SANTA EULÀLIA DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA 

EULÀLIA PER A LES ACTIVITATS EN LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE 
EDUCATIU. 

12è.- DONAR COMPTE AL PLE DEL CONVENI SIGNAT ENTRE EL CENTRE 
EDUCATIU ESCOLA RURAL DE PALAU DE SANTA EULÀLIA DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA 

EULÀLIA PER A L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE EDUCATIU. 

13è.- PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER A 

L’APROVACIÓ DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ASSOCIACIONS I ENTITATS 
DEL MUNICIPI DE PALAU DE SANTA EULÀLIA. 

14è.- PROPOSTA D’ACORD DE PLE DE MODIFICACIÓ DEL NOM DE 
L’ESCOLA DE PALAU DE SANTA EULÀLIA. 

15è.- PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE MOCIÓ 
PER A L’IMPULS DE L’AGENDA RURAL DE CATALUNYA, QUE PRESENTA 
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (ACM). 

16è.- PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE MOCIÓ DE 
SUPORT AL CORRELLENGUA 2022, QUE PRESENTA LA COORDINADORA 

D’ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA CATALANA (CAL). 

17è.- ASSUMPTES URGENTS. 

18è.- PRECS I PREGUNTES. 
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Desenvolupament de la sessió  

A Palau de Santa Eulàlia, el dia vint-i-sis de juliol de dos mil vint-i-dos. 

Essent les catorze hores i dos minuts, prèvia convocatòria cursada a 
l’efecte, es reuneixen a la Sala de Plens de l’Ajuntament, a l’objecte de 

celebrar sessió plenària ordinària, els Regidors que figuren a 
l’encapçalament de la present acta, sota la presidència de l’A lcalde - 
President i amb l’assistència de la secretària interventora actal. de la 

Corporació, Consol Barneda i Gardella.  
 

Un cop s’ha comprovat que existeix el quòrum que es determina a l’art. 
46.2.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases  de Règim 

Local per a la vàlida constitució del Ple, l’Alcalde declara obert l’acte, i 
es passa tot seguit al debat i consideració dels assumptes que figuren a 

l’ordre del dia que acompanya la convocatòria. 
 
 

1r.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 31 DE MAIG DE 2022. 

 
El Sr. Alcalde sotmet a consideració del Ple l’esborrany de l’acta de la 

sessió ordinària celebrada el dia 31 de maig de 2022, la qual s’ha fet 
arribar a tots els assistents junt amb la convocatòria, i demana als 

assistents si existeix alguna proposta d’esmena a formular.  
 
Els dos regidors assistents al Ple dels tres membres que el composa es 

manifesten en sentit negatiu i, en conseqüència, l’acta de la sessió de l  
dia 31 de maig de 2022 es considera aprovada per tots els assistents, 

sense esmenes. 
 

 
2n.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DICTATS DEL 

DIA 27 DE MAIG DE 2022 FINS AL 21 DE JULIOL DE 2022. 
 
Es dona compte dels decrets que tot seguit es relacionen:  

- Decret núm. 2022DECR000051, de data 1 de juny de 2022: préstec 
ús vehicle municipal. 

- Decret núm. 2022DECR000052, de data 7 de juny de 2022: Incoació 
expedient baixa Padró Municipal per inscripció indeguda.  

- Decret núm. 2022DECR000053, de data 8 de juny de 2022: Incoació 
expedient baixa d’ofici per caducitat al Padró Municipal d’Habitants.  

- Decret núm. 2022DECR000054, de data 9 de juny de 2022: 
Autorització ús sala polivalent.  

- Decret núm. 2022DECR000055, de data 17 de juny de 2022: 
Autorització ús local social i cadires.  
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- Decret núm. 2022DECR000056, de data 21 de juny de 2022: 
Aprovació padró aigua corresponent al 1r trimestre de 2022. 

- Decret núm. 2022DECR000057, de data 21 de juny de 2022: 
Devolució ingrés efectuat en concepte de casal juliol 2022. 

- Decret núm. 2022DECR000058, de data 11 de juliol de 2022: 
Autorització ús sala polivalent i equip de so. 

- Decret núm. 2022DECR000059, de data 12 de juliol de 2022: Baixa 

animal de companyia del registre de l’ANICOM. 

- Decret núm. 2022DECR000060, de data 12 de juliol de 2022: 

Concessió llicència municipal d’obres, exp. X2022000087. 

- Decret núm. 2022DECR000061, de data 14 de juliol de 2022: 

Aprovació liquidació taxa aprofitaments especials per ocupació de la via 
pública. 

- Decret núm. 2022DECR000062, de data 19 de juliol de 2022: 
Concessió llicència municipal d’obres, exp. X2021000004. 

- Decret núm. 2022DECR000063, de data 20 de juliol de 2022: 

Sol·licitud d’alta al Padró Municipal d’Habitants. 

- Decret núm. 2022DECR000064, de data 20 de juliol de 2022: 

requeriment documentació llicència municipal d’obres, exp. 
X2022000077. 

- Decret núm. 2022DECR000065, de data 20 de juliol de 2022: 
Denegació llicència municipal d’obres, exp. X2022000060. 

- Decret núm. 2022DECR000066, de data 21 de juliol de 2022: 
Convocatòria de Ple ordinari pel dia 26 de juliol de 2022. 
 

El Ple de l’Ajuntament amb el vot a favor dels dos membres assistents 
dels tres que el composa acorda ratificar els decrets relacionats en la 

forma en què venen redactats. 
 

 
3r.- PROPOSTA D’ACORD D’ASSABENTAMENT DE L’INFORME 

D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DE 
L’EXERCICI 2022 (ACUMULAT A 30/06/2022). 
 

Es posa a consideració del Ple l’Informe d’Intervenció d’avaluació de 
l’execució trimestral de l’exercici 2022 (acumulat a 30/06/2022) de data 

14 de juliol de 2022 que tot seguit es detalla i que va ser tramès al 
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública en data 17 de juliol de 2022:  

 
“PROPOSTA D’ACORD D’ASSABENTAMENT INFORME 

D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DE 
L’EXERCICI 2022 (ACUMULAT A 30/06/2022) 
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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 Sostenibi litat 
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 
sione

s  
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 

Arrend
a 

miento 
finan 
ciero 

Asocia 
ciones 
público 
privadas 

Factorin
g 

 Sin 
 recurso 
conform

e 
 a la 

Decisión 
 de  

Eurostat 
 31 de 

julio de 
2012 

Reestru
c 

turación 
de 

deuda 
comerci
al según 
Decisión  

de 
Eurostat 
 31 de 
julio 

 de 2012 

Otras  
oper

a 
cione

s 
 de 

 
deud

a 

Total 
Deuda 
viva 

PDE al 
final  
del 

períod
o 

09-17-119-AA-
000 Palau de 
Santa Eulàlia  

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 
 

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 
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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  

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  

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 
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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  

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 
 

 
 

S’annexa el calendari i pressupost de tresoreria a 3/06/2022. 
 

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. 
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-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. 

 
 

ANNEX 
 

Calendari i pressupost de tresoreria a 3/06/2022. 
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.”. 
 

Sotmès a votació, els dos membres assistents al Ple dels tres que el 

composa acorden l’assabentament de l’informe d’Intervenció d’avaluació 
de l’execució trimestral de l’exercici 2022 (acumulat a 30/06/2022). 

 
 

4t.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE DONAR 
COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL 

PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL 
2N TRIMESTRE DE 2022. 
 

Es posa a consideració del Ple l’Informe d’Intervenció sobre el període 
mig de pagament a proveïdors corresponent al 2n trimestre de 2022, de 

data 14 de juliol de 2022 que tot seguit es detalla, el qual va ser tramès 
al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública en data 18 de juliol de 2022:  

 
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE DONAR COMPTE 

AL PLE DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE 
MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL 2N 
TRIMESTRE DE 2022. 

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 té l’obligació de 

calcular i publicar la informació corresponent al període mig de 
pagament amb periodicitat trimestral. 
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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 comptable de factures o sistema equivalent, en els 
supòsits en els que o be no resulti d’aplicació un procediment 
d’acceptació o comprovació dels béns o serveis prestats o bé, 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 d ies 
promig d’antiguitat de les operacions pendent de pagament a final del 

trimestre. 
 

Les dades corresponents al 2n 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 

Palau de 
Santa 
Eulàlia 

              74,
 

         35.205
 

                 9
 

       162.622
 

91,51 
 

PMP 
Global  

35.205,05 
 

162.622,50 91,51 
 

 

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: 
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“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.”. 
 

 
Sotmès a votació, els dos membres assistents al Ple dels tres que el 

composa acorden l’assabentament de l’informe d’Intervenció sobre el 
període mig de pagament a proveïdors corresponent al 2n trimestre de 

2022. 
 

 
5è.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE DONAR 
COMPTE AL PLE DE L'INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE LA 

MOROSITAT CORRESPONENT AL 2N TRIMESTRE DE 2022. 
 

Es posa a consideració del Ple l’Informe d’Intervenció sobre la morositat 
corresponent al 2n trimestre de 2022, de data 18 de juliol de 2022 que 

tot seguit es detalla i tramès al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública en 
data 18 de juliol de 2022:  

 
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA DE DONAR COMPTE 
AL PLE DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE LA 

MOROSITAT CORRESPONENT AL 2N TRIMESTRE DE 2022. 
 

“INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT 
 

Consol Barneda Gardella, interventora de l’Ajuntament de Palau de 

Santa Eulàlia, 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 
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jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, emeto l’informe següent: 
 

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

de les obligacions de pagament, l’article quart, en els seus apartats 3r i 
4t, de la Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 

desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials estableix que «3. Els tresorers o, 

si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que 

preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat 
local, que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global de 
les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 4. 

Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la 
corporació local, aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans 

competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu 
àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els 

seus estatuts 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 cert ificacions 
d’obra o els documents que acreditin la conformitat amb el que disposa 
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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):   21.516,68 
Import dels pagaments realitzats (fora període legal):  120.128,79 

Període mitjà pagaments (PMP) (dies): 105,40 
 

 
 
2) Interessos de demora pagats en el trimestre: 
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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):     669,62 

     Import del pendent de pagament (fora període legal):  69.557,62 
     Període mitjà pendent pagament (PMP) (dies): 151,37 
 

 
.”. 
 

 

Sotmès a votació, els dos membres assistents al Ple dels tres que el 
composa acorden l’assabentament de l’informe d’Intervenció sobre la 

morositat corresponent al 2n trimestre de 2022. 
 

 
6è.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE DONAR 
COMPTE AL PLE DE L'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, 
CORRESPONENT AL 2N TRIMESTRE DE 2022. 

 
Es posa a consideració del Ple l’Informe en relació a l’apl icació 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 corresponent al 2n trimestre de 2022, de data 18 de juliol 

de 2022 que tot seguit es detalla:  
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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 que van ser 
anotades i no s’hagi efectuat el reconeixement de l’obligació pels òrgans 
competents. Aquest informe serà remès dins dels 15 dies següents a 

cada trimestre natural de l’any a l’òrgan de control intern.” 

ÀMBIT SUBJECTIU 

Segons l’article 2.2 de l’esmentada Llei, tenen la consideració 
d’administracions públiques els ens, organismes i entitats a què es 

refereix l’article 3.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic 

espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. D’acord amb aquest precepte, 
doncs, l’article 10 de la Llei 25/2013 és d’aplicació als ens següents: 

1. Entitat Local: Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia 

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 
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transcorregut més de 3 mesos des 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 dona trasllat d’aquest informe a l’òrgan de control intern.”. 
 

Sotmès a votació, els dos membres assistents al Ple dels tres que el 
composa acorden l’assabentament de l’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 corresponent al 2n trimestre de 2022. 

 
 

7è.- PROPOSTA D’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA PER A 
L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 

EXERCICI 2021. 
 

Tot seguit, el senyor Alcalde posa a consideració del Ple la proposta 
següent per a l’aprovació del Compte General del Pressupost exercici 
2021: 

 
“PROPOSTA D’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA PER A L’APROVACIÓ 

DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST EXERCICI 2021.  

Vist l'expedient que es tramita per l'aprovació del Compte General del 

Pressupost d'aquesta Corporació corresponent a l'exercici de 2021.  

Vist que, d’acord amb el que disposa l’article 212 del Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 4 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals:  

- S’ha posat a disposició dels membres de la Comissió Especial de 

Comptes, a efectes d’examen i consulta durant quinze dies per tal de 
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donar compliment al que determina l’article 101.3 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya.  

- La Comissió Especial de Comptes, en sessió del dia 9 de maig de 2021 

va emetre informe favorable en relació al Compte General de 2021.  

- El Compte General de l’exercici de 2021 s’ha exposat al públic durant 
un termini de quinze dies hàbils, juntament amb els justificants i 

l’informe emès per la Comissió Especial de Comptes, mitjançant edicte 
publicat al BOPG núm. 112 del dia 13 de juny de 2022, durant aquest 

termini d’exposició pública no s’han presentat reclamacions ni 
objeccions.  

Vist que correspon al Ple de la Corporació la seva aprovació, l’Alcaldia-
Presidència proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

ACORDS:  

Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost de l’exercici 2021 
d’acord amb el que estableix l’article 212.4 del TRLHL.  

Segon.- Retre l’esmentat Compte General de l’exercici 2021 a la 
Sindicatura de Comptes, com a òrgan de control extern dels ens locals.  

Tercer.- Facultar al senyor Alcalde que realitzi tants actes i gestions 
com siguin necessàries per a l’execució del present acord.”. 

 
Sotmès a votació, els dos membres assistents al Ple dels tres que el 

composa acorden l’aprovació del Compte General del Pressupost de 
l’exercici 2021. 
 

 
8è.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI ENTRE 

L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, I L’AJUNTAMENT 

DE PALAU DE SANTA EULÀLIA PER A LA IMPLANTACIÓ DEL 
PRIMER CICLE DE L’EDUCACIÓ INFANTIL A L’ESCOLA RURAL 

PALAU DE SANTA EULÀLIA - ZER EMPORDÀ, CODI 17010931. 
 
Tot seguit, el senyor Alcalde posa a consideració del Ple la proposta 

d’acord següent per a l’aprovació del conveni per a la implantació del 
primer cicle de l’educació infantil a l’escola rural de Palau de Santa 

Eulàlia: 
 

“APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI ENTRE 
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 

MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, I L’AJUNTAMENT 
DE PALAU DE SANTA EULÀLIA PER A LA IMPLANTACIÓ DEL 

PRIMER CICLE DE L’EDUCACIÓ INFANTIL A L’ESCOLA RURAL 
PALAU DE SANTA EULÀLIA - ZER EMPORDÀ, CODI 17010931. 
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L’Ordre ENS/273/2015, de 25 d’agost, aprova el Pla experimental del 
primer cicle d’educació infantil en escoles rurals, que possibilita la 

implantació d’aquests ensenyaments en determinades escoles rurals 
úniques en el nucli de població, formin part d’una ZER o no, de 

municipis de fins a 3.000 habitants.  

L’Ordre EDU/67/2020, de 26 de maig, estableix el procediment i els 
requisits d’implantació dels ensenyaments de primer cicle d’educació 

infantil a les escoles rurals. La seva finalitat última és la de facilitar 
l’oferta d’ensenyament del primer cicle de l’educació infantil per a 

infants entre un i tres anys de famílies dels municipis que tinguin una 
població de fins a 2.500 habitants, sempre que en el nucli de població hi 

hagi una escola rural única. 

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació de Catalunya, en el seu 

article 159 atribueix als municipis, entre d’altres, la competència sobre 
la determinació de l’oferta educativa de l’àmbit territorial pels 
procediments establerts per reglament. En aquest marc, l’Ajuntament 

va sol·licitar en data 30 de març de 2022 al Departament d’Educació la 
implantació dels ensenyaments de primer cicle d’educació infantil a 

l’escola rural del municipi.  

Tal i com preveu l’Ordre EDU/67/2020, de 26 de maig, la implantació 

dels ensenyaments de primer cicle d’educació infantil en l’escola rural 
del municipi requereix la prèvia signatura d’un conveni entre la direcció 

general competent en matèria de centres públics i l’ens local implicat, 
on s’estableixin els termes de la col·laboració d’acord amb el règim 
d’aplicació.  

D’acord amb el que determinen els articles 108 de la Llei 26/2010 del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya, i 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, ambdues administracions manifesten la seva 

voluntat d’implantar el primer cicle d’educació infantil en aquest 
municipi de Palau de Santa Eulàlia i acorden subscriure el conveni de 

col·laboració per a la implantació del primer cicle de l’educació infantil a 
l’escola rural de Palau de Santa Eulàlia - ZER Empordà. 

És per tot això que es proposa al Ple d’adopció dels següents ACORD: 

Primer.- Aprovar el conveni entre l’administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de 

Palau de Santa Eulàlia per a la implantació del primer cicle de l’educació 
infantil a l’escola rural Palau de Santa Eulàlia - ZER Empordà, codi 

17010931, el qual s’annexa. 

Segon.- Designar a l’alcalde com a contacte directe i immediat entre 

l'Ajuntament i el Departament d’Educació, per atendre imprevistos i/o 
situacions extraordinàries que requereixin la col·laboració municipal de 

forma immediata.  
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Tercer.- Facultar a l’alcalde a signar els acords i documents necessaris 
per a l’execució del present acord.  

Annex 

CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, I 
L’AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA PER A LA 
IMPLANTACIÓ DEL PRIMER CICLE DE L’EDUCACIÓ INFANTIL A 

L’ESCOLA RURAL PALAU DE SANTA EULÀLIA - ZER EMPORDÀ, 
CODI 17010931 

REUNITS 

D'una part, el senyor Jean-Marc Segarra Mauri, director general de 

Centres Públics del Departament d'Educació de la Generalitat de 
Catalunya, nomenat mitjançant el Decret 113/2021, d’1 de juny (DOGC 

núm. 8423 de 2.6.2021), que actua en nom i representació de 
l'esmentat Departament i en exercici de les competències que li delega 
la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de 

competències de la persona titular del Departament d’Educació (DOGC 
núm. 5930, de 28.7.2011).  

D’altra banda, el senyor Xavier Camps Comas, alcalde president de 
l'Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia, proclamat en la sessió plenària 

de la corporació el 15.06.2019, que actua en nom i representació de 
l'esmentat Ajuntament, d'acord amb les facultats atribuïdes per l'article 

53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril.  

Les parts, reconeixent-se mútuament capacitat per actuar,  

MANIFESTEN  

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, al capítol I del 

Títol I estableix l’educació infantil com l’etapa educativa de caràcter 
voluntari que s’adreça a infants fins als sis anys i s’ordena en dos cicles, 

el primer dels quals comprèn fins als tres anys d’edat i el segon des dels 
3 fins als 6 anys. 

2. La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, regula al títol IV el 
Servei d’Educació de Catalunya, determina el seu abast i sosteniment i 
atribueix al Departament d’Educació la competència per determinar, 

mitjançant la programació de l’oferta educativa, les necessitats 
d’escolarització que ha de satisfer.  

