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NÚM.: 109 
ÒRGAN: Ple 
SESSIÓ: Ordinària 
DATA: 20 de març de 2018 
HORA: 12:00 
DOCUMENT: ACTA 
 
Al saló de sessions de la Diputació de Girona, Pujada Sant Martí, 4, de la ciutat de 
Girona 
 
ASSISTENTS: 
President acctal. Miquel Noguer i Planas 
Vicepresidents  Josep Fermí Santamaria i Molero 
 Albert Piñeira i Brosel 
Diputats/diputades Carlos Álvarez i González 
 Jordi Camps i Vicente 
 Josep Ma Corominas i Barnadas 
 Jaume Dulsat i Rodríguez 
 Marta Felip i Torres 
 Josep Antoni Frias i Molina 
 Albert Gómez i Casas 
 Maria Àngels Planas i Crous 
 Carles Salgas i Padrosa 
 Josep Ma Bagot i Belfort  
 Josep Companys i Güell  
 Joan Estarriola i Vilardell  
 Joan Fàbrega i Solé 
 Joan Martí i Bonmatí  
 Pau Presas i Bertran 
 Josep Ma Rufí i Pagès 
 Lluís Sais i Puigdemont 
 Consol Cantenys i Arbolí 
 Juli Fernández i Iruela 
 Victor Puga i López 
 Lluc Salellas i Vilar 
 Gisela Saladich i Parés 
Secretari general Jordi Batllori i Nouvilas 
Interventora Núria Josa i Arbonés 
Diputats que s’excusen: Lluís Costabella i Portella 
El president s’excusa: Pere Vila i Fulcarà 
ORDRE DEL DIA 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 

anterior, que va tenir lloc el dia 20 de febrer de 2018. 
2. Decrets corresponents al mes de febrer de 2018. 
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixin 
4. Informació de la Presidència 
ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 
COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA 
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5. PLE109/000014/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
Recursos Humans (012): Aprovació de la massa salarial del personal laboral de 
la Diputació de Girona i dels seus organismes dependents per l'exercici 2018. 
(Exp. 2018/1952) 

6. PLE109/000012/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
Intervenció (010): Aprovació inicial del pressupost del Consorci d'Arts 
Escèniques Salt-Girona per a l'exercici 2018. (Exp. 2017/6363) 

7. PLE109/000016/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
Intervenció (010): Donar compte del període mig de pagament a proveïdors del 
sector administracions públiques de la Diputació de Girona, en el quart trimestre 
de 2017 (Exp. 2017/1792) 

8. PLE109/000017/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
Intervenció (010): Donar compte de la liquidació del pressupost general de la 
Diputació de Girona, organismes autònoms i  consorcis adscrits any 2017, així 
com de l'informe d'estabilitat pressupostària i de l'informe sobre inversions 
financerament sostenibles. (Exp. 2018/501) 

9. PLE109/000019/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
Intervenció (010): Aprovació dels requisits bàsics de fiscalització i intervenció 
limitada prèvia per a despeses i obligacions, aplicable als ens locals que 
s'adhereixin al servei d'assistència en control intern dels ens locals de la 
província de Girona. (Exp. 2018/2152) 

10. PLE109/000021/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit  XA 
2SC 1/2018 del pressupost de l'Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis 
Gironins (Xaloc) per a l'exercici 2018 (Exp. 2018/2256) 

11. PLE109/000022/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit DG 
3SC 1/2018 del pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 2018. (Exp. 
2018/518) 

12. PLE109/000018/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
Tresoreria (011): Donar compte de l'informe trimestral sobre el compliment de la 
Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la 
morositat, 4t trimestre 2017. (Exp.2018/2068) 

13. PLE109/000020/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
XALOC: Acceptació de la delegació acordada per diversos ens de determinats 
ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona. (Exp. 2018/2233) 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
14. PLE109/000003/2018-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 

Ambient (014): Aprovació del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de 
Cabanelles i el senyor José Oriol de Ribot Torrella per instal·lar un dipòsit 
d'aigua destinat a la intervenció en cas d'incendi forestal i servitud de pas. (Exp. 
2018/1200) 

15. PLE109/000004/2018-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi 
Ambient (014): Aprovació de la modificació del Pla de serveis d'assistència en 
matèria de conservació del patrimoni natural. (Exp. 2017/8940) 

16. PLE109/000005/2018-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Servei 
programes europeus (029): Aprovació definitiva del projecte d'ampliació de la 
xarxa de vies verdes a les comarques gironines entre el Pirineu de Girona i la 
Costa Brava. (Exp. 2016/6767) 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HISENDA 
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17. PLE109/000013/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Econ., Admin. i Hisenda; 
Expropiacions: Acceptació de la delegació de la potestat expropiatòria de 
l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis i de l'aprovació inicial de la relació de béns i 
drets afectats per l'expropiació forçosa. (Exp.2018/287) 

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ LOCAL 
18. PLE109/000002/2018-DCICL; Dictamen CI Cooperació Local; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Aprovació del Pla de Serveis d'assistència als 
municipis per a la gestió de cementiris i serveis funeraris. (Exp. 2018/487) 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I BENESTAR 
19. PLE109/000003/2018-DCICNTEB; Dictamen CI Cult., N. Tecn., Esports i 

Benestar; Cooperació Cultural (017): Aprovació inicial de les bases específiques 
reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament de la 
programació estable professional dels equipaments escènics i musicals 
multifuncionals de les comarques de Girona. (Exp. 2018/1795) 

JUNTA DE PORTAVEUS 
20. PLE109/000007/2018-JP; Proposta Junta de Portaveus; Proposta de moció del 

grup de la CUP per reduir les dotacions econòmiques als grups polítics de la 
Diputació de Girona. (Exp. 2018/2233) 

21. MOCIONS D’URGÈNCIA 
22. PRECS I PREGUNTES 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de  l’acta de la sessió 

ordinària anterior del dia 20 de febrer de 2018. 
 
La corporació aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió ordinària anterior que va tenir 
lloc el dia 20 de febrer de 2018, prèviament tramesa als senyors diputats i a les 
senyores diputades. 
 
2. Decrets corresponents al mes de febrer de 2018.  
 
S’informa dels decrets corresponents al mes de febrer de 2018 numerats del núm. 
165 al núm. 412. 
 
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i comenta que vol preguntar al voltant 
de quatre decrets. El primer és que hem pogut veure que hem subvencionat amb 
50.000 euros la Fundación Privada en Defensa de los Derechos Keren Hayesod per 
finançar un projecte d’habitatge a Israel. 50.000 euros? Ens agradaria saber 
exactament quina és la motivació per donar 50.000 euros per un projecte d’habitatge 
a Israel, quan en tenim 190.000 per habitatge a les comarques gironines. 227 
municipis, 190.000. I per un projecte a l’exterior, en donem, a través d’un decret de 
presidència, 50.000. I, a més a més, com bé sabrà el senyor Corominas, en donem 
130.00 a cooperació. I, en canvi, ens en gastem el que seria equivalent gairebé a la 
meitat per aquesta fundació privada a Israel que, torno a dir, nosaltres creiem que les 
necessitats d’habitatge són bastant més importants ara mateix aquí que no pas a 
d’altres indrets, o que, en tot cas, s’haurien de prioritzar les que tenim aquí. Per tant 
ens agradaria saber la motivació d’aquest decret. En segon lloc, som al mes de març i 
hem vist, una altra vegada, un encàrrec jurídic a un advocat per fer un assessorament 
extern que també és de milers d’euros, com d’altres que hem vist, és el tercer que 
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veiem des que hem començat l’any. És un assessor que, van passant els mesos, i 
cada mes rep encàrrecs de milers d’euros, quan això bé sabem que, si tenim una 
necessitat, com a institució, de buscar assessorament jurídic extern, el que fora bo és 
que traguéssim un concurs anual, públic, que no fos de designació en que una 
persona acaba guanyant o acaba rebent 50.000 o 60.000 euros anuals de la 
Diputació, només a través d’encàrrecs, sense que passi cap procediment públic per 
part nostra. En tercer lloc, hem vist que hi ha un contracte menor de servei d’estudi 
d’anàlisi i organització de registre general del BOP. Ens agradaria saber per què fem 
aquest estudi d’anàlisi i organització del registre i quina motivació té. I finalment, hem 
vist que estem pagant una factura de 20.000 euros per la inscripció, assegurança i 
lloguer d’espai i contractació d’un estand al Fòrum Gastronòmic 2017. Ens agradaria 
saber si aquests 20.000 euros s’han d’afegir a la subvenció que vam rebre. Perdó, a 
la subvenció que vam donar al Fòrum Gastronòmic, de desenes de miler d’euros i, si 
ara, a sobre, hi afegim aquests 20.000 euros de lloguer d’espai i, si és així, saber 
també si tothom, el cost d’un espai al Fòrum Gastronòmic per a qualsevol entitat o 
empresa que vulgui posar-s’hi, és de 20.000 euros o si aquest és un preu especial per 
a la Diputació de Girona. 
El vicepresident primer senyor Miquel Noguer contesta que no entén el tema 
d’habitatge a Israel. El que sí que passaré és, al president de la corporació, la seva 
pregunta a fi i efecte que li pugui ser contestada. Quant a l’encàrrec jurídic dels 
assessors externs, ja li he dit reiterades vegades, i li torno a repetir, que quan fem un 
encàrrec d’un assessor extern, és precisament perquè la gent de la casa, aquest 
tema en concret, no el pot solucionar i, en tot cas, el que es fa són aquests encàrrecs 
en alguna qüestió externa que sigui especialitzada i que sigui la mateixa gent de la 
casa qui ens demani aquest assessorament extern. Quan hi ha un contracte del BOP 
és, senzillament, i em sembla que això ja es va explicar, és per la reordenació i la 
millora d’aquest tema del Butlletí Oficial de la Província. I quant a l’estand del Fòrum, 
jo voldria entendre que una cosa és l’ajut i una altra cosa és el lloguer. El que no li 
puc contestar de cap manera és si el preu del lloguer és un preu especial o no, la qual 
cosa sí la consultaré a fi i efecte de poder-li contestar.  
 
3. Ratificació de les resolucions que ho requereixi n. 
 
No n’hi ha. 
 
4. Informació de la Presidència. 
 
El vicepresident primer senyor Miquel Noguer manifesta que no donarà lectura a la 
informació de la Presidència, i que es farà constar a l’acta: 
 
Assistència a actes representatius: 

• A Girona, a la Cloenda de la Jornada sobre Progrés Social: una anàlisi del 

Progrés Social a la demarcació de Girona. 

• A Girona, als IX Premis Carles Rahola de Comunicació Local 2018. 