D’acord amb la normativa esmentada, el primer cicle de l’educació 
infantil s’imparteix en escoles bressol o llars d’infants. Amb motiu de la 

baixa natalitat, aquesta tipologia de centres no és viable en determinats 
municipis. 

3. Per altra banda, i d’acord amb el Decret 282/2006, de 4 de juliol, que 
regula el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres, en 



 
 

20 

 

la creació de places s’ha de respectar l’equilibri territorial i s’han de 
tenir en compte les fluctuacions de la demanda. 

4. L’Ordre ENS/273/2015, de 25 d’agost, aprova el Pla experimental del 
primer cicle d’educació infantil en escoles rurals, que possibilita la 

implantació d’aquests ensenyaments en determinades escoles rurals 
úniques en el nucli de població, formin part d’una ZER o no, de 
municipis de fins a 3.000 habitants.  

5. L’Ordre EDU/67/2020, de 26 de maig, estableix el procediment i els 
requisits d’implantació dels ensenyaments de primer cicle d’educació 

infantil a les escoles rurals. La seva finalitat última és la de facilitar 
l’oferta d’ensenyament del primer cicle de l’educació infantil per a 

infants entre un i tres anys de famílies dels municipis que tinguin una 
població de fins a 2.500 habitants, sempre que en el nucli de població hi 

hagi una escola rural única. 

6. Una escola rural es defineix com una escola pública, única al nucli de 
població, amb una estructura variable, que es troba en un medi rural i 

que no arriba a tenir un grup per nivell educatiu.  

7. Aquesta iniciativa s’inclou en la proposta “Innovació i qualitat a 

l’escola rural”, sobre la gestió d’aquestes escoles i la consolidació dels 
projectes educatius de les zones escolars rurals (ZER) i respon a les 

línies estratègiques definides com a prioritàries pel Departament 
d’educació.  

8. La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació de Catalunya, en el seu 
article 159 atribueix als municipis, entre d’altres, la competència sobre 
la determinació de l’oferta educativa de l’àmbit territorial pels 

procediments establerts per reglament. En aquest marc, l’Ajuntament 
va sol·licitar en data 30.03.2022 al Departament d’Educació la 

implantació dels ensenyaments de primer cicle d’educació infantil a 
l’escola rural del municipi.  

9. Tal i com preveu l’Ordre EDU/67/2020, de 26 de maig, la implantació 
dels ensenyaments de primer cicle d’educació infantil en l’escola rural 

del municipi requereix la prèvia signatura d’un conveni entre la direcció 
general competent en matèria de centres públics i l’ens local implicat, 
on s’estableixin els termes de la col·laboració d’acord amb el règim 

d’aplicació.  

10. Pels motius fins aquí recollits i d’acord amb el que determinen els 

articles 108 de la Llei 26/2010 del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 47 de la 

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, ambdues 
administracions manifesten la seva voluntat d’implantar el primer cicle 

d’educació infantil en aquest municipi i acorden subscriure aquest 
conveni de col·laboració amb subjecció a les següents,  

CLÀUSULES  

1. Objecte 
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Establir els termes de la col·laboració per a la implantació dels 
ensenyaments de primer cicle d’educació infantil en l’escola rural del 

municipi de Palau de Santa Eulàlia, de titularitat de la Generalitat de 
Catalunya.  

2. Obligacions i compromisos 

2.1 Correspon al Departament d'Educació de la Generalitat de 

Catalunya:  

a) Comprovar els requisit determinats a l’apartat 2 de l’Ordre 
EDU/67/2020, de 26 de maig.  

b) Supervisar i validar les actuacions d’adaptació i condicionament dels 
espais per tal d’assegurar el benestar i la seguretat dels infants.  

c) Resoldre la implantació dels ensenyaments del primer cicle 
d'educació infantil en l’escola rural.  

d) Dotar els centres, d’acord amb la normativa reguladora, dels 
professionals per impartir el primer cicle de l'educació infantil.  

e) Escolaritzar els infants d’edats entre un i tres anys, que seran 
considerats a tots els efectes alumnes del centre. 

f) Vetllar perquè el centre adapti, quan correspongui, l’horari habitual 

del centre i els serveis escolars que presti a les necessitats dels 
alumnes de primer cicle d'Educació infantil. 

2.2 Correspon a l’Ajuntament:  

a) Contribuir al finançament de la implantació dels ensenyaments en els 

termes que es determinen a l’annex d’aquest conveni.  

b) Fer-se càrrec de l’adequació dels espais i instal·lacions que calgui 

habilitar d’acord amb els requisits dels centres de primer cicle 
d’educació infantil, per atendre els infants del primer cicle d’educació 
infantil. Aquests espais han de ser preferentment dins de la mateixa 

escola o dins del recinte escolar.  

3 Cobertures d’assegurances  

La Generalitat de Catalunya té subscrita una pòlissa d’assegurances de 
responsabilitat patrimonial i civil, en virtut de la qual es garanteixen les 

conseqüències econòmiques pels danys corporals i materials causats 
per acció o omissió a terceres persones durant l’exercici de la seva 

activitat.  

Així mateix, té subscrita una pòlissa d’assegurances de danys materials 
que dona cobertura del contingut dels béns immobles utilitzats amb 

independència del títol que ostenti (propietat, cessió d’ús, arrendament, 
etc.) i del continent quan ostenti el títol de propietari.  

L’Ajuntament té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial i 
civil que cobreix els riscos ja esmentats com a conseqüència de l’estat 

de conservació del recinte escolar.  



 
 

22 

 

4 Protecció de menors  

Les parts es comprometen a que el personal, sigui propi o extern, que 

intervingui en l’execució d’aquest conveni, compleix el que disposa 
l’article 57.1 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció 

integral a la infància i l’adolescència davant la violència, concretament 
amb el requisit de no haver estat condemnat per sentència ferma per 
qualsevol delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals tipificats al títol 

VIII de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, 
així com per qualsevol delicte de tràfic d’éssers humans tipificat al títol 

VII bis del Codi Penal. Aquesta circumstància s’haurà d’acreditar 
mitjançant la certificació negativa del Registre Central de delinqüents 

sexuals. 

5 Comissió de seguiment 

Es constituirà una Comissió de Seguiment amb l’objectiu de vetllar pel 
compliment d’aquest conveni, per resoldre els problemes d’interpretació 
i compliment que es puguin plantejar i també per establir les 

conseqüències aplicables en cas d’incompliment dels compromisos 
assumits per les parts. 

El Departament d’Educació i l’Ajuntament designaran dues persones 
representants de cadascuna d’aquestes administracions a la Comissió 

de Seguiment. Pel Departament d’Educació la persona titular de la 
Secretaria dels Serveis Territorials, i per l’Ajuntament el 

secretari/interventor o el cap de la unitat que en realitzi la funció.  

La Comissió de Seguiment es reunirà com a mínim un cop a l’any i 
sempre que alguna de les administracions participants així ho demani. 

Els seus integrants en determinaran les normes de funcionament. 

6 Vigència 

El present conveni tindrà vigència de quatre anys, tot i que, en 
qualsevol moment abans de la finalització d’aquest termini, els signants 

poden acordar unànimement la pròrroga per un període fins a quatre 
anys addicionals o la seva extinció. Els efectes del conveni son des de 

l’1 de setembre del 2022.  

7 Règim de modificació del conveni  

La modificació d’aquest conveni es realitzarà mitjançant addenda, quan 

les circumstàncies ho requereixin i per acord unànime de les parts 
sempre que sigui vigent. 

8 Causes d’extinció i resolució  

Seran causa de resolució d’aquest conveni les previstes a l’article 51.2 

de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  

Igualment ho pot arribar a ser la manca de pagament del mòdul previst 

a l’annex o la impossibilitat sobrevinguda per causes no imputables a 
cap de les parts, sorgides de circumstàncies imprevistes.  
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En cas d'extinció anticipada les actuacions en curs es finalitzaran de la 
manera que es determini a la Comissió de seguiment. En ocasió d’una 

extinció anticipada també es convocarà a la Comissió de seguiment a la 
persona titular de la Subdirecció general d’Administració i Organització 

de Centres Públics.  

9 Naturalesa i jurisdicció  

Aquest conveni té naturalesa administrativa, i li és d’aplicació el capítol 

II de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, el capítol VI de la Llei 

40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i el Decret 
52/2005, de 5 d’abril, de creació i regulació del Registre de convenis de 

col·laboració i cooperació. Les qüestions litigioses sorgides sobre la 
interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni, 

que no puguin ser resoltes d'acord amb el que es determina en la 
Comissió de Seguiment que es crea en la clàusula cinquena seran 
resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa.  

Amb la signatura del conveni es dóna per coberta la responsabilitat de 
finançament que estableix la Disposició Addicional Trentena de la Llei 

12/2009, de 10 de juliol, d’educació, sens perjudici del finançament dels 
endarreriments corresponents als cursos des del 2012-2013 fins al 

2018-2019, establers a l’esmentada disposició  

I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni. 

Pel Departament d'Educació    Per l’Ajuntament  

El director general de Centres Públics L’alcalde president 
 

ANNEX.  

Mòdul de finançament per a la implantació i l’oferta d’aquests 
ensenyaments.  

El mòdul previst té per objectiu contribuir al finançament de la 
implantació de l’oferta del primer cicle d’educació infantil al municipi per 

part de l’Ajuntament.  

Durant el mes d’octubre de cada any l’Ajuntament formalitzarà l’ingrés 
del mòdul previst per a tot el curs escolar cobrint el període de l’1 de 

setembre al 31 d’agost de l’any en curs.  