• A Puigcerdà, a la XXIII Festa del Trinxat. 

• A Girona, al Festival Internacional del Circ Elefant d’Or de Girona 2018. 
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• Barcelona, a la trobada DIÀLEGS, acte organitzat per Alcaldes.eu a la 

Universitat Pompeu Fabra.  

• A Vilablareix, al sopar de Gala de la Nit dels Campings Gironins.  

• A Girona, a la commemoració del Dia Internacional de les Dones. 

• A Girona, a la Gala de lliurament dels Premis G! de Turisme de les Comarques 

de Girona 2017. 

Visites: 

• Al despatx de presidència amb els alcaldes de Vidreres, Girona, Porqueres, 

Maià de Montcal, Portbou, Palau-Saverdera, Vilabertran, Pals, Cantallops i 

Das. 

• Entitats i particulars: 23 entre les que destaquen AENTEG, ADF Alt Empordà i 

Fundació Catalunya Europa. 

• Visita a territori al Castell de Quermançó, a Vilajuïga, a les instal·lacions de 

Xarxa Viària de l’Alt Empordà, a Peralada i a la Fundació Tutelar de Girona. 

Reunions de treball:  

• Juntes de Govern ordinàries. 

• Assemblea General de l’AMI.  

• Consell d’Administració del Patronat de Turisme. 

• Rodes de premsa de tancament del Festival Internacional del Circ Elefant d’Or 

de Girona, de presentació del 66è Rally Moritz Costa Brava, de les 

presentacions del Torneig MICFootball i MICBasketball 2018, de les 

presentacions del Festival VÍVID 2018, de la presentació i balanç del conveni 

del Servei Meteorològic de Catalunya. 

 
ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES 

 
COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HIS ENDA 

 
5. PLE109/000014/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Ec on., Admin. i 

Hisenda ; Recursos Humans (012): Aprovació de la massa salar ial del 
personal laboral de la Diputació de Girona i dels s eus organismes 
dependents per l'exercici 2018. (Exp. 2018/1952) 

 
“La llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local ha modificat la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local, afegint un nou article 103 bis. Aquest precepte legal imposa a la 
Diputació de Girona la obligació d’aprovar amb caràcter anual la massa salarial del 
personal laboral de la pròpia Corporació i de la resta d’organismes dependents i 
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adscrits que quedin inclosos dins de l’apartat 2n d’aquest article 103 bis. Aquesta 
informació s’ha de publicar a la seu electrònica corporativa i al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona.  
 
Al mes de març de 2018 el servei d’Organització i Recursos Humans Corporatius ha 
emès un informe per aprovar el càlcul de la massa salarial del personal laboral de la 
Corporació. Així mateix, durant el primer trimestre del 2018 els diferents organismes 
dependents de la Corporació han tramès la seva informació sobre massa salarial 
prevista pel 2018. Cal esmentar, en particular, que el Consorci d’Arts Escèniques 
Salt-Girona es troba en aquest moment en tràmits d’aprovació del seu pressupost. 
 
Es fa necessari, però, fer alguns aclariments previs sobre el sistema de càlcul utilitzat 
per determinar la massa salarial. En primer lloc, cal dir que la pròpia Llei de 
pressupostos generals de l’Estat, aprovats per llei 3/2017, de 27 de juny) estableix 
que integra la massa salarial  tot el conjunt de retribucions salarials i extrasalarials del 
personal laboral, i les despeses d’acció social meritades pel personal laboral durant 
l’any, exceptuant en tot cas: Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social; 
les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa; les 
indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments i les 
indemnitzacions o bestretes per despeses que hagi realitzat el treballador.  
 
Així, la massa salarial del personal laboral s’ha calculat d’acord amb els següents 
criteris: En primer lloc, s’han computat les aplicacions pressupostàries relatives a les 
retribucions bàsiques i complementàries (incloent els conceptes retributius variables 
com la productivitat, les gratificacions per serveis extraordinaris i complements de 
dedicació especial. 
 
Cal dir que dins de les retribucions bàsiques del personal laboral s’inclou el concepte 
de triennis, que retribueix l’antiguitat del personal laboral, i que per tant, és un 
concepte salarial que pot experimentar una variació natural pel pas del temps durant 
els propers exercicis pressupostaris, i aquest efecte no ha de ser tingut en compte per 
fer la comparació entre exercicis pressupostaris en termes d’homogeneïtat en quant a 
l’antiguitat del personal.  
 
En segon lloc, les aplicacions pressupostàries relatives a la formació i el 
perfeccionament del personal, i les ajudes socials de qualsevol índole, s’agrupen a 
tots els empleats de la plantilla sense distinció entre personal laboral i funcionari. A 
més, aquest tipus de despesa té un caràcter rogat, és a dir, que dependrà de 
circumstàncies personals i de la pròpia voluntat dels empleats el fet d’acollir-se a 
aquest tipus de despesa, de forma que per fer una aproximació a la realitat s’ha fet un 
càlcul prorratejat que té en compte el nombre d’efectius laborals segons la plantilla 
total de personal laboral i funcionari a la Diputació de Girona. A partir de la suma dels 
anteriors conceptes (aplicacions pressupostàries sobre retribucions bàsiques i 
complementàries, ajudes socials i formació) obtenim el càlcul de la massa salarial.  
 
L’òrgan administratiu encarregat d’aprovar la massa salarial del personal laboral de la 
Corporació i els seus ens dependents és el Ple. Malgrat que la Llei de Bases de 
Règim Local només atribueix amb caràcter explícit al Ple l’aprovació de les 
retribucions complementàries del personal funcionari (article 33.1.f), entenem que, per 
comparació, la massa salarial del personal laboral també ha de ser aprovada pel Ple, 
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atès que les retribucions complementàries del personal laboral forma part del 
contingut obligat de les Relacions de Llocs de Treball, les quals han de ser aprovades 
pel Ple. En el mateix sentit s’expressa l’article 10 del Reglament Orgànic Municipal de 
la Diputació de Girona.  
 
En base a aquests antecedents i consideracions, la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda hi dictamina favorablement i proposa al 
Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. APROVAR la massa salarial del personal laboral de la corporació i de tots 
els organismes dependents que conformen el seu sector públic, en compliment de 
l’article 103 bis de la Llei de Bases de Règim Local, que és la següent: 
 

ORGANISMES MASSA SALARIAL 
2018 

DIPUTACIÓ DE GIRONA 3.321.104,57 
Organisme autònom de salut pública DIPSALUT 909.873,10 
Organisme autònom Xarxa Local de Municipis XALOC 2.243.075,76 
CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ 1.902.753,46 
Entitat Pública Empresarial SEMEGA 335.333,70 
CONSORCI DE LA COSTA BRAVA 507.991,53 
CONSORCI DE LES VIES VERDES 283.913,49 
CONSORCI D'ARTS ESCÈNIQUES SALT-GIRONA *60.000,00 
PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA 1.217.426,21 
SUMAR Empresa d'Acció Social SL 7.260.807,00 
Fundació de la CASA DE CULTURA DE GIRONA 369.255,66 

Associació CILMA 95.075,47 

Consorci de les Gavarres 147.250,00 

TOTAL 18.593.859,95 
*Pressupost prorrogat 2017, en el moment d’aprovació d’aquest acord 
 
SEGON. PUBLICAR la massa salarial del sector públic laboral de la Diputació de 
Girona a la seu electrònica de la Corporació i al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, en el termini de 20 dies des de la seva aprovació.” 
 
El diputat senyor Lluc Salellas, comenta que, tal com vaig anunciar a la comissió 
informativa de la setmana passada, el nostre vot serà una abstenció en aquest punt. 
Una reflexió que nosaltres fem, més enllà, perquè com saben que no compartim 
normalment la plantilla que ens proposen any rere any, especialment també pels 
complements salarials que hi ha en alguns casos i, per tant, avui que s’aprova la 
massa salarial, doncs evidentment tampoc hi podem estar d’acord. També la reflexió i 
que la fem, sabem que en aquest sentit, tenim visions diferents a l’equip de govern, 
és que la massa salarial de la Diputació de Girona és una de les més curtes en el 
conjunt de l’Estat espanyol, i això significa que és perquè tenim pocs treballadors i 
treballadores que estiguin treballant des de la Diputació i que, enlloc d’oferir els 
serveis des de la institució pública, que és la Diputació, el que fem és contractar 
empreses, diguéssim, perquè facin aquests serveis. Aquest és un model que 
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nosaltres no compartim. Nosaltres creiem, més enllà que la Diputació algun dia hauria 
de desaparèixer, però mentre existeixi, les institucions públiques haurien de servir per 
oferir els serveis des de les mateixes institucions públiques als municipis. Això és un 
model que nos es reprodueix en aquest esquema laboral ni salarial que vostès 
plantegen any rere any i, per tant, com que no compartim el model ni de servei públic 
que s’està oferint, ni tampoc de la plantilla que se’ns proposa any rere any, nosaltres, 
el que farem avui, és abstenir-nos perquè, d’alguna manera, també, és un pas tècnic, 
el que es fa avui, i nosaltres el que farem serà una abstenció. 
El vicepresident primer senyor Miquel Noguer, li respon que d’acord, només afegir-li: 
podem no estar d’acord en el model, és a dir, i si han de desaparèixer les diputacions, 
de moment estem en aquest plenari, la Diputació existeix. Per tant hem de tirar 
endavant. Ara, jo diria que, el fet que sigui una de les masses salarials menys 
importants de les diputacions de l’Estat, el que sí que no seria correcte, és afirmar 
que els serveis es presten a fora. Jo no diria això. I això ho he dit vàries vegades, hi 
ha un model de diputació en el qual s’ajuda més a les corporacions locals, els 
ajuntaments de la demarcació, que seria el nostre model, i hi ha un altre model que 
seria potser oferir més serveis i no tantes contraprestacions econòmiques 
precisament als ajuntaments. Aquest són dos models. No és un model que aquí 
s’encarregui fora els serveis als ajuntaments. No és aquest, el model de la Diputació 
de Girona. No és aquest. El model de la Diputació de Girona, és un model, potser, 
d’ajudar més econòmicament els ajuntaments i que ells siguin en tot cas els que facin 
el que creguin pertinent. I una altra seria, el d’oferir molts serveis i, en canvi, menys 
diners. Que jo crec que aquest seria el model. 
 
S’APROVA per 24 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP) 
 
6. PLE109/000012/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Ec on., Admin. i 

Hisenda ; Intervenció (010): Aprovació inicial del pressupos t del Consorci 
d'Arts Escèniques Salt-Girona per a l'exercici 2018 . (Exp. 2017/6363) 

 
“L’article 162 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) estableix que els 
pressupostos generals de les entitats locals constitueixen l’expressió xifrada, conjunta 
i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l’entitat, i els 
seus organismes autònoms, i dels drets que prevegin liquidar durant l’exercici 
corresponent, així com de les previsions d’ingressos i despeses de les societats 
mercantils el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local 
corresponent. 
 
L’article 164 del mateix text normatiu disposa que les entitats locals elaboren i 
aproven anualment un pressupost general en el qual s’integren: 
 

a)El pressupost de la mateixa entitat. 
b)Els dels organismes autònoms que en depenen. 
c)Els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils el 

capital social de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local. 
 
D’altra banda, l’article 122 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic estableix que els consorcis estan subjectes al règim de pressupost, 
comptabilitat i control de l’administració pública a la qual estan adscrits. El mateix 
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precepte legal disposa que els consorcis han de formar part dels pressupostos de 
l’administració pública d’adscripció que, en el sector públic de la Diputació de Girona, 
són el Consorci de la Costa Brava, el Consorci de les Vies Verdes de Girona, el 
Consorci de les Gavarres i el Consorci d’Arts Escèniques Salt-Girona.  
 
En sessió de 21 de novembre de 2017, el Ple de la Diputació de Girona va aprovar 
inicialment el pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2018, així com els 
pressupostos del Consorci de la Costa Brava, del Consorci de les Vies Verdes de 
Girona i del Consorci de les Gavarres, restant pendent d’aprovació el del Consorci 
d’Arts Escèniques Salt Girona, atès que l’òrgan competent del Consorci no havia 
formulat la corresponent proposta d’aprovació. 
 
Amb data 15 de febrer de 2018, el Consell General del Consorci d’Arts Escèniques 
Salt-Girona ha aprovat la proposta al Ple de la Diputació de Girona d’aprovació del 
pressupost per a l’exercici 2018. 
 
La proposta de pressupost inclou, d’acord amb l’article 165.1 del TRLRHL, els estats 
de despeses i els estats d’ingressos. Pel que fa a les bases d’execució del pressupost 
del Consorci d’Arts Escèniques, s’apliquen les bases del pressupost general de la 
Diputació de Girona, aprovades pel Ple de la Corporació en data 21 de novembre de 
2017. 
 
Cal destacar que el pressupost del consorci no presenta dèficit inicial (article 165.4 
TRLRHL). 
 
A l’expedient s’hi afegeixen com annexos (art. 166.1 TRLRHL): 
 

a)Els plans i programes d’inversió i finançament que, per un termini de quatre 
anys, podran formular els municipis i altres entitats locals d’àmbit 
supramunicipal. 

b)L’estat de previsió de moviments i situació del deute. 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 168.1 del TRLRHL, el pressupost del consorcis conté 
la documentació següent:  
 

a)Memòria subscrita pel president explicativa del seu contingut i de les principals 
modificacions que presenta en relació amb el vigent. 

b)Liquidació del pressupost de l’exercici anterior i avanç de la del corrent, referida 
almenys a 6 mesos, subscrites, una i altre, per l’Interventor i confeccionats 
conforme disposa la Instrucció de Comptabilitat 

c)Annex de personal, en el que es relacionen i valoren els llocs de treball 
existents, de forma que es doni l’oportuna correlació amb els crèdits per a 
personal inclosos en el pressupost. 

d)Annex d’inversions a realitzar en l’exercici, subscrit pel President.  
e)Annex de beneficis fiscals en tributs locals, que ha de contenir informació 

detallada dels beneficis fiscals i la seva incidència en els ingressos de cada 
entitat local. 

f)Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les comunitats 
autònomes en matèria de despesa social, amb especificació de la quantia de 
les obligacions de pagament i dels drets econòmics que s’han de reconèixer 
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en l’exercici al que es refereix el pressupost general i de les obligacions 
pendents de pagament i drets econòmics pendents de cobrament, reconeguts 
en exercicis anteriors, així com de l’aplicació o partida pressupostària en la 
que es recullen, i la referència a que dits convenis inclouen la clàusula de 
retenció de recursos del sistema de finançament a la que es refereix l’article 
57bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

g)Informe econòmic i financer, en el que s’exposin les bases utilitzades per a 
l’avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència 
dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les 
despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l’efectiu 
anivellament del pressupost. 

 
D’acord amb l’article 15.3.e) de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, cal remetre 
anualment al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública informació sobre els passius 
financers, com són les garanties públiques i els préstecs morosos, que poden incidir 
de manera significativa en els pressupostos de les corporacions locals. 
 
Així mateix, la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, estableix en l’article 29 l’obligació de 
les administracions públiques d’elaborar un pla pressupostari a mig termini, que 
abastarà un període mínim de 3 anys (període 2019-2021), i que s’inclourà en el 
programa d’estabilitat, en el qual s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos anuals i 
a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els 
objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic i de conformitat amb la regla de 
la despesa. 
 
Vist l’informe emès per la Intervenció a l’empara de l’article 168.4 TRLRHL, la 
Comissió Informativa de Promoció econòmica, Administració i Hisenda hi dictamina 
favorablement i eleva al Ple l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment el pressupost per a l’exercici 2018 del Consorci d’Arts 
Escèniques Salt-Girona, adscrit a la Diputació de Girona i que forma part del 
pressupost de la Corporació d’acord amb l’article 122 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, d’import TRES CENTS VINT-I-SIS MIL 
EUROS (326.000,00 euros): 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 
Cap. Descripció Import % 
1 Despeses de personal 129.226,91 39,64 
2 Despeses en béns corrents i 

serveis 
186.834,69 57,31 

3 Despeses financeres 500,00 0,15 
4 Transferències corrents 0,00 0,00 
5 Fons de contingència 1.938,40 0,59 
A.1. Total despeses corrents 318.500 97,70 
6 Inversions reals 7.500,00 2,30 
7 Transferències de capital 0,00 0,00 
A.2. Total despeses de capital 7.500,00 2,30 
A. Total despeses no financeres 326.000,00 100,00 
8 Actius financers 0,00 0,00 
9 Passius financers 0,00 0,00 
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B) Total despeses financeres  0,00 0,00 
TOTAL DESPESES (A+B) 326.000,00 100,00 

 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 

Cap. Descripció Import % 
1 Impostos directes 0,00 0,00 
2 Impostos indirectes 0,00 0,00 
3 Taxes, preus públics i altres 

ingressos 
6.000,00 1,84 

4 Transferències corrents 320.000,00 98,16 
5 Ingressos patrimonials 0,00 0,00 
A.1. Total ingressos corrents 326.000,00 100,00 
6 Alienació d’inversions reals 0,00 0,00 
7 Transferències de capital 0,00 0,00 
A.2. Total ingressos de capital 0,00 0,00 
A. Total ingressos no financers 326.000,00 100,00 
8 Actius financers 0,00 0,00 
9 Passius financers 0,00 0,00 
B) Total ingressos financers 0,00 0,00 
TOTAL INGRESSOS (A+B) 326.000,00 100,00 

 
SEGON. Sotmetre l'expedient a informació pública per un termini de quinze dies 
hàbils, mitjançant un edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona i en el tauler d’anuncis, de conformitat amb el que disposa l'article 169.1 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
TERCER. El pressupost del Consorci d’Arts Escèniques Salt-Girona s’entendrà 
aprovat definitivament si no s’hi formula cap al·legació o reclamació en el termini 
d’exposició pública, segons disposa l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març. 
 
QUART. El pressupost del Consorci d’Arts Escèniques Salt-Girona entrarà en vigor 
una vegada publicat l’edicte, resumit per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona. 
 
CINQUÈ. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
SISÈ. Donar-se per assabentat de l’actualització de l’informe de la Intervenció 
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i del límit del 
deute del pressupost general de la Diputació de Girona per a l’exercici 2018, amb 
motiu de l’aprovació del pressupost del Consorci d’Arts Escèniques Salt-Girona, i 
segons el qual compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària i el nivell del deute 
previst a 31 de desembre de 2018 és d’11.610.414,91 euros.” 
 