Aquest ingrés correspon a un mòdul de 5.000 € i s’efectuarà mitjançant 

transferència bancària al compte de la Generalitat de Catalunya número 
ES98 2100 5000 5702 0022 3195, i posteriorment l’Ajuntament 

presentarà a la Subdirecció General d’Administració i Organització de 
Centres Públics la justificació corresponent d’aquest ingrés al número de 

compte indicat en el termini màxim de 3 dies.  

Aquest ingrés s’assignarà a la partida 00EN I/460000901/0000 FAJUNT 
“Ingressos per convenis amb ajuntaments”. 
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En el cas de no formalitzar-se el pagament d’alguna de les anualitats 
durant el mes d’octubre caldrà traslladar aquest fet a la Comissió de 

Seguiment per tal que decideixi des d’una possible negociació de 
terminis dels pagaments pendents fins a la resolució del conveni.”. 

 
Sotmès a votació, els dos membres assistents al Ple dels tres que el 
composa acorden aprovar el conveni entre l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i 
l’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia per a la implantació del primer 

cicle de l’educació infantil a l’Escola Rural Palau de Santa Eulàlia - ZER 
Empordà, codi 17010931. 

 
 

9è.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COOPERACIÓ 
TÈCNICA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I 
L’AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA PER AL 

DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI DE CURA PUNTUAL PER A 
NENES I NENS DE 0 ALS 14 ANYS. 

 
El senyor Alcalde posa a consideració del Ple la proposta d’acord 

següent per a l’aprovació del conveni per al desenvolupament del servei 
de cura puntual per a nenes i nens de 0 als 14 anys.: 

 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COOPERACIÓ 
TÈCNICA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I 

L’AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI DE CURA PUNTUAL PER A 

NENES I NENS DE 0 ALS 14 ANYS 

En virtut de la Resolució IFE/3877/2021, de 29 de desembre del 

Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, en 
la qual s’atorga una transferència per finançar la prestació dels serveis 

de cura per a nenes i nens dels 0 als 14 anys que duguin a terme els 
ajuntaments de més de 20.000 habitants i els consells comarcals. En 
relació amb aquests últims, tindran l'obligació de repartir els fons entre 

els ajuntaments de menys de 20.000 habitants del seu territori. 

Vist que aquesta localitat té una població de menys de 20.000 

habitants, i en conseqüència, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà és el 
responsable de transferir recursos econòmics a l’Ajuntament per tal que 

aquest desenvolupi el Servei de cura puntual per a nenes i nens de 0 a 
14 anys, d’acord amb la Resolució IFE/3877/2021, de 29 de desembre 

del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya. 

Vist que el Servei de cura puntual per a nenes i nens de 0 a 14 anys, no 

es tracta d’un servei bàsic en els termes de l’article 32.1.2 de la LSS i, 
per tant, l’Ajuntament és el titular la competència i el prestador, amb el 
suport i cooperació del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

Es proposa al Ple d’adopció dels següents ACORD: 
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Primer.- Aprovar el conveni de cooperació tècnica entre el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia per 

al desenvolupament del servei de cura puntual per a nenes i nens de 0 
als 14 anys, el qual s’annexa.  

Segon.- Designar a l’alcalde com a contacte directe i immediat entre 
l'Ajuntament i els responsables comarcals del servei, per atendre 
imprevistos i/o situacions extraordinàries que requereixin la 

col·laboració municipal de forma immediata. 

Tercer.- Facultar a l’alcalde a signar els acords i documents necessaris 

per a l’execució del present acord. 
 

Annex 

CONVENI DE COOPERACIÓ TÈCNICA ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE PALAU DE 
SANTA EULÀLIA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI DE 

CURA PUNTUAL PER A NENES I NENS DE 0 ALS 14 ANYS  

REUNITS 

D'una part, 

La il·lustríssima Senyora Sonia Martínez Juli, presidenta del Consell 

Comarcal de l’Alt Empordà (CCAE), amb NIF P6700008C, actuant 
d’acord amb l’article 13.1.a del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de 

novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre l’organització 
comarcal de Catalunya, assistida per la secretaria de la corporació, la 
Sra. Cristina Pou Molinet. 

De l'altra, 

L’Il·lustríssim Senyor/a Xavier Camps i Comas, alcalde/essa de 

l’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia (l’Ajuntament), amb NIF 
P1712600D , en exercici de les facultats que li confereix l’article 21.1.b) 

de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i 
l'article 53.1.a del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assistit/ida pel secretari/a de la Corporació, el/la Sr./a. Consol Barneda 
Gardella. 

En endavant, l’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia i el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, podran ser referits individualment com una 

“Part” i, conjuntament, com les “Parts”. 

Ambdues Parts intervenen en virtut dels seus respectius càrrecs i en 

l’exercici de les facultats que tenen conferides per poder convenir i 
obligar-se en nom de les organitzacions que representen i, en virtut del 

nomenament exprés, es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat 
legal necessària per a la formalització d’aquest Conveni. 

MANIFESTEN 
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I. Que l’Ajuntament és competent en matèria de serveis socials en 
virtut de l’article 31 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis 

socials (LSS), amb la precisió prevista a l’article 31.2 del mateix cos 
legal en relació amb els serveis bàsics. 

II. El Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei de l'Organització Comarcal de Catalunya (TRLOCC), 
en el seu article 3, estableix que la comarca es constitueix com una 

entitat local de caràcter territorial formada per l'agrupació de municipis 
contigus, té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia 

per al compliment dels seus fins, mentre que l'article 11 afegeix que el 
govern i l'administració de la comarca corresponen al consell comarcal. 

L'article 28.1 del mateix cos legal estableix que correspon a les 
comarques prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als 

municipis. 

III. De conformitat amb l’article 32 de la LSS, correspon al Consell 
Comarcal donar suport tècnic, econòmic i jurídic als ens gestors de les 

àrees bàsiques de serveis socials, així i com programar els serveis 
socials en llur àmbit territorial, d’acord amb els criteris de planificació i 

coordinació de la Generalitat, el pla estratègic corresponent i la Cartera 
de serveis socials, en matèria de serveis socials. 

IV. De conformitat amb l’article 47 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, 
de règim jurídic del sector públic (LRJSP), els convenis hauran de 

correspondre a algun dels tipus detallats en el mateix precepte, entre 
els que inclou els convenis interadministratius signats entre dues 
administracions públiques que podran incloure la utilització de mitjans, 

serveis i recursos d'una altra administració pública, organisme públic o 
entitat de dret públic vinculat o dependent, per a l'exercici de 

competències pròpies o delegades. 

V. D'acord amb l'article 57.1 de la LBRL, la cooperació econòmica, 

tècnica i administrativa entre l'Administració local i les Administracions 
de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, tant en serveis locals com en 

assumptes d'interès comú, es desenvoluparà amb caràcter voluntari, 
sota les formes i en els termes previstos en les lleis, podent tenir lloc, 
en tot cas, mitjançant els consorcis o els convenis administratius que 

subscriguin. 

VI. L'article 140 de la LRJSP, al regular els principis de les relacions 

interadministratives assenyala que les diferents administracions 
públiques actuen i es relacionen amb altres administracions i entitats o 

organismes vinculats o dependents d'aquestes d'acord, entre altres, 
amb els principis de col·laboració, entès com el deure d'actuar amb la 

resta d'Administracions Públiques per a l'assoliment de finalitats 
comunes i cooperació, quan dos o més Administracions Publiques, de 

manera voluntària i en exercici de les seves competències, assumeixen 
compromisos específics en nom d'una acció comuna. 
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VII. En virtut de la Resolució IFE/3877/2021, de 29 de desembre del 
Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, 

aquesta última atorga una transferència per finançar la prestació dels 
serveis de cura per a nenes i nens dels 0 als 14 anys que duguin a 

terme els ajuntaments de més de 20.000 habitants i els consells 
comarcals. En relació amb aquests últims, tindran l'obligació de repartir 
els fons entre els ajuntaments de menys de 20.000 habitants del seu 

territori. 

VIII. L’Ajuntament té una població de menys de 20.000 habitants, i en 

conseqüència, el CCAE és el responsable de transferir recursos 
econòmics a l’Ajuntament per tal que aquest desenvolupi el Servei de 

cura puntual per a nenes i nens de 0 a 14 anys, d’acord amb la 
Resolució IFE/3877/2021, de 29 de desembre del Departament 

d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya. 

IX. El Servei de cura puntual descrit no es tracta d’un servei bàsic en 
els termes de l’article 32.1.2 de la LSS i, per tant, l’Ajuntament és el 

titular la competència i el prestador, amb el suport i cooperació del 
CCAE, tal i com es preveu en el present conveni. 

X. Per l’anterior, les Parts signatàries consideren convenient articular un 
conveni de cooperació que reguli les obligacions recíproques per a 

l’òptim desenvolupament del servei de cura puntual per a nenes i nens 
del 0 als 14 anys. 

En virtut de tot l'exposat, i de conformitat amb els articles 49 i següents 
de la LRJSP, ambdues Parts subscriuen el present Conveni, que es 
regirà pels següents  

PACTES 

1. Objecte i naturalesa jurídica 

1.1. L’objecte d’aquest Conveni és la cooperació tècnica entre el CCAE i 
l’Ajuntament per al desenvolupament al municipi del Servei de cura 

puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys en el marc de la Resolució 
IFE/3877/2021, de 29 de desembre del Departament d’Igualtat i 

Feminismes de la Generalitat de Catalunya modificada per la Resolució 
IFE/746/2022, de 16 de març, de modificació de la Resolució 
IFE/3877/2021, de 29 de desembre , per la qual s’aprova la 

transferència destinada a finançar la prestació del servei de cura 
puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys als ajuntament de més de 

20,000 habitants i als consell comarcals per a l’exercici 2021. 

1.2. Les raons que justifiquen la formalització del present Conveni son 

les següents: 

a) Transferir a l’Ajuntament els recursos econòmics per al 

desenvolupament del Servei de cura puntual per a nenes i nens de 0 a 
14 anys , d’acord amb la Resolució IFE/3877/2021, de 29 de desembre, 

modificada per la Resolució IFE/746/2022, de 16 de març atès que 
compta amb menys de 20.000 habitants.  
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b) Aquesta política s’emmarca en el programa Temps x cures, que té 
com a objectiu avançar en la corresponsabilitat pública vers les cures i 

respon a diversos objectius específics: 

1. Consolidar el dret a les cures de les nenes i els nens. 

2. Alliberar temps per a les famílies, especialment per a les dones a qui, 
majoritàriament, se’ls ha atribuït el treball de les cures. 

3. Acreditar l’experiència adquirida en l’àmbit de les cures. 

4. Generar nova ocupació de qualitat en aquest sector. I, finalment, fer-
ho avançant en la igualtat. 

c) Els serveis de cura a nenes i nens dels 0 a 14 anys tenen com a 
finalitat prestar serveis de cura aliens a l’educació formal (escolar o 

extraescolar, l’atenció a la dependència o la intervenció socioeducativa 
per infants en risc). De Resolució IFE/3877/2021, de 29 de desembre 

del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya 
modificada per la Resolució IFE/746/2022, de 16 de març, tenen 
aquesta condició les ludoteques, els casals de períodes de vacances, els 

serveis de cura puntual en equipaments (fixes o itinerants) o a domicili, 
els espais d'acollida a les escoles (de matí, de migdia o de tarda), les 

colònies i els campaments, o altres serveis anàlegs de l leure fora de 
l'horari escolar (o fora de l'etapa d'escolarització obligatòria), excloses 

les activitats educatives extraescolars. 

d) Té per finalitat evitar o eliminar duplicitats administratives, procurar 

una gestió pública més eficient, facilitar la uti lització conjunta de 
mitjans i serveis públics i contribuir a la realització d’activitats d’utilitat 
pública, de conformitat amb allò establert als articles 57 de la LRBRL i 

48.3 de la LRJSP. 

1.3. El present Conveni no implica la cessió de la titularitat de les 

competències de les Parts signatàries. 

2. Competència 

2.1. D’acord amb allò establert a les manifestacions II a III, la 
competència en la que es fonamenta l’actuació duta a terme per les 

Parts s’engloba dins de l’àmbit competencial de les mateixes. 

3. Actuacions que conformen l’objecte del Conveni 

3.1. En el marc d’aquest Conveni, el CCAE i l’Ajuntament duran a terme 

les següents actuacions: 

a) Les Parts donaran compliment a la transferència de diners prevista a 

la Resolució IFE/3877/2021, de 29 de desembre modificada per la 
Resolució IFE/746/2022, de 16 de març, de modificació de la Resolució 

IFE/3877/2021, de 29 de desembre , per la qual s’aprova la 
transferència destinada a finançar la prestació del servei de cura 

puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys als ajuntament de més de 
20,000 habitants i als consell comarcals per a l’exercici 2021del 
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Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya per 
al desplegament del Servei de cura a nenes i nens dels 0 als 14 anys al 

seu municipi. 

b) L’Ajuntament portarà a terme les accions necessàries per al 

desenvolupament de l’esmentat servei d’acord amb les condicions 
establertes per la mencionada Resolució IFE/3877/2021 modificada per 
la Resolució IFE/746/2022 comptant amb el suport tècnic del CCAE per 

tal d’ajustar-lo a les necessitats específiques i els requeriments 
d’aplicació. 

4. Obligacions de les Parts 

4.1. Per a l’assoliment dels objectius del Conveni, les Parts es 

comprometen a cooperar, assumint les següents obligacions: 

Obligacions del CCAE: 

4.2. Sens perjudici d’altres obligacions previstes en el cos del present 
Conveni, el CCAE assumeix les següents: 

a) Transferència de 500,00 € a l’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia 

en aplicació de la Resolució IFE/3877/2021, de 29 de desembre del 
Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya 

modificada per la Resolució IFE/746/2022, de 16 de març, de 
modificació de la Resolució IFE/3877/2021, de 29 de desembre , per la 

qual s’aprova la transferència destinada a finançar la prestació del 
servei de cura puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys als 

ajuntament de més de 20,000 habitants i als consell comarcals per a 
l’exercici 2021. 

b) Coordinació del Servei de cura a nenes i nens dels 0 a 14 anys a 

nivell comarcal. 

c) Assessorament i suport tècnic al desplegament del Servei de cura per 

part de l’Ajuntament. 

d) Justificació davant del Departament d’Igualtat i Feminismes de 

l’execució del Servei de cures per a nenes i nens dels 0 als 14 anys 
d’acord amb el procediment i terminis establerts a la Resolució 

IFE/3877/2021, de 29 de desembre. 

e) Realitzar durant l’any 2022 un Diagnòstic de necessitats socials 
vinculades al desplegament del Servei de cura puntual per a nenes i 

nens dels 0 als 14 als municipis de la comarca, i en els anys propers 
dissenyar i implementar serveis específics a partir de les necessitats 

detectades, si s’escau. 

Obligacions de l’Ajuntament: 

4.3. Sens perjudici d’altres obligacions previstes en el cos del present 
Conveni, l’Ajuntament assumeix les següents: 

a) Fer-se càrrec de les despeses derivades de l’execució del Servei de 
cura per a nenes i nens dels 0 a 14 anys de conformitat amb la 



 
 

30 

 

normativa d'aplicació i amb el que estableix el Pla corresponsables, 
segons el detall següent: 

1. Els serveis de cura a nenes i nens dels 0 a 14 anys tenen com a 
finalitat prestar serveis de cura aliens a l’educació formal (escolar o 

extraescolar, l’atenció a la dependència o la intervenció socioeducativa 
per infants en risc). Tenen aquesta condició les ludoteques, els casals 
de períodes de vacances, els serveis de cura puntual en equipaments 

(fixes o itinerants) o a domicili, els espais d'acollida a les escoles (de 
matí, de migdia o de tarda), les colònies i els campaments, o altres 

serveis anàlegs de lleure fora de l'horari escolar (o fora de l'etapa 
d'escolarització obligatòria), excloses les activitats educatives 

extraescolars. 

2. L'accés als serveis han de prioritzar els col·lectius següents: les 

famílies monoparentals, les mares/tutores víctimes de violències 
masclistes, les dones en situació d'atur de llarga durada o majors de 52 
anys, les dones migrants o les famílies amb altres responsabilitats de 

cura acreditada. 

3. En els processos de valoració i en els preus d'accés als programes i 

serveis engegats amb càrrec als fons rebuts s'han de considerar com a 
criteris de valoració el nivell de renda i les càrregues familiars de les 

persones que sol·licitin participar-hi. 

4. Els serveis els han de prestar professionals amb alguna de les 

qualificacions següents: tècnic/a superior en educació infantil, tècnic/a 
superior en animació sociocultural i turística, tècnic/a superior en 
ensenyament i animació socioesportiva, tècnic/a superior en integració 

social, monitor/a d'educació en el lleure o auxiliar en educació infantil. 

5. Els serveis s'hauran d'executar en el període de l'1 de gener de 2021 

al 31 de desembre de 2022. 

6. S'han d'identificar el servei i totes les actuacions de difusió i 

informació relacionades amb la imatge gràfica del Pla corresponsables, 
així com amb els logotips institucionals i imatge del Departament 

d'Igualtat i Feminismes i el CCAE. 

b) L'execució pressupostària de les despeses finançades amb càrrec als 
fons rebuts se subjectarà a les disposicions legals en vigor aplicables 

segons el que correspongui a la naturalesa econòmica i jurídica de la 
despesa, amb aquestes particularitats: 

1. Els contractes adjudicats en aplicació dels fons rebuts s'han de 
subjectar a les prescripcions establertes a la normativa de contractació 

del sector públic, incorporant-hi clàusules socials que promoguin la 
igualtat efectiva entre dones i homes. 

2. Els serveis poden prestar-se de forma directa per part dels ens locals 
o a través de la contractació, prioritàriament d'entitats socials i de 

l'economia social i solidària. 
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3. Els serveis han d'establir criteris de renda en els preus d'accés per a 
les persones usuàries, tendents a afavorir la gratuïtat i la universalitat 

de les actuacions. 

A més, els ingressos obtinguts per les quotes que es puguin establir 

perquè les famílies amb més ingressos econòmics accedeixin als serveis 
han de revertir en els mateixos serveis. 