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i manifesta que, en aquest punt, el grup 
de la CUP també ens abstindrem. Entenem que, evidentment, doncs el Consorci, si 
en som part, hi hem de posar diners, i que llavors hi ha d’haver una partida, i a això 
no ens hi oposem, però sí que no podem fer un vot afirmatiu quan, a hores d’ara, i 
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quan en el meu cas, per exemple, porto tres anys com a diputat, gairebé, aquí, ningú 
ha estat encara capaç d’explicar-me quin és el projecte que hi ha pel Consorci d’Arts 
Escèniques de Salt-Girona, pel qual cada any hi anem posant desenes de milers 
d’euros, però hi ha la incapacitat d’explicar a qualsevol persona del carrer, però també 
en aquesta sala... Dubto que cap del diputats que són aquí, a excepció del senyor 
Piñeira, que espero que sí que tingui més coneixement, sàpiga exactament què 
passarà, ni quin és el model, ni quan s’obrirà de forma estable l’equipament que hi ha 
situat a Salt. Per tant, nosaltres no podem fer un vot afirmatiu i avalar aquesta 
pràctica dels últims anys, en què, doncs, pensem que el que havia de ser un projecte 
d’arrelament cultural, especialment vinculat a Salt i a Girona, no s’està produint.  
El vicepresident primer senyor Miquel Noguer, li contesta que li volia dir que quedi 
una estona amb el senyor Piñeira, que li pugui explicar. Per al·lusions, si vol, 
escaridament explicar-li. 
El vicepresident tercer, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i comenta que, bé, 
òbviament, aquest oferiment que li fa el vicepresident Noguer, jo el recullo i, per tant, 
el dia que vulgui, estic a la seva disposició per poder-li explicar. En tant en quant estic 
d’acord amb l’afirmació que ha fet abans, que diu que el senyor Piñeira segurament 
coneix una mica més, doncs sí, estic d’acord amb vostè. La resposta és que sí, és 
afirmativa en aquest sentit. Malament aniríem si no fos així. Això no és cap mèrit, però 
com que estic d’acord amb vostè, doncs, li confirmo la seva afirmació o la seva 
asseveració. Pel que fa al CAES, i evidentment resto a la seva disposició per explicar-
li més detalladament, però com que tampoc voldria que semblés que no vull donar 
explicacions en el plenari, cosa que no és la meva voluntat, perquè ja sap que sempre 
intento respondre, doncs algunes reflexions al respecte. El CAES és un consorci que, 
en el seu dia, es crea, bàsicament, entre tres agents, que són la Diputació de Girona, 
l’Ajuntament de Girona i l’Ajuntament de Salt, per tot el que és la promoció i la 
producció d’arts escèniques en l’àmbit de comarques gironines amb una visió 
territorial, i això deriva d’un model que no és específicament gironí, sinó que 
implementa en el seu dia la Generalitat de Catalunya pensant pel conjunt del país. I 
aquest model que implementa la Generalitat de Catalunya preveu implementar 
diferents centres de producció i de promoció de les arts escèniques arreu del territori 
català, un dels quals, incardinat en les comarques gironines i més concretament a 
Girona i Salt. Pel que fa a aquesta legislatura, el que ens plategem és quin ha de ser 
el model del CAES i, en el seu dia, el que fem les tres administracions implicades és, 
doncs, tot un estudi molt exhaustiu amb tots els agents del sector. Quins són els 
agents del sector? Els agents del sector són, evidentment, les pròpies institucions 
implicades, és la Generalitat de Catalunya, és també tot el que seria l’àmbit dels 
promotors i dels agents privats (empreses i industries culturals, etc.), és també l’àmbit 
dels promotors públics, els programadors públics, en aquest cas, principalment, 
estem parlant en l’àmbit de comarques gironines, d’ajuntaments. També contactem 
amb persones que considerem que poden ser, que poden tenir un punt d’expertesa 
significativa en la matèria i que, per tant, és bo el seu consell, i també parlem 
directament amb tot el que seria les agrupacions professionals, les agrupacions 
d’actors professionals, etcètera, etcètera. En base a això, s’acaba definint un model 
de quines funcions ha de tenir el CAES. També es decideix quina ha de ser la seva 
estructura mínima de personal de funcionament, que bàsicament, el CAES, està 
pensat perquè pugui tenir un director, un director gerent que faci les funcions de 
director artístic, un director de sala i una persona administrativa, un C1. Aquesta seria 
l’estructura que es consideraria que hauria de tenir el CAES per funcionar. A dia 
d’avui, al CAES, aquella sala s’utilitza, ja es fan coses, i ara, el que estem és en la 
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fase, estem adaptant, que pràcticament el projecte ja està acabat, de redefinir els 
nous estatuts del CAES. Els nous estatuts impliquen una redefinició de funcions i 
d’estructura del CAES. Bàsicament, el que persegueixen és la simplificació dels 
òrgans de governança del CAES, la redefinició del rol que ha de tenir la Diputació, i 
quan parlo de redefinició del rol, no em refereixo a que la Diputació no hi hagi 
d’aportar diners. Però no és menys cert que, en l’àmbit de les polítiques culturals de 
comarques gironines, existeixen diferents fórmules de col·laboració que nosaltres 
implementem i, per tant, es tracta que puguem utilitzar aquella que sembli més 
òptima, quines han de ser les seves funcions i quina ha de ser la seva estructura de 
funcionament. Això ja ho tenim pràcticament enllestit. Això implicarà que, per part dels 
diferents plenaris, en breu, s’haurà de portar. Quan dic en breu em refereixo a aquest 
exercici present del 2018, la nova proposta d’estatuts, que hauran de ser ratificats per 
les tres administracions consorciades: Ajuntament de Girona, Ajuntament de Salt i 
Diputació de Girona i, a partir d’aquí, s’haurien de tirar endavant, per una banda, tot el 
que són les contractacions de personal, que evidentment s’han de fer seguint els 
criteris de publicitat, concurrència, etc., que en tots els casos serà així. Vull recordar 
també que, ja en el seu dia, fa temps, es va intentar la contractació d’un director 
artístic, però que, malauradament, aquest concurs, en el seu dia, va quedar desert. 
Per tant, ara ho tornarem a provar. Redefinirem el rol de la Diputació, les aportacions 
econòmiques i, també, a la vegada, queden definides en aquesta proposta les noves 
funcions que ha d’assumir el CAES perquè penso que les tres administracions 
consorciades, el que hem volgut sempre és donar-li un impuls definitiu perquè el 
CAES operi amb tota la seva potència i amb normalitat i faci la funció que ha de fer, 
que és la de centre de promoció, producció i difusió de les arts escèniques aquí, a 
comarques gironines. En qualsevol cas i per no allargar-me amb l’explicació, he 
intentat apuntar les línies mestres. Òbviament, resto a la seva disposició i, per 
descomptat, quan portem aquí les noves propostes pel que fa a la redefinició dels 
estatuts i models tindrem ocasió de parlar-ne en aquest plenari. 
 
S’APROVA per 24 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP) 
 
7. PLE109/000016/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Ec on., Admin. i 

Hisenda ; Intervenció (010): Donar compte del període mig de  pagament a 
proveïdors del sector administracions públiques de la Diputació de Girona, 
en el quart trimestre de 2017 (Exp. 2017/1792) 

 
Mitjançant el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, es desenvolupa la metodologia 
de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques 
i les obligacions de remissió al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i de 
publicació en el portal web, així com les condicions de retenció de recursos dels 
règims de finançament per satisfer les obligacions pendents de pagament amb els 
proveïdors, d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
El Reial Decret 635/2014 és d’aplicació a tots els subjectes previstos en l’article 2.1 
de la LOEPSF, és a dir, el sector administracions públiques d’acord amb la definició i 
delimitació del Sistema Europeu de Comptes. En el cas de la Diputació de Girona, 
s’inclouen dins el sector administracions públiques els organismes i entitats següents: 
 
-Diputació de Girona 
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-Organisme Autònom de Salut Pública Dipsalut 
-Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis Xaloc 
-Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz 
-Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques Gironines 
-Consorci de les Vies Verdes de Girona 
-Consorci Costa Brava 
-Consorci d’Arts Escèniques Salt Girona 
-Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA 
-Fundació Casa de Cultura de Girona 
-SUMAR, empresa d’acció social, SL 
 
Donat que la Diputació de Girona es troba inclosa en l’àmbit subjectiu definit en 
l’article 135 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), 
està obligada a publicar en el seu portal web i remetre al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, amb una periodicitat mensual, la informació següent sobre 
el seu període mig de pagament a proveïdors: 
 
a)Període mig de pagament global a proveïdors. 
b)Període mig de pagament de cada entitat. 
c) La ràtio d’operacions pagades de cada entitat. 
d)La ràtio d’operacions pendents de pagament de cada entitat. 
 
El termini per a la publicació i remissió de la informació sobre el període mig de 
pagament a proveïdors és el dia 30 de cada mes, referida al mes anterior. 
En compliment d’aquests preceptes, la Intervenció General ha determinat la 
informació relativa el període mig de pagament a proveïdors del sector 
d'administracions públiques de la Diputació de Girona referit als mesos d’octubre, 
novembre i desembre de 2017, els quals han estat remesos al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques i publicats al portal web. 
 
Per tot això, la corporació, a proposta de la Comissió Informativa de Promoció 
Econòmica, Administració i Hisenda es dona per assabentada de la informació 
següent: 
 
Donar-se per assabentat dels informes de la Intervenció General del període mig de 
pagament a proveïdors del sector administracions públiques de la Diputació de Girona 
referits als mesos d’octubre, novembre i desembre de 2017, que figuren a l’expedient 
i el resum dels quals és el següent: 

 
PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 

REFERIT AL MES DE OCTUBRE DE 2017 

ENTITAT 

Rati 
operacions 

pagades 
(dies) 

Import 
pagaments 
realitzats 
(euros) 

Rati 
operacions 
pendents 

(dies) 

Import 
pagaments 
pendents 

(euros) 

PMP 
(dies) 

Diputació de Girona 46,03 621.281,64 9,12 2.074.952,82 17,63 

Organisme Autònom Dipsalut 29,60 93.248,28 4,10 642.652,35 7,33 

Organisme Autònom Xaloc -3,68 141.604,71 -8,74 249.423,03 -6,91 

Organisme Autònom Conservatori de 

Música Isaac Albéniz 
34,15 6.093,89 28,08 39.860,73 28,88 

Consell d'Iniciatives Locals per al Medi 

Ambient 

5,03 4.760,53 0,00 0,00 5,03 
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Consorci de les Vies Verdes -6,75 27.443,05 -12,72 72.580,14 -11,08 

Consorci d'Arts Escèniques Salt Girona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Consorci Costa Brava 9,53 1.652.294,58 32,27 1.874.688,16 21,62 

Patronat de Turisme Costa Brava Girona, 

SA 

-17,58 243.358,96 -24,44 135.023,46 -20,03 

Fundació de la Casa de Cultura -11,55 68.950,39 -8,39 27.825,77 -10,64 

SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de 

Catalunya, SL 
22,23 171.090,21 27,85 273.705,49 25,69 

PMP GLOBAL 3.030.126,24   5.390.711,95 15,38 

 
PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 

REFERIT AL MES DE NOVEMBRE DE 2017 

ENTITAT 

Rati 
operacions 

pagades 
(dies) 

Import 
pagaments 
realitzats 
(euros) 

Rati 
operacions 
pendents 

(dies) 

Import 
pagaments 
pendents 

(euros) 

PMP 
(dies) 

Diputació de Girona 31,51 761.070,33 7,75 2.517.953,93 13,26 

Organisme Autònom Dipsalut 32,64 467.763,51 0,16 93.654,77 27,22 

Organisme Autònom Xaloc 13,17 143.204,44 -0,79 237.501,70 4,46 

Organisme Autònom Conservatori de 

Música Isaac Albéniz 
57,72 20.755,57 24,52 26.636,36 39,06 

Consell d'Iniciatives Locals per al Medi 

Ambient 

-9,42 1.472,93 -28,33 3.077,71 -22,21 

Consorci de les Vies Verdes -1,27 83.481,04 -15,71 71.808,59 -7,95 

Consorci d'Arts Escèniques Salt Girona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Consorci Costa Brava -1,84 1.579.108,17 -8,91 1.359.515,64 -5,11 

Consorci de les Gavarres 3,52 6.815,07 9,75 38.013,86 8,80 

Patronat de Turisme Costa Brava 

Girona, SA 

-17,88 366.674,88 -24,64 92.249,60 -19,24 

Fundació de la Casa de Cultura -17,27 58.264,68 -5,83 38.192,47 -12,74 

SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social 

de Catalunya, SL 
30,02 247.474,87 31,43 219.547,16 30,68 

PMP GLOBAL 3.736.085,49   4.698.151,79 6,00 

 
PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 

REFERIT AL MES DE DESEMBRE DE 2017 

ENTITAT 

Rati 
operacions 

pagades 
(dies) 

Import 
pagaments 
realitzats 
(euros) 

Rati 
operacions 
pendents 

(dies) 

Import 
pagaments 
pendents 

(euros) 

PMP 
(dies) 

Diputació de Girona 24,00 1.940.814,88 -0,41 2.598.104,16 10,03 

Organisme Autònom Dipsalut 70,00 508,20 8,89 716.152,09 8,93 

Organisme Autònom Xaloc 14,65 254.858,86 -16,39 208.124,98 0,70 

Organisme Autònom Conservatori de 

Música Isaac Albéniz 
14,46 29.242,58 23,73 63.230,76 20,80 

Consell d'Iniciatives Locals per al Medi 

Ambient 

-8,02 3.367,50 -27,77 3.129,06 -17,53 

Consorci de les Vies Verdes -13,51 74.538,62 13,23 43.286,68 -3,69 

Consorci d'Arts Escèniques Salt Girona 0,00 0,00 -19,54 32.048,75 -19,54 

Consorci Costa Brava 17,65 3.280.411,77 -11,00 810,32 17,64 

Patronat de Turisme Costa Brava Girona, 

SA 

-18,86 394.302,55 -24,13 150.144,74 -20,31 

Fundació de la Casa de Cultura -5,84 67.681,11 -27,11 36.545,25 -13,30 

SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de 

Catalunya, SL 
31,72 184.305,62 27,50 188.792,61 29,58 
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PMP GLOBAL 6.230.031,69   4.040.369,40 10,66 

 
8. PLE109/000017/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Ec on., Admin. i 

Hisenda ; Intervenció (010): Donar compte de la liquidació d el pressupost 
general de la Diputació de Girona, organismes autòn oms i  consorcis 
adscrits any 2017, així com de l'informe d'estabili tat pressupostària i de 
l'informe sobre inversions financerament sostenible s. (Exp. 2018/501) 

 
“La base 55a. de les d’execució del pressupost de la Diputació per a l’exercici 2017 
estableix que l’aprovació de la liquidació del pressupost correspon al president de la 
Corporació, previ informe de la Intervenció General, i se’n donarà compte al Ple en la 
primera sessió que se celebri. 
 
D’acord amb aquesta base, així com l’article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, i els articles 90 i 93 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i amb 
l’informe previ de la Intervenció, el president de la Diputació, mitjançant decret de 19 
de febrer de 2018, ha aprovat la liquidació del pressupost general de la Diputació de 
Girona, dels seus organismes autònoms i dels consorcis adscrits de l’exercici 2017. 
 
Així mateix, en virtut del que disposa l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de 
novembre, i l’article 15.4.e) de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, la Intervenció 
General ha emès un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del 
pressupost de la Diputació de Girona de l’exercici 2017. 
 
D’altra banda, d’acord amb la disposició addicional 16a. del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, juntament amb la liquidació del pressupost, es donarà compte al Ple del grau 
de compliment dels criteris previstos en la despesa en inversions financerament 
sostenibles. 
 
Per tot això, es dóna compte al Ple del decret de liquidació del pressupost de la 
Diputació de Girona, dels seus organismes autònoms i dels consorcis adscrits de 
l’exercici 2017, de l’informe de la Intervenció General en relació al compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute, i 
de l’informe sobre el grau de compliment dels criteris previstos en la despesa en 
inversions financerament sostenibles, de conformitat amb els acords següents: 
 
PRIMER. Donar-se per assabentat de la resolució de Presidència, de data 19 de 
febrer de 2018, sobre l’aprovació de la liquidació del pressupost general de la 
Diputació de Girona, dels seus organismes autònoms i dels consorcis adscrits de 
l’exercici 2017, que es transcriu tot seguit: 
 
«D’acord amb la base 54a. de les d’execució del pressupost per a l’exercici 2018, 
correspon al President aprovar la liquidació del pressupost de la Diputació de Girona, 
dels seus organismes autònoms i dels consorcis adscrits, previ informe de la 
Intervenció General. 
Atès el que estableixen l’article 191.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i els 
articles 90 i 93.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el 
capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988. 
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Per tot això, vist l’informe de control permanent relatiu a la liquidació del pressupost 
de la  Corporació, així com els informes de control permanent dels organismes 
autònoms i dels consorcis del sector públic de la Diputació de Girona, 
RESOLC: 
PRIMER. Aprovar la liquidació del pressupost general de la Diputació de Girona de 
l’exercici 2017, de conformitat amb el detall que a continuació s’indica: 
 
1. PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ  

1.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
Crèdits inicials 115.940.000,00 
Modificacions de crèdit 54.054.406,34 
Crèdits definitius 169.994.406,34 
Despeses autoritzades 156.734.107,92 
Despeses compromeses 151.709.327,32 
Obligacions reconegudes 132.967.550,08 
Pagaments realitzats 117.498.275,49 
Reintegraments de pagament 204.099,73 
Pagaments líquids 117.294.175,76 
1.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 
Previsions inicials 115.940.000,00 
Modificacions de crèdit 54.054.406,34 
Previsions definitives 169.994.406,34 
Drets reconeguts 143.488.751,52 
Drets anul·lats 3.579.403,85 
Drets cancel·lats 0,00 
Drets reconeguts nets 139.909.347,67 
Drets recaptats 143.472.908,82 
Devolucions d'ingressos indeguts 3.579.403,85 
Recaptació neta 139.893.504,97 
1.3. RESUM DE LA LIQUIDACIÓ 
1.3.1. Del pressupost de despeses 

Cap. Crèdits inicials 
Modificacions 

de crèdit 
Crèdits 

definitius 
Despeses 

autoritzades 
Despeses 

compromeses 
Obligacions 

reconegudes 
Pagaments 
realitzats 

Reinteg. 
de 

pagament 
Pagaments líquids

1 15.475.606,78 133.279,20 15.608.885,98 14.834.445,76 14.834.445,76 14.834.445,76 14.976.760,67 143.560,06 14.833.200,61 

2 9.734.616,58 3.808.969,60 13.543.586,18 12.087.299,01 11.719.711,63 9.421.516,53 8.356.434,02 1.145,58 8.355.288,44 

3 241.000,00 620.000,00 861.000,00 747.923,48 747.923,48 747.923,48 747.923,48 0,00 747.923,48 

4 58.087.532,63 -354.942,23 57.732.590,40 55.741.141,11 55.621.989,84 52.270.464,32 40.608.477,84 56.761,11 40.551.716,73 

5 3.605.000,00 -3.049.879,33 555.120,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 4.066.600,50 11.866.798,00 15.933.398,50 7.968.143,55 5.153.290,39 3.909.181,68 3.209.343,00 0,00 3.209.343,00 

7 15.634.643,51 14.913.659,73 30.548.303,24 30.177.934,09 28.454.745,30 16.606.797,39 14.422.115,56 2.632,98 14.419.482,58 

8 0,00 15.878.325,57 15.878.325,57 15.856.823,97 15.856.823,97 15.856.823,97 15.856.823,97 0,00 15.856.823,97 

9 9.095.000,00 10.238.195,80 19.333.195,80 19.320.396,95 19.320.396,95 19.320.396,95 19.320.396,95 0,00 19.320.396,95 

Total 115.940.000,00 54.054.406,34 169.994.406,34 156.734.107,92 151.709.327,32 132.967.550,08 117.498.275,49 204.099,73 117.294.175,76 

1.3.2. Del pressupost d’ingressos 

Cap. 
Previsions 

inicials 
Modificacions 

de crèdit 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Drets 
anul·lats 

Drets 
cancel·lats 

Drets 
reconeguts 

nets 
Drets recaptats 

Dev. 
ingressos 
indeguts 

Recaptació 
neta 

1 11.407.328,64 0,00 11.407.328,64 12.380.906,49 68.203,80 0,00 12.312.702,69 12.380.906,49 68.203,80 12.312.702,69 

2 14.944.719,74 0,00 14.944.719,74 15.145.606,44 232.633,42 0,00 14.912.973,02 15.145.606,44 232.633,42 14.912.973,02 

3 3.712.163,67 128.142,28 3.840.305,95 641.978,68 2.257,70 0,00 639.720,98 628.532,68 2.257,70 626.274,98 

4 85.846.537,95 1.003.933,41 86.850.471,36 89.979.334,05 1.276.308,93 0,00 88.703.025,12 89.979.334,05 1.276.308,93 88.703.025,12 
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5 29.250,00 0,00 29.250,00 39.027,86 0,00 0,00 39.027,86 39.027,86 0,00 39.027,86 

6     0,00 2.396,70 0,00 0,00 2.396,70 0,00 0,00 0,00 

7 0,00 894.212,64 894.212,64 9.344.510,87 2.000.000,00 0,00 7.344.510,87 9.344.510,87 2.000.000,00 7.344.510,87 

8 0,00 46.028.118,01 46.028.118,01 15.954.990,43 0,00 0,00 15.954.990,43 15.954.990,43 0,00 15.954.990,43 

9 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 115.940.000,00 54.054.406,34 169.994.406,34 143.488.751,52 3.579.403,85 0,00 139.909.347,67 143.472.908,82 3.579.403,85 139.893.504,97 

1.4. MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES 
1.4.1.  Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre 
a. Drets pendents de cobrament exercici corrent 15.842,70 
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancats 1.181.119,49 
Total (a+b) 1.196.962,19 
a. Obligacions pendents de pagament exercici corrent 15.673.374,32 
b. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats 10.426.879,19 
Total (a+b) 26.100.253,51 
1.4.2. Resultat pressupostari de l’exercici 
a. Drets reconeguts nets capítols I a V   116.607.449,67 
b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV   77.274.350,09 
(A) Operacions corrents (a-b)   39.333.099,58 
c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII   7.346.907,57 
d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII   20.515.979,07 
(B) Operacions de capital (c-d)   -13.169.071,50 
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B)   26.164.028,08 
e. Drets reconeguts nets capítol VIII   15.954.990,43 
f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII   15.856.823,97 
2. ACTIUS FINANCERS (e-f)   98.166,46 
g. Drets reconeguts nets capítol IX   0,00 
h. Obligacions reconegudes netes capítol IX   19.320.396,95 
3. PASSIUS FINANCERS (g-h)   -19.320.396,95 
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3)   6.941.797,59 
5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals 11.672.416,23 