4. Queda exclòs d'aquesta transferència el finançament de despeses 

que per la seva naturalesa econòmica s'enquadren en els capítols 6 a 9 
del pressupost de despeses. Es pot finançar la realització de despeses 

del capítol 1 quan aquestes corresponguin a l'execució derivada d'un 
programa de caràcter temporal establert d'acord amb el que disposa 

l'article 10.1.c) del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat 
públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 

També en queden excloses les despeses realitzades que es materialitzin 
en prestacions econòmiques directes a persones i/o famílies, les 
despeses relatives a la dotació de personal dels centres d'educació 

infantil i els àpats. 

c) Conservar i proporcionar al CCAE la informació necessària per a 

l’execució de l’objecte del present Conveni. 

d) Informar immediatament al CCAE de qualsevol succés que pugui 

causar una interrupció temporal o permanent o qualsevol altra desviació 
en l’execució del present Conveni  

Pagament i Justificació 

4.4. La transferència especificada a la clàusula 4.2 a favor de 
l'Ajuntament s’efectuarà amb posterioritat a la signatura del present 

Conveni i amb la condició de que el Consell Comarcal hagi rebut la 
transferència corresponent per part del Departament d’Igualtat i 

Feminismes per a la prestació del servei de cura de l’esmentada 
Resolució IFE/3877/2021  

4.5. Un cop finalitzat el període d’execució del Servei de cura per a 
nenes i nens dels 0 a 14 anys l’Ajuntament presentarà al Consell 

Comarcal: 

a) Una memòria de les actuacions realitzades durant el període. 

b) Un certificat de la intervenció local que acrediti que estan 

degudament registrats en la comptabilitat tant l’ingrés per la 
transferència com la despesa finançada amb aquesta transferència, i 

que els fons s’han aplicat a les finalitats previstes. 

4.6. S’estableixen dos terminis de justificació: 

a) El primer, l’any 2022 amb la presentació del compte general i la 
liquidació del pressupost 2021, degudament intervinguts i aprovats per 

l'òrgan competent, juntament amb el certificat de la intervenció local 
esmentat, abans del 30 de setembre de 2022. 
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b) El segon, l'any 2023: amb la presentació del compte general i la 
liquidació del pressupost 2022, degudament intervinguts i aprovats per 

l'òrgan competent, juntament amb el certificat de la intervenció local 
esmentat, abans del 30 de setembre de 2023. 

4.7 En el cas que L’Ajuntament no executi la totalitat del pressupost 
transferit per part del CCAE, aquest últim li requerirà el reemborsament 
de la part no executada 

5. Aplicació pressupostaria 

5.1. Les obligacions econòmiques derivades de l'aplicació del present 

Conveni en l’exercici en curs es carregaran a la partida pressupostària 
40.2311.4620401 Transferències Ajuntaments de la comarca 

(subvenció cures 2021) DFA, del CCAE. 

5.2. La despesa corresponent a cada un dels següents exercicis en que 

es mantingui en vigor el present Conveni queda condicionada a 
l’existència del corresponent crèdit adequat o suficient. 

6. Seguiment, vigilància i control 

6.1. Per al seguiment, vigilància i control de l'execució del Conveni 
qualsevol de les parts podrà sol·licitar la constitució d'una Comissió de 

seguiment, que tindrà per finalitat vetllar pel compliment dels objectius 
del present Conveni, efectuar un seguiment efectiu del grau de 

compliment dels objectius i dels compromisos adquirits per cadascuna 
de les Parts, així com resoldre els dubtes i/o discrepàncies que puguin 

sorgir en l’aplicació, la interpretació i el compliment d'aquest Conveni.. 

6.2. La citada Comissió estarà formada per dues persones 
representants de cada una de les Parts, designada per les presidències, 

direccions o gerències respectives. 

6.3. Aquesta comissió es regirà pel que estableix la Llei 26/2010, de 3 

d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 

6.4. La Comissió serà l’encarregada de la coordinació i gestió del 
present Conveni als efectes d’allò establert a l’article 110 de la Llei 

26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya . 

7. Vigència del Conveni 

7.1. La vigència del Conveni s’iniciarà el dia de la seva signatura i 
finalitzarà el dia 31 de desembre de 2025. 

7.2. En qualsevol moment abans del venciment del termini inicial de 
vigència indicat, les Parts podran acordar prorrogar el Conveni per un 

període de, com a màxim, quatre (4) anys addicionals. 

7.3. Les possibles pròrrogues, així com la renovació anual, estaran 

condicionades a l'existència de crèdit suficient i adequat a les 
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corresponents aplicacions pressupostàries de les entitats signants, i a la 
continuïtat de les activitats realitzades. 

7.4. En cap cas el Conveni tindrà una duració superior a l’establerta a 
l’article 49.h) de la LRJSP. 

8. Causes de resolució i conseqüències aplicables en cas 
d’incompliment de les obligacions i compromisos del Conveni. 

8.1. El present Conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que 

conformen el seu objecte o per incórrer en una de les següents causes 
de resolució: 

a) El transcurs del termini de vigència del Conveni sense haver-se’n 
acordat la pròrroga. 

b) L’acord unànime dels signants. 

c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part 

d’alguns dels signants o les reiterades deficiències en l'execució de les 
actuacions objecte del Conveni. L’extinció del Conveni per aquest 
supòsit requereix la realització del requeriment previst a l’apartat c) de 

l’article 51.2 de la Llei 40/2015. 

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del Conveni. 

e) L'impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista del 
Conveni. 

f) Qualsevol altra causa diferent a les anteriors previstes en el Conveni 
o a les lleis. 

8.2. En cas d'extinció anticipada del Conveni, la Comissió de seguiment 
establirà la forma de finalitzar les actuacions i compromisos en curs, i 
en tot cas, fixarà un termini improrrogable per a la seva consecució, 

transcorregut el qual s'haurà de procedir a la liquidació dels 
compromisos econòmics adquirits d'acord amb les regles que estableix 

l'article 52.2 de la LRJSP, nomenant cada una de les Parts, a aquests 
efectes, un liquidador. 

9. Règim de modificació 

9.1. La modificació del present Conveni requerirà l’acord unànime de les 

Parts, haurà de constar per escrit en forma d’addenda i haurà de ser 
aprovat pels respectius òrgans corporatius competents. 

10. Miscel·lània 

10.1. La signatura del present Conveni comporta la revocació de 
qualsevol conveni que, en relació amb la mateixa matèria, hagin firmat 

les Parts amb anterioritat. 

11. Protecció de dades de caràcter personal 

11.1. Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del 
tractament i s’obliguen a complir el Reglament europeu 2016/679, de 

27 d’abril, general de protecció de dades (RGPD). Els signants i les 
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persones de les que per l’acompliment de l’objecte del present conveni 
es tractin dades personals, seran informades del tractament de les 

seves dades per tots els responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i 
de complir i executar les obligacions derivades del mateix, detallant tot 

el que s’indica a l’art. 13 del RGPD. 

11.2. Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les 
persones Delegades de protecció de Dades de les parts en seran les 

interlocutores. 

12. Imatge i comunicació 

12.1. Les Parts signants s'obliguen a introduir en tot el material que 
s'editi, ja sigui escrit, gràfic, audiovisual o en altres suports, la 

referència a la cooperació establerta en aquest Conveni, així com els 
logotips, signes i llegendes que es considerin oportuns. S'han 

d'identificar el servei i totes les actuacions de difusió i informació 
relacionades amb la imatge gràfica del Pla corresponsables, així com 
amb els logotips institucionals i imatge del Departament d'Igualtat i 

Feminismes i del CCAE. 

13. Publicacions i Registre 

13.1. El present Conveni es publicarà íntegrament al Portal de 
Transparència d’ambdues Parts, de conformitat amb l'article 8 de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. Així mateix, i de conformitat amb l’article 14 i la 

Disposició addicional 9 de la mateixa llei, el present Conveni s'haurà de 
trametre al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya. 

13.2. Aquest Conveni s’ha de publicar en el Diari Oficial de la 

Generalitat, d’acord amb el que estableix l’article 110.3 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya. 

13.3. Les Parts acorden que les obligacions previstes en aquest apartat 

relatives a la publicació al Registre de Convenis de la Generalitat de 
Catalunya i al Diari Oficial de la Generalitat seran dutes a terme per 

part del CCAE. 

14. Règim Jurídic 

14.1. El present Conveni li és d’aplicació la següent normativa: 

a) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en 
particular els articles 47 a 53 i DA 8ª (LRJSP). 

b) Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, en particular l’article 
57 (LRBRL). 

c) Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les 
Administracions Públiques a Catalunya, en particular els articles 107 a 

112 (L26/2010). 
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d) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós 
de la llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLCat). 

e) Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (RD 

781/1986). 

f) Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats 

Locals (ROFRJEL). 

g) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú 

(LPAC). 

h) Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei de l'Organització Comarcal de Catalunya (TRLOCC). 

i) La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del 

Conveni. 

15. Jurisdicció competent 

15.1. Per a qualsevol qüestió o divergència que pugui derivar-se de la 

interpretació, aplicació o compliment de les presents condicions, les 
Parts se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Girona amb 

expressa renúncia a qualsevol altre fur. 

I en prova de conformitat amb el contingut del present Conveni, les 

Parts el signen per duplicat. 

Per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, 

Per part de l’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia, 
 
Sotmès a votació, els dos membres assistents al Ple dels tres que el 

composa acorden aprovar el conveni de cooperació tècnica entre el 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Palau de Santa 

Eulàlia per al desenvolupament del servei de cura puntual per a nenes i 
nens de 0 als 14 anys. 
 
 

10è.- DONAR COMPTE AL PLE DEL CONVENI SIGNAT ENTRE 

L’AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA I EL CENTRE 
EDUCATIU ESCOLA RURAL DE PALAU DE SANTA EULÀLIA DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA PER A L’ÚS EDUCATIU DE LES 
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. 

 
El senyor Alcalde posa a consideració del Ple la proposta d’acord 
següent per a l’aprovació del conveni per a l’ús educatiu de les 

instal·lacions municipals: 
 

«DONAR COMPTE AL PLE DEL CONVENI SIGNAT ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA I EL CENTRE 
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EDUCATIU ESCOLA RURAL DE PALAU DE SANTA EULÀLIA DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA PER A L’ÚS EDUCATIU DE LES 

INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. 
 

L'Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia és titular de les zones 
anomenades: pista poliesportiva i parc infantil, que es troben contigües 
a l’escola rural de Palau de Santa Eulàlia. 