6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici   1.049.245,92 
7. Desviacions de finançament positives de l'exercici   700.297,87 
8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7)   18.963.161,87 
1.4.3.  Romanents de crèdit 
1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ 6.204.332,27 
   a. Disponibles capítols 1-5 i 8-9 4.075.912,11 
   b. Retinguts capítols 1-5 i 8-9 i exercicis anteriors 475.313,12 
   c. Autoritzats capítols 1-5 i 8-9 i exercicis anteriors 666.600,92 
   d. Compromesos exercicis anteriors 949.798,27 
   e. Compromesos inversions financerament sostenibles 36.707,85 
2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA 2.800.751,59 
   a. Disponibles per projectes amb finançament afectat 
(PFA) 81.070,00 
   b. Retinguts per projectes amb finançament afectat (PFA) 1.983.771,07 
   c. Autoritzats per projectes amb finançament afectat (PFA) 422.343,49 
   d. Compromesos per projectes amb finançament afectat 
(PFA) 313.567,03 
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3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ 28.021.772,40 
   a. Disponibles capítols 6 i 7 567.509,12 
   b. Disponibles modificacions de crèdit quart trimestre 1.987,50 
   c. Retinguts capítols 6 i 7 6.074.735,50 
   d. Autoritzats capítols 6 i 7 3.935.836,19 
   e. Compromesos capítols 1-9 17.441.704,09 
TOTAL (1+2+3) 37.026.856,26 
1.4.4.  Romanent de tresoreria 
1. FONS LÍQUIDS 59.615.189,21 
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c) 1.485.321,95 
 a. Del pressupost corrent 15.842,70 
 b. De pressupostos tancats 1.181.119,49 
 c. D'operacions no pressupostàries 288.359,76 
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f) 27.122.932,32 
 d. Del pressupost corrent 15.673.374,32 
 e. De pressupostos tancats 10.426.879,19 
 f. D'operacions no pressupostàries 1.022.678,81 
4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ -669.828,95 
 g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 677.676,19 
 h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 7.847,24 
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 33.307.749,89 
II. Saldos de dubtós cobrament 1.151.525,52 
III. Excés de finançament afectat 1.129.994,50 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 
(RTDG) (I-II-III) 31.026.229,87 
2. ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA - DIPSALUT 

2.1 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
Crèdits inicials 12.234.855,00 
Modificacions de crèdit 4.968.701,26 
Crèdits definitius 17.203.556,26 
Despeses autoritzades 16.446.471,53 
Despeses compromeses 16.197.298,00 
Obligacions reconegudes 11.481.422,67 
Pagaments realitzats 9.211.883,38 
Reintegraments de pagament 764,33 
Pagaments líquids 9.211.119,05 
2.2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 
Previsions inicials 12.234.855,00 
Modificacions de crèdit 4.968.701,26 
Previsions definitives 17.203.556,26 
Drets reconeguts 10.394.722,72 
Drets anul·lats 86,00 
Drets cancel·lats 0,00 
Drets reconeguts nets 10.394.636,72 
Drets recaptats 155.179,10 
Devolucions d'ingressos 
indeguts 86,00 
Recaptació neta 155.093,10 
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2.3 RESUM DE LA LIQUIDACIÓ 
2.3.1. Del pressupost de despeses 

Cap. Crèdits inicials 
Modificacions 

de crèdit 
Crèdits 

definitius 
Despeses 

autoritzades 
Despeses 

compromeses 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Reinte
g. de 

pagam
ent 

Pagaments 
líquids 

Pendent de 
pagament 

1 1.858.090,81 0,00 1.858.090,81 1.715.171,59 1.715.171,59 1.715.171,59 1.712.288,07 518,61 1.711.769,46 3.402,13 

2 3.875.283,67 708.974,29 4.584.257,96 4.258.829,88 4.242.244,88 2.824.215,22 2.337.893,47 245,72 2.337.647,75 486.567,47 

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

4 5.765.480,52 3.635.393,85 9.400.874,37 9.304.265,56 9.227.645,28 6.208.164,27 4.654.121,02 0,00 4.654.121,02 1.554.043,25 

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

6 131.000,00 -20.000,00 111.000,00 26.838,60 26.838,60 26.838,60 26.838,60 0,00 26.838,60 0,00 

7 605.000,00 644.333,12 1.249.333,12 1.141.365,90 985.397,65 707.032,99 480.742,22 0,00 480.742,22 226.290,77 

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

Total 12.234.855,00 4.968.701,26 17.203.556,26 16.446.471,53 16.197.298,00 11.481.422,67 9.211.883,38 764,33 9.211.119,05 2.270.303,62 

2.3.2. Del pressupost d’ingressos 

Cap. 
Previsions 

inicials 
Modificacions 

de crèdit 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Drets 
anul·lats 

Drets 
cancel·lats 

Drets 
reconeguts 

nets 

Drets 
recaptats 

Dev. 
ingressos 
indeguts 

Recaptació 
neta 

Pendent 
cobrament 

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

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

3 126.939,00 0,00 126.939,00 155.176,54 86,00 0,00 155.090,54 155.176,54 86,00 155.090,54 0,00 

4 12.107.416,00 0,00 12.107.416,00 10.239.543,62 0,00 0,00 10.239.543,62 0,00 0,00 0,00 10.239.543,62 

5 500,00 0,00 500,00 2,56 0,00 0,00 2,56 2,56 0,00 2,56 0,00 

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

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

8 0,00 4.968.701,26 4.968.701,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Total 12.234.855,00 4.968.701,26 17.203.556,26 10.394.722,72 86,00 0,00 10.394.636,72 155.179,10 86,00 155.093,10 10.239.543,62 

2.4 MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES 
2.4.1.  Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre 
a. Drets pendents de cobrament exercici corrent 10.239.543,62 
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancats 10.426.005,76 
Total (a+b) 20.665.549,38 
   
a. Obligacions pendents de pagament exercici corrent 2.270.303,62 
b. Obligacions pendents de pagament exercicis 
tancats 0,00 
Total (a+b) 2.270.303,62 
2.4.2. Resultat pressupostari de l’exercici 
a. Drets reconeguts nets capítols I a V 10.394.636,72 
b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV 10.747.551,08 
(A) Operacions corrents (a-b) -352.914,36 
c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII 0,00 
d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII 733.871,59 
(B) Operacions de capital (c-d) -733.871,59 
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) -1.086.785,95 
e. Drets reconeguts nets capítol VIII 0,00 
f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII 0,00 
2. ACTIUS FINANCERS (e-f) 0,00 
g. Drets reconeguts nets capítol IX 0,00 
h. Obligacions reconegudes netes capítol IX 0,00 
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3. PASSIUS FINANCERS (g-h) 0,00 
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3) -1.086.785,95 
5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals 932.350,93 
6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 0,00 
7. Desviacions de finançament positives de l'exercici 0,00 
8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7) -154.435,02 
2.4.3. Romanents de crèdit 
1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ 1.118.276,61 
   a. Disponibles capítols 1-5 i 8-9 728.175,39 
   b. Retinguts capítols 1-5 i 8-9 i exercicis anteriors 28.909,34 
   c. Autoritzats capítols 1-5 i 8-9 i exercicis anteriors 249.173,53 
   d. Compromesos exercicis anteriors 112.018,35 
   e. Compromesos inversions financerament sostenibles 0,00 
2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA 0,00 
   a. Disponibles per projectes amb finançament afectat (PFA) 0,00 
   b. Retinguts per projectes amb finançament afectat (PFA) 0,00 
   c. Autoritzats per projectes amb finançament afectat (PFA) 0,00 
   d. Compromesos per projectes amb finançament afectat (PFA) 0,00 
3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ 4.603.856,98 
   a. Disponibles capítols 6 i 7 0,00 
   b. Retinguts capítols 6 i 7 0,00 
   c. Autoritzats capítols 6 i 7 0,00 
   d. Compromesos capítols 1-9 4.603.856,98 
TOTAL (1+2+3) 5.722.133,59 
2.4.4. Romanent de tresoreria 
1. FONS LÍQUIDS 882.375,49 
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c) 20.700.460,38 
 a. Del pressupost corrent 10.239.543,62 
 b. De pressupostos tancats 10.426.005,76 
 c. D'operacions no pressupostàries 34.911,00 
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f) 2.507.174,67 
 d. Del pressupost corrent 2.270.303,62 
 e. De pressupostos tancats 0,00 
 f. D'operacions no pressupostàries 236.871,05 
4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ -426,40 
 g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 607,00 
 h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 180,60 
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 19.075.234,80 
II. Saldos de dubtós cobrament 275,00 
III. Excés de finançament afectat 0,00 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 
(RTDG) (I-II-III) 19.074.959,80 
3. ORGANISME AUTÒNOM XARXA LOCAL DE MUNICIPIS - XALOC 

3.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
Crèdits inicials 9.290.000,00 
Modificacions de crèdit 1.640.862,89 
Crèdits definitius 10.930.862,89 
Despeses autoritzades 9.504.623,91 
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Despeses compromeses 9.448.607,96 
Obligacions reconegudes 8.066.219,83 
Pagaments realitzats 7.844.369,02 
Reintegraments de pagament 3.052,74 
Pagaments líquids 7.841.316,28 
3.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 
Previsions inicials 9.290.000,00 
Modificacions de crèdit 1.640.862,89 
Previsions definitives 10.930.862,89 
Drets reconeguts 8.915.631,72 
Drets anul·lats 7.481,07 
Drets cancel·lats 0,00 
Drets reconeguts nets 8.908.150,65 
Drets recaptats 8.887.840,82 
Devolucions d'ingressos indeguts 7.481,07 
Recaptació neta 8.880.359,75 
3.3. RESUM DE LA LIQUIDACIÓ 
3.3.1. Del pressupost de despeses 
Cap. Crèdits 

inicials 
Modificacions 

de crèdit 
Crèdits 

definitius 
Despeses 

autoritzades 
Despeses 

compromeses 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Reinteg. de 
pagament 

Pagaments 
líquids 

Pendent de 
pagament 

1 6.124.472,34 -7.380,00 6.117.092,34 5.420.430,81 5.420.430,81 5.420.430,81 5.419.970,81 0,00 5.419.970,81 460,00 

2 3.065.027,66 140.676,60 3.205.704,26 2.952.759,11 2.896.990,16 2.397.115,69 2.182.568,05 2.998,43 2.179.569,62 217.546,07 

3 59.000,00 65.700,00 124.700,00 123.752,13 123.752,13 123.752,13 120.097,07 54,31 120.042,76 3.709,37 

4 41.000,00 0,00 41.000,00 22.215,47 22.215,47 22.215,47 22.215,47 0,00 22.215,47 0,00 

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

6 500,00 1.441.866,29 1.442.366,29 985.466,39 985.219,39 102.705,73 99.517,62 0,00 99.517,62 3.188,11 

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

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

Total 9.290.000,00 1.640.862,89 10.930.862,89 9.504.623,91 9.448.607,96 8.066.219,83 7.844.369,02 3.052,74 7.841.316,28 224.903,55 

3.3.2. Del pressupost d’ingressos 
Cap. 

Previsions 
inicials 

Modificacions 
de crèdit 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Drets 
anul·lats 

Drets 
cancel·lats 

Drets 
reconeguts 

nets 

Drets 
recaptats 

Dev. 
ingressos 
indeguts 

Recaptació 
neta 

Pendent 
de 
cobrament 

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

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

3 4.284.000,00 0,00 4.284.000,00 5.883.773,97 7.481,07 0,00 5.876.292,90 5.855.983,07 7.481,07 5.848.502,00 27.790,90 

4 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 

5 6.000,00 0,00 6.000,00 31.857,75 0,00 0,00 31.857,75 31.857,75 0,00 31.857,75 0,00 

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

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

8 0,00 1.640.862,89 1.640.862,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Total 9.290.000,00 1.640.862,89 10.930.862,89 8.915.631,72 7.481,07 0,00 8.908.150,65 8.887.840,82 7.481,07 8.880.359,75 27.790,90 

3.4. MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES 
3.4.1.  Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre 
a. Drets pendents de cobrament exercici corrent 27.790,90 
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancats 16.231,94 
Total (a+b) 44.022,84 
  
a. Obligacions pendents de pagament exercici corrent 224.903,55 
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b. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats 2.698,73 
Total (a+b) 227.602,28 
3.4.2. Resultat pressupostari de l’exercici 
a. Drets reconeguts nets capítols I a V 8.908.150,65 
b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV 7.963.514,10 
(A) Operacions corrents (a-b) 944.636,55 
c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII 0,00 
d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII 102.705,73 
(B) Operacions de capital (c-d) -102.705,73 
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) 841.930,82 
e. Drets reconeguts nets capítol VIII 0,00 
f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII 0,00 
2. ACTIUS FINANCERS (e-f) 0,00 
g. Drets reconeguts nets capítol IX 0,00 
h. Obligacions reconegudes netes capítol IX 0,00 
3. PASSIUS FINANCERS (g-h) 0,00 
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 
(1+2+3) 841.930,82 
5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals 101.306,09 
6. Desviacions de finançament netatives de l'exercici 0,00 
7. Desviacions de finançament positives de l'exercici 0,00 
8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7) 943.236,91 
3.4.3.  Romanents de crèdit 
1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ 2.390.896,02 

a. Disponibles capítols 1-5 i 8-9 1.392.550,13 
b. Retinguts capítols 1-5 i 8-9 i exercicis anteriors 33.188,85 
c. Autoritzats capítols 1-5 i 8-9 i exercicis anteriors 56.015,95 
d. Compromesos exercicis anteriors 909.141,09 

2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA 0,00 
   a. Disponibles per projectes amb finançament afectat (PFA) 0,00 
   b. Retinguts per projectes amb finançament afectat (PFA) 0,00 
   c. Autoritzats per projectes amb finançament afectat (PFA) 0,00 
   d. Compromesos per projectes amb finançament afectat (PFA) 0,00 

3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ 473.747,04 
a. Disponibles capítols 6-7 500,00 
b. Disponibles per modificacions de crèdit quart trimestre 0,00 
c. Retinguts capítols 6-7 0,00 
d. Autoritzats capítols 6-7 0,00 
e. Compromesos capítols 1-9 473.247,04 

TOTAL (1+2+3) 2.864.643,06 
3.4.4.  Romanent de tresoreria 
1. FONS LÍQUIDS 7.419.493,81 
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c) 395.926,50 
 a. Del pressupost corrent 27.790,90 
 b. De pressupostos tancats 16.231,94 
 c. D'operacions no pressupostàries 351.903,66 
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f) 693.679,30 
 d. Del pressupost corrent 224.903,55 
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 e. De pressupostos tancats 2.698,73 
 f. D'operacions no pressupostàries 466.077,02 
4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ 1.386,40 
 g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 25,00 
 h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 1.411,40 
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 7.123.127,41 
II. Saldos de dubtós cobrament 5.568,80 
III. Excés de finançament afectat 0,00 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 
(RTDG) (I-II-III) 7.117.558,61 
4. ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC A LBÉNIZ 

4.1 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
Crèdits inicials 2.739.569,99 
Modificacions de crèdit 65.054,43 
Crèdits definitius 2.804.624,42 
Despeses autoritzades 2.747.858,05 
Despeses compromeses 2.729.402,01 
Obligacions reconegudes 2.706.357,18 
Pagaments realitzats 2.659.028,90 
Reintegraments de pagament 9.010,96 
Pagaments líquids 2.650.017,94 
4.2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 
Previsions inicials 2.739.569,99 
Modificacions de crèdit 65.054,43 
Previsions definitives 2.804.624,42 
Drets reconeguts 2.619.125,68 
Drets anul·lats 376,31 
Drets cancel·lats 0,00 
Drets reconeguts nets 2.618.749,37 
Drets recaptats 2.616.358,63 
Devolucions d'ingressos indeguts 376,31 
Recaptació neta 2.615.982,32 
4.3. RESUM DE LA LIQUIDACIÓ 
4.3.1. Del pressupost de despeses 
Cap. Crèdits 

inicials 
Modificacions 

de crèdit 
Crèdits 

definitius 
Despeses 

autoritzades 
Despeses 

compromeses 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Reinteg. de 
pagament 

Pagaments 
líquids 

Pendent de 
pagament 

1 2.428.559,99 4.254,64 2.432.814,63 2.416.187,50 2.407.342,50 2.407.342,50 2.411.738,00 9.010,96 2.402.727,04 4.615,46 

2 252.400,00 17.076,77 269.476,77 248.868,78 239.257,74 226.068,79 212.651,25 0,00 212.651,25 13.417,54 

3 10,00 0,00 10,00 3,25 3,25 3,25 3,25 0,00 3,25 0,00 

4 7.000,00 0,00 7.000,00 4.308,81 4.308,81 4.308,81 2.958,56 0,00 2.958,56 1.350,25 

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

6 51.600,00 43.723,02 95.323,02 78.489,71 78.489,71 68.633,83 31.677,84 0,00 31.677,84 36.955,99 

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

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

Total 2.739.569,99 65.054,43 2.804.624,42 2.747.858,05 2.729.402,01 2.706.357,18 2.659.028,90 9.010,96 2.650.017,94 56.339,24 

4.3.2. Del pressupost d’ingressos 

Cap. Previsions 
inicials 

Modificacions 
de crèdit 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Drets 
anul·lats 

Drets 
cancel·lats 

Drets 
reconeguts 

nets 

Drets 
recaptats 

Dev. 
ingressos 
indeguts 

Recaptació 
neta 

Pendent 
de 

cobrament 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 467.150,00 0,00 467.150,00 450.782,99 376,31 0,00 450.406,68 448.015,94 376,31 447.639,63 2.767,05 

4 2.220.619,99 0,00 2.220.619,99 2.116.742,63 0,00 0,00 2.116.742,63 2.116.742,63 0,00 2.116.742,63 0,00 

5 200,00 0,00 200,00 0,06 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00 0,06 0,00 

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

7 51.600,00 0,00 51.600,00 51.600,00 0,00 0,00 51.600,00 51.600,00 0,00 51.600,00 0,00 

8 0,00 65.054,43 65.054,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Total 2.739.569,99 65.054,43 2.804.624,42 2.619.125,68 376,31 0,00 2.618.749,37 2.616.358,63 376,31 2.615.982,32 2.767,05 

4.4. MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES 
4.4.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de 

desembre 
a. Drets pendents de cobrament exercici corrent 2.767,05 
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancats 1.484,38 
Total (a+b) 4.251,43 
  
a. Obligacions pendents de pagament exercici corrent 56.339,24 
b. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats 0,00 
Total (a+b) 56.339,24 
4.4.2. Resultat pressupostari de l’exercici 
a. Drets reconeguts nets capítols I a V 2.567.149,37 
b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV 2.637.723,35 
(A) Operacions corrents (a-b) -70.573,98 
c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII 51.600,00 
d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII 68.633,83 
(B) Operacions de capital (c-d) -17.033,83 
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) -87.607,81 
e. Drets reconeguts nets capítol VIII 0,00 
f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII 0,00 
2. ACTIUS FINANCERS (e-f) 0,00 
g. Drets reconeguts nets capítol IX 0,00 
h. Obligacions reconegudes netes capítol IX 0,00 
3. PASSIUS FINANCERS (g-h) 0,00 
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3) -87.607,81 
5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals 17.033,83 
6. Desviacions de finançament netatives de l'exercici 0,00 
7. Desviacions de finançament positives de l'exercici 0,00 
8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7) -70.573,98 
4.4.3. Romanents de crèdit 
1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ 65.569,84 
   a. Disponibles capítols 1-5 i 8-9 20.249,46 
   b. Retinguts capítols 1-5 i 8-9 i exercicis anteriors 19.683,60 
   c. Autoritzats capítols 1-5 i 8-9 i exercicis anteriors 18.456,04 
   d. Compromesos exercicis anteriors 7.180,74 
2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA 0,00 
   a. Disponibles per projectes amb finançament afectat (PFA) 0,00 
   b. Retinguts per projectes amb finançament afectat (PFA) 0,00 
   c. Autoritzats per projectes amb finançament afectat (PFA) 0,00 
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   d. Compromesos per projectes amb finançament afectat (PFA) 0,00 
3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ 32.697,40 
   a. Disponibles capítols 6 i 7 570,86 
   b. Retinguts capítols 6 i 7 16.262,45 
   c. Autoritzats capítols 6 i 7 0,00 
   d. Compromesos capítols 1-9 15.864,09 
TOTAL (1+2+3) 98.267,24 
4.4.4.  Romanent de tresoreria 
1. FONS LÍQUIDS 346.570,91 
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c) 4.251,43 
 a. Del pressupost corrent 2.767,05 
 b. De pressupostos tancats 1.484,38 
 c. D'operacions no pressupostàries 0.00 
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f) 153.711,49 
 d. Del pressupost corrent 56.339,24 
 e. De pressupostos tancats 0,00 
 f. D'operacions no pressupostàries 97.372,25 
4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ -9.931,55 
 g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 9.931,55 
 h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 187.179,30 
II. Saldos de dubtós cobrament 1.825,80 
III. Excés de finançament afectat 0,00 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 
(RTDG) (I-II-III) 185.353,50 
5. CONSORCI DE LA COSTA BRAVA  