 
Atès que l’escola ha sol·licitat autorització per a la utilització d’aquests 

espais per a la realització d’activitats escolars durant l’horari escolar. 
 

Vist el conveni signat entre l’ajuntament de Palau de Santa Eulàlia i el 
centre educatiu Escola Rural Palau de Santa Eulàlia de la Generalitat de 

Catalunya per a l’ús educatiu de les instal·lacions municipals, el qual es 
transcriu tot seguit: 
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Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Aprovar el conveni signat entre l’Ajuntament de Palau de 
Santa Eulàlia i el Centre Educatiu Escola Rural de Palau de Santa Eulàlia 
de la Generalitat de Catalunya per a l’ús educatiu de les instal·lacions 

municipals. 
 

Segon.- Designar a l’alcalde com a contacte directe i immediat entre 
l'Ajuntament i els responsables de l’escola, per atendre imprevistos i/o 

situacions extraordinàries que requereixin la col·laboració municipal de 
forma immediata. 

 
Tercer.- Facultar a l’alcalde a signar els acords i documents necessaris 
per a l’execució del present acord.». 

 
 

Sotmès a votació, els dos membres assistents al Ple dels tres que el 
composa acorden aprovar el conveni signat entre l’Ajuntament de Palau 

de Santa Eulàlia i el Centre Educatiu Escola Rural de Palau de Santa 
Eulàlia de la Generalitat de Catalunya per a l’ús educatiu de les 

instal·lacions municipals, de la forma en què ve redactat. 
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11è.- DONAR COMPTE AL PLE DEL CONVENI SIGNAT ENTRE EL 
CENTRE EDUCATIU ESCOLA RURAL DE PALAU DE SANTA EULÀLIA 

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE PALAU 
DE SANTA EULÀLIA PER A LES ACTIVITATS EN LES 

INSTAL·LACIONS DEL CENTRE EDUCATIU. 
 
El senyor Alcalde posa a consideració del Ple la proposta d’acord 

següent per a l’aprovació del conveni per a les activitats en les 
instal·lacions del centre educatiu: 

 
«DONAR COMPTE AL PLE DEL CONVENI SIGNAT ENTRE EL 

CENTRE EDUCATIU ESCOLA RURAL DE PALAU DE SANTA EULÀLIA 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE PALAU 

DE SANTA EULÀLIA PER A LES ACTIVITATS EN LES 
INSTAL·LACIONS DEL CENTRE EDUCATIU. 
 

L'Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia ha sol·licitat al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, autorització per utilitzar 

l’espai del pati i de la Sala Polivalent situada al 1r pis del centre 
educatiu situat a la Pl. de l’1 d’Octubre de 2017, sense ànim de lucre, 

per a la realització d’activitats adreçades a la gent del poble com són 
classes de ioga, xerrades, actes culturals, espai jove, el casal d’estiu, 

reunions, votacions.... tot tipus d’activitats dinamitzadores del municipi. 
 
Vist el conveni signat entre el Centre Educatiu Escola Rural de Palau de 

Santa Eulàlia de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Palau de 
Santa Eulàlia per a les activitats en les instal·lacions del centre 

educatiu, el qual es transcriu tot seguit: 
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Sotmès a votació, els dos membres assistents al Ple dels tres que el 

composa acorden aprovar el conveni signat entre el Centre Educatiu 
Escola Rural de Palau de Santa Eulàlia de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia per a les activitats en les 

instal·lacions del centre educatiu. 
 

 
12è.- DONAR COMPTE AL PLE DEL CONVENI SIGNAT ENTRE EL 

CENTRE EDUCATIU ESCOLA RURAL DE PALAU DE SANTA EULÀLIA 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE PALAU 

DE SANTA EULÀLIA PER A L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DEL 
CENTRE EDUCATIU. 
 

El senyor Alcalde posa a consideració del Ple la proposta d’acord 
següent per a l’aprovació del conveni per a l’ús de les instal·lacions del 

centre educatiu: 
 

«DONAR COMPTE AL PLE DEL CONVENI SIGNAT ENTRE EL 
CENTRE EDUCATIU ESCOLA RURAL DE PALAU DE SANTA EULÀLIA 

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE PALAU 
DE SANTA EULÀLIA PER A L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DEL 
CENTRE EDUCATIU. 
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L'Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia ha sol·licitat al Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, autorització per utilitzar 
els espais de dins del menjador consistents en: Sala-menjador, cuina-

office, barra-bar i wc minusvàlids del centre educatiu situat a la Pl. de 
l’1 d’Octubre de 2017, sense ànim de lucre, per a ús del local social i 
Bar. 

 
Vist el conveni signat entre el Centre Educatiu Escola Rural de Palau de 

Santa Eulàlia de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Palau de 
Santa Eulàlia per a l’ús de les instal·lacions del centre educatiu, el qual 

es transcriu tot seguit: 
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.». 

 
Sotmès a votació, els dos membres assistents al Ple dels tres que el 

composa acorden aprovar el conveni signat entre el centre Educatiu 
Escola Rural de Palau de Santa Eulàlia de la Generalitat de Catalunya i 

l’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia per a l’ús de les instal·lacions del 
centre educatiu. 
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13è.- PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER A 
L’APROVACIÓ DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ASSOCIACIONS I 

ENTITATS DEL MUNICIPI DE PALAU DE SANTA EULÀLIA. 
 

Tot seguit el senyor Alcalde posa a consideració del Ple la proposta 
d’acord següent per a l’aprovació del registre municipal d’associacions i 
entitats del municipi de Palau de Santa Eulàlia: 

 
«PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PER A 

L’APROVACIÓ DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ASSOCIACIONS I 
ENTITATS DEL MUNICIPI DE PALAU DE SANTA EULÀLIA.  

Vist que el Registre Municipal d’Associacions i Entitats veïnals té 
l'objecte permetre a l'Ajuntament el coneixement del nombre d'entitats  

existents en el municipi, la seva denominació, els seus objectius i la 
seva representativitat, a l'efecte de permetre una correcta política 
municipal de foment de l'associacionisme ciutadà.  

Vista la necessitat de poder disposar d’un registre municipal d’entitats 
que faciliti la gestió i realització de qualsevol tràmit no només al 

Consistori, sinó també amb altres entitats i administracions.  

Vista la sol·licitud presentada en data 16 de novembre de 2021 registre 

d’entrada núm. E2021001032, pel president de l’Associació de Veïns de 
Palau de Santa Eulàlia a fi que es procedeixi a la inscripció de 

l’esmentada Associació en el Registre Municipal d’Associacions.  

Vist que en el Ple de data 25 de gener de 2022 es va aprovar el 
Reglament del Registre Municipal d’Associacions i Entitats del Municipi 

de Palau de Santa Eulàlia, publicant-se l’acord definitiu en el BOP núm. 
108 del dia 7 de juny de 2022 i en el DOGC núm. 8693 de data 21 de 

juny de 2022.  

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD:  

Primer.- Aprovar la creació del Registre d’Associacions i Entitats del 
municipi de Palau de Santa Eulàlia.  

Segon.- Inscriure a l’Associació de Veïns de Palau de Santa Eulàlia en 
el Registre Municipal d’Associacions i Entitats del municipi de Palau de 
Santa Eulàlia amb el Codi de grup núm. 1.  

Tercer.- Notificar el present acord a l’Associació de Veïns de Palau de 
Santa Eulàlia pel seu coneixement i als efectes oportuns.». 

 
Sotmès a votació, els dos membres assistents al Ple dels tres que el 

composa acorden aprovar el registre municipal d’associacions i entitats 
del municipi de Palau de Santa Eulàlia i la inscripció en el mateix de 

l’Associació de Veïns de Palau de Santa Eulàlia. 
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14è.- PROPOSTA D’ACORD DE PLE DE MODIFICACIÓ DEL NOM 
DE L’ESCOLA DE PALAU DE SANTA EULÀLIA. 

 
El senyor Alcalde posa a consideració del Ple la proposta d’acord 

següent per a la modificació del nom de l’escola de Palau de Santa 
Eulàlia: 
 

«PROPOSTA D’ACORD DE PLE DE MODIFICACIÓ DEL NOM DE 
L’ESCOLA DE PALAU DE SANTA EULÀLIA.  

Vist que per acord de Govern GOV/111/2021 de data 20 de juliol el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va acordar la 

nova creació de l’Escola de Palau de Santa Eulàlia amb seu a la Pl. de l’1 
d’Octubre de 2017 núm. 1 del municipi de Palau de Santa Eulàlia i amb 

codi núm. 17010931.  

Vista la sol·licitud per atribuir un nova denominació específica al centre i 
de l’informe emès per la Directora de l’escola, en el qual explica el 

procés d’elecció del nom de l’escola i el considera adequat pels motius 
exposats.  

Vist que la proposta s’ha consensuat amb el Consell Escolar del mateix 
centre.  

Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia l’adopció 
dels següents ACORDS:  

Primer.- Aprovar l’atribució de la denominació específica del centre 
“Les Curculles”, quedant denominada: ESCOLA LES CURCULLES de 
Palau de Santa Eulàlia.  

Segon.- Traslladar el present acord als Serveis Territorials d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya i a l’escola Les Curculles de Palau de 

Santa Eulàlia, pel seu coneixement i als efectes oportuns.  

Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde perquè signi la documentació necessària 

per a fer efectiu el present acord.». 
 

Sotmès a votació, els dos membres assistents al Ple dels tres que el 
composa acorden aprovar la proposta d’atribució de la denominació de 
l’escola de Palau de Santa Eulàlia, el nom de: ESCOLA LES CURCULLES 

de Palau de Santa Eulàlia.  
 