5.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
Crèdits inicials 17.891.642,00 
Modificacions de crèdit 5.708.123,54 
Crèdits definitius 23.599.765,54 
Despeses autoritzades 20.412.859,07 
Despeses compromeses 20.266.484,77 
Obligacions reconegudes 16.488.298,08 
Pagaments realitzats 16.491.706,31 
Reintegraments de pagament 7.477,84 
Pagaments líquids 16.484.228,47 
5.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 
Previsions inicials 17.891.642,00 
Modificacions de crèdit 5.708.123,54 
Previsions definitives 23.599.765,54 
Drets reconeguts 19.093.545,85 
Drets anul·lats 1.125,00 
Drets cancel·lats 0,00 
Drets reconeguts nets 19.092.420,85 
Drets recaptats 17.044.295,46 
Devolucions d'ingressos indeguts 0,00 
Recaptació neta 17.044.295,46 
5.3. RESUM DE LA LIQUIDACIÓ 
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5.3.1. Del pressupost de despeses 

Cap. 
Crèdits 
inicials 

Modificacions 
de crèdit 

Crèdits 
definitius 

Despeses 
autoritzades 

Despeses 
compromeses 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Reinteg. 
de 

pagament 

Pagaments 
líquids 

Pendent 
de 

pagament 

1 998.662,46 0,00 998.662,46 773.389,63 773.389,83 766.239,85 773.266,63 7.026,78 766.239,85 0,00 

2 15.438.395,45 3.904.529,31 19.342.924,76 17.771.655,86 17.625.281,36 15.466.509,44 15.465.839,75 0,00 15.465.839,75 669,69 

3 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 451,06 451,06 0,00 0,00 

4 224.594,89 11.424,50 236.019,39 178.305,72 178.305,72 178.305,72 174.905,80 0,00 174.905,80 3.399,92 

5 75.202,20 0,00 75.202,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 1.153.987,00 262.169,73 1.416.156,73 159.507,86 159.507,86 77.243,07 77.243,07 0,00 77.243,07 0,00 

7 0,00 1.530.000,00 1.530.000,00 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

Total 17.891.642,00 5.708.123,54 23.599.765,54 20.412.859,07 20.266.484,77 16.488.298,08 16.491.706,31 7.477,84 16.484.228,47 4.069,61 

5.3.2. Del pressupost d’ingressos 

Cap. 
Previsions 

inicials 
Modificacions 

de crèdit 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Drets 
anul·lats 

Drets 
cancel·lats 

Drets 
reconeguts 

nets 

Drets 
recaptats 

Dev. 
ingressos 
indeguts 

Recaptació 
neta 

Pendent de 
cobrament 

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

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

3 17.216.815,54 2.883.609,57 20.100.425,11 18.328.936,39 1.125,00 0,00 18.327.811,39 16.445.328,74 0,00 16.445.328,74 1.882.482,65 

4 175.187,00 0,00 175.187,00 146.689,08 0,00 0,00 146.689,08 79.431,70 0,00 79.431,70 67.257,38 

5 179.959,16 0,00 179.959,16 298.240,07 0,00 0,00 298.240,07 294.349,28 0,00 294.349,28 3.890,79 

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

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

8 319.680,30 2.824.513,97 3.144.194,27 319.680,31 0,00 0,00 319.680,31 225.185,74 0,00 225.185,74 94.494,57 

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

Total 17.891.642,00 5.708.123,54 23.599.765,54 19.093.545,85 1.125,00 0,00 19.092.420,85 17.044.295,46 0,00 17.044.295,46 2.048.125,39 

5.4. MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES 
5.4.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de 

desembre 
a. Drets pendents de cobrament exercici corrent 2.048.125,39 
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancats 1.913.709,33 
Total (a+b) 3.961.834,72 
  
a. Obligacions pendents de pagament exercici corrent 4.069,61 
b. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats 0,03 
Total (a+b) 4.069,64 
5.4.2. Resultat pressupostari de l’exercici 
a. Drets reconeguts nets capítols I a V 18.772.740,54 
b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV 16.411.055,01 
(A) Operacions corrents (a-b) 2.361.685,53 
c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII 0,00 
d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII 77.243,07 
(B) Operacions de capital (c-d) -77.243,07 
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) 2.284.442,46 
e. Drets reconeguts nets capítol VIII 319.680,31 
f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII 0,00 
2. ACTIUS FINANCERS (e-f) 319.680,31 
g. Drets reconeguts nets capítol IX 0,00 
h. Obligacions reconegudes netes capítol IX 0,00 
3. PASSIUS FINANCERS (g-h) 0,00 
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3) 2.604.122,77 
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5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals 28.632,03 
6. Desviacions de finançament netatives de l'exercici 542.585,61 
7. Desviacions de finançament positives de l'exercici 2.993.968,75 
8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7) 181.371,66 
5.4.3. Romanents de crèdit 
1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ 2.776.610,51 
   a. Disponibles capítols 1-5 i 8-9 1.201.416,18 
   b. Retinguts capítols 1-5 i 8-9 i exercicis anteriors 13.732,24 
   c. Autoritzats capítols 1-5 i 8-9 i exercicis anteriors 0,00 
   d. Compromesos exercicis anteriors 730.462,09 
   e. Compromesos inversions financerament sostenibles 831.000,00 
2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA 3.090.976,34 
   a. Disponibles per projectes amb finançament afectat (PFA) 0,00 
   b. Retinguts per projectes amb finançament afectat (PFA) 1.311.146,98 
   c. Autoritzats per projectes amb finançament afectat (PFA) 146.374,50 
   d. Compromesos per projectes amb finançament afectat (PFA) 1.633.454,86 
3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ 1.243.880,61 
   a. Disponibles capítols 6 i 7 660.610,87 
   b. Retinguts capítols 6 i 7 0,00 
   c. Autoritzats capítols 6 i 7 0,00 
   d. Compromesos capítols 1-9 583.269,74 
TOTAL (1+2+3) 7.111.467,46 
5.4.4. Romanent de tresoreria 
1. FONS LÍQUIDS 24.274.365,90 
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c) 5.476.117,61 
 a. Del pressupost corrent 2.048.125,39 
 b. De pressupostos tancats 1.913.709,33 
 c. D'operacions no pressupostàries 1.514.282,89 
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f) 42.668,11 
 d. Del pressupost corrent 4.069,61 
 e. De pressupostos tancats 0,03 
 f. D'operacions no pressupostàries 38.598,47 
4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ -63.350,21 
 g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 66.952,01 
 h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 3.601,80 
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 29.644.465,19 
II. Saldos de dubtós cobrament 1.742.035,74 
III. Excés de finançament afectat 6.953.209,77 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 
(RTDG) (I-II-III) 20.949.219,68 
6. CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA 

6.1.LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
Crèdits inicials 877.456,87 
Modificacions de crèdit 293.102,52 
Crèdits definitius 1.170.559,39 
Despeses autoritzades 1.101.000,28 
Despeses compromeses 1.100.944,61 
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Obligacions reconegudes 851.092,81 
Pagaments realitzats 814.350,68 
Reintegraments de pagament 655,69 
Pagaments líquids 813.694,99 
6.2.LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 
Previsions inicials 877.456,87 
Modificacions de crèdit 293.102,52 
Previsions definitives 1.170.559,39 
Drets reconeguts 1.233.646,49 
Drets anul·lats 15.184,47 
Drets cancel·lats 0,00 
Drets reconeguts nets 1.218.462,02 
Drets recaptats 1.156.871,13 
Devolucions d'ingressos indeguts 12.365,83 
Recaptació neta 1.144.505,30 
6.3.RESUM DE LA LIQUIDACIÓ 
6.3.1.Del pressupost de despeses 

Cap. 
Crèdits 
inicials 

Modificacions 
de crèdit 

Crèdits 
definitius 

Despeses 
autoritzades 

Despeses 
compromeses 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Reinteg. de 
pagament 

Pagaments 
líquids 

Pendent de 
pagament 

1 318.163,56 -43.000,00 275.163,56 235.334,15 235.334,15 235.334,15 235.989,84 655,69 235.334,15 0,00 

2 473.510,00 96.821,58 570.361,58 545.735,80 545.680,13 351.395,23 321.431,31 0,00 321.431,31 29.963,92 

3 600,00 2.000,00 2.600,00 1.703,01 1.703,01 1.703,01 1.703,01 0,00 1.703,01 0,00 

4 39.500,00 -4.400,00 35.100,00 33.973,34 33.973,34 32.562,84 32.562,84 0,00 32.562,84 0,00 

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

6 45.683,31 241.680,94 287.364,25 284.253,98 284.253,98 230.097,58 222.663,68 0,00 222.663,68 7.433,90 

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

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

Total 877.456,87 293.102,52 1.170.559,39 1.101.000,28 1.100.944,61 851.092,81 814.350,68 655,69 813.694,99 37.397,82 

6.3.2.Del pressupost d’ingressos 

Cap. 
Previsions 

inicials 
Modificacions 

de crèdit 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Drets 
anul·lats 

Drets 
cancel·lats 

Drets 
reconeguts 

nets 

Drets 
recaptats 

Dev. 
ingressos 
indeguts 

Recaptació 
neta 

Pendent de 
cobrament 

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

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

3 300,00 0,00 300,00 27.452,40 3.564,83 0,00 23.887,57 22.742,57 1.564,83 21.177,74 2.709,83 

4 877.076,87 154.198,49 1.031.275,36 917.533,18 11.619,64 0,00 905.913,54 845.467,65 10.801,00 834.666,65 71.246,89 

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

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

7 0,00 5.775,00 5.775,00 288.660,91 0,00 0,00 288.660,91 288.660,91 0,00 288.660,91 0,00 

8 0,00 133.129,03 133.129,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Total 877.456,87 293.102,52 1.170.559,39 1.233.646,49 15.184,47 0,00 1.218.462,02 1.156.871,13 12.365,83 1.144.505,30 73.956,72 

6.4. MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES 
6.4.1.Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de 

desembre 
a. Drets pendents de cobrament exercici corrent 73.956,72 
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancats 89.905,91 
Total (a+b) 163.862,63 
  
a. Obligacions pendents de pagament exercici 
corrent 37.397,82 
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b. Obligacions pendents de pagament exercicis 
tancats 5.969,89 
Total (a+b) 43.367,71 
6.4.2.Resultat pressupostari de l’exercici 
a. Drets reconeguts nets capítols I a V 929.801,11 
b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV 620.995,23 
(A) Operacions corrents (a-b) 308.805,88 
c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII 288.660,91 
d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII 230.097,58 
(B) Operacions de capital (c-d) 58.563,33 
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) 367.369,21 
e. Drets reconeguts nets capítol VIII 0,00 
f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII 0,00 
2. ACTIUS FINANCERS (e-f) 0,00 
g. Drets reconeguts nets capítol IX 0,00 
h. Obligacions