 
15è.- PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE 

MOCIÓ PER A L’IMPULS DE L’AGENDA RURAL DE CATALUNYA, 
QUE PRESENTA L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I 

COMARQUES (ACM). 
 

El senyor Alcalde posa a consideració del Ple la proposta de la moció 
que presenta l’ACM per a l’impuls de l’agenda rural de Catalunya: 
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«PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE MOCIÓ 
PER A L’IMPULS DE L’AGENDA RURAL DE CATALUNYA, QUE 

PRESENTA L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I 
COMARQUES (ACM).  

A Catalunya, dos de cada tres municipis tenen una densitat de població 
de menys de 100 hab./km2, tot i que més de la meitat no arriba als 20 
hab./ km2. Així mateix, hi ha 336 municipis de menys de 500 habitants, 

que tot i representar el 35% de la superfície del país, només acullen 
l’1% de la seva població.  

És en aquest context que s’elabora l’Agenda Rural de Catalunya, 
document estratègic participatiu que recull les aspiracions de les 

diverses ruralitats del nostre país per fomentar el desenvolupament 
socioeconòmic, el creixement i la diversificació econòmica, el benestar 

social, la protecció de la natura i la cooperació i interconnexió amb les 
àrees urbanes.  

La redacció de l’Agenda Rural Catalana, feta prenent el marc de 

referència de la iniciativa del Parlament Europeu per elaborar una 
Agenda Rural Europea, és una iniciativa de la Comissió 

Interdepartamental sobre Despoblament Rural, que va encarregar la 
coordinació del document a una comissió redactora formada per 

l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya 

(MdC) i el Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible (CADS).  

Amb aquest encàrrec, es va iniciar un procés participatiu per elaborar 
una proposta tan àmplia com fos possible, impulsat i vetllat per una 

Comissió Motora formada per més de 35 entitats representatives del 
territori i amb ampli coneixement en les diferents matèries. Aquest 

procés va permetre conèixer l’opinió de més de 1.200 persones que van 
participar en els diversos tallers organitzats arreu del territori per donar 

resposta als nombrosos reptes als quals s’enfronta el món rural.  

A partir de totes les aportacions rebudes la Comissió redactora va 

identificar 892 accions, de les quals 277 són prioritàries i 59 tenen un 
caràcter estratègic Aquestes accions s’han organitzat entorn de set 
grans reptes:  

1. Persones, benestar i repte demogràfic.  
2. Transició ecològica.  

3. Territori connectat.  
4. Sistema agroalimentari.  

5. Gestió forestal.  
6. Innovació i dinamització social i econòmica.  

7. Governança.  
 

L’Agenda Rural ha d’esdevenir un element clau per planificar les 
polítiques d'equilibri i cohesió territorial del país. Per aquest motiu el 
seu desplegament es farà a través d’un Pla d’Acció que definirà les 
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accions a portar a terme o bé que han de continuar desenvolupant els 
diferents departaments de la Generalitat per assolir els reptes 

identificats.  

Els ens locals també hem de ser part activa d’aquesta Agenda Rural de 

Catalunya en defensa de l’equitat territorial i l’equitat social.  

Per tot el que s’exposa, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents ACORDS:  

Primer.- Instar al Govern de la Generalitat a incorporar les accions que 
s’inclouen a l’Agenda Rural de Catalunya que siguin de la seva 

competència en els plans d’acció de cada Departament.  

Segon.- Instar al Govern a incorporar les determinacions de l’Agenda 

Rural als Projectes de Llei que s’impulsin des de l propi Govern amb 
afectació al territori, com la Llei de Territori, l ’Estatut del Municipi Rural 

o la llei de Governs i Finances Locals.  

Tercer.- Instar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya a 
incorporar en la seva activitat parlamentària el contingut de les 

propostes de l’Agenda Rural de Catalunya, especialment l’anomenat 
“Rural Proofing” en tota l’activitat legislativa.  

Quart.- Instar als partits i agrupacions d’electors que es presentin a les 
eleccions municipals del proper 28 de maig de 2023, a incorporar en els 

seus programes les propostes de l’Agenda Rural.  

Cinquè.- Incorporar en el Pla d’Acció Municipal aquelles accions de 

l’Agenda Rural que siguin competència d’aquesta Corporació.  

Sisè.- Instar al Govern de la Generalitat i a les entitats que han 
impulsat l’Agenda Rural de Catalunya a concertar una governança de la 

pròpia agenda que permeti impulsar el seu contingut i avaluar el seu 
compliment.  

Setè.- Instar al Govern de la Generalitat i a les institucions i entitats del 
nostre país a treballar de manera coordinada les accions que es 

desenvolupen per al desplegament de l’Agenda 2030 de Catalunya, 
l’Agenda Rural i l’Agenda per als pobles i les ciutats de Catalunya 2050.  

Vuitè.- Donar trasllat dels presents acords al Govern de la Generalitat i 
al Parlament de Catalunya. Donar trasllat també a l’Associació de 
Micropobles de Catalunya (AM), a l’Associació Catalana de Municipis 

(ACM) i a l’Associació d’iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) al correu 
agendaruralcat.cat.» 

 
Sotmesa a votació, els dos membres assistents al Ple dels tres que el 

composa acorden aprovar la proposta d’acord presentada per l’ACM i 
per a l’impuls de l’agenda rural de Catalunya en la forma en què ve 

redactada. 
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16è.- PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE 
MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2022, QUE PRESENTA LA 

COORDINADORA D’ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA CATALANA 
(CAL). 

 
El senyor Alcalde posa a consideració del Ple la proposta de moció de 
suport al Correllengua 2022, que presenta la Coordinadora 

d’Associacions per la llengua Catalana (CAL): 
 

«PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE MOCIÓ 
DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2022, QUE PRESENTA LA 

COORDINADORA D’ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA CATALANA 
(CAL). 

La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix 
l’esforç de tothom, ja que només d’aquesta manera podrem garantir 
que el català sigui una llengua viva i amb futur en un món cada cop 

més globalitzat. Per aquest motiu, des de la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua catalana (CAL) volem continuar 

impulsant-la per mitjà de la 26a edició del Correllengua tot reivindicant 
l’ús de la llengua catalana com un element integrador que permet que 

una societat plural com la catalana generi una identitat col·lectiva, 
promovent activitats al voltant de l’ús de la nostra llengua, lluitant per 

la cohesió social arreu del territori de parla catalana i fomentant el 
sentiment de pertinença al país. 

Esperem que aquest any ens dugui el final de la pandèmia, que tant ha 

capgirat el nostre món i que ens permeti dur a terme totes les activitats 
que els diferents col·lectius vulguin organitzar a viles, barris i ciutats, 

d’una manera lúdica, festiva i transversal. Hem d’ajudar de manera 
inequívoca que la cultura, la llengua i el país siguin el motor que ens 

esperoni tothora i a tot arreu. 

Per aquest motiu, des de la CAL considerem que seria molt important la 

presentació, a tots els municipis i comarques, de la Moció que redactem 
a continuació i l’aprovació de la totalitat o d’una part dels acords 
proposats.  

“CAL, Països Catalans, juny de 2022  

Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del 

territori i convertir-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra 
societat i en l’element d’integració de les persones nouvingudes, de 

manera que generi una identitat en el conjunt de la nació catalana,  

Atesa la situació actual de retrocés en l'ús social del català i la posada 

en qüestió del seu ensenyament a les escoles, fet que obliga a un 
posicionament clar en la defensa de la llengua més enllà de les 

ingerències polítiques i judicials,  
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Atesa la celebració dels 26 anys de la iniciativa cívica del Correllengua 
gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i 

societat civil en general,  

Atesa rellevància de la figura de Joan Fuster i Ortells, que dona nom al 

Correllengua 2022, per tal de reivindicar-ne l’obra i retre-li l’homenatge 
que li correspon en el centenari del seu naixement,  

Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua 

catalana (CAL), promotora del Correllengua, de ratificar i augmentar 
aquest suport i arribar a tots els municipis i comarques de parla 

catalana.”.  

Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat 

aquest municipi, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’adopció dels 
següents ACORDS:  

Primer.- Donar suport al Correllengua 2022 com a instrument 
reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització en l’ús 
social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la 

seva unitat.  

Segon.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a 

organitzar el Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda 
necessàries per al bon desenvolupament de les activitats programades.  

Tercer.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits 
que siguin propis d’aquesta corporació.  

Quart.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la 
CAL i encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre 
persones i col·lectius, especialment entre la població nouvinguda.  

Cinquè.- Fer una aportació econòmica, si s’escau, per a l’organització 
dels actes i el bon funcionament del Correllengua 2022.  

Sisè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), al carrer d’Olzinelles, 118, 

08014 de Barcelona, o a través de l’a/e: cal@cal.cat, i als organitzadors 
locals del Correllengua.». 

 
Sotmesa a votació, els dos membres assistents al Ple dels tres que el 
composa acorden aprovar la proposta d’acord presentada per la 

Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL) en la forma en què ve 
redactada. 

 
 

17è.- ASSUMPTES URGENTS. 
 

Seguidament el senyor alcalde pregunta al Regidor si desitja sotmetre 
alguna qüestió al Ple de caràcter urgent, manifestant-se en sentit 

negatiu. 
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18è.- PRECS I PREGUNTES. 
 

Tot seguit el senyor Alcalde pregunta al Regidor si desitja sotmetre 
alguna qüestió al Ple, manifestant-se en sentit negatiu. 
 
 
 
 

No havent més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a l’hora del dia de 

la data, del que certifico. 
 
 

Document signat electrònicament. 
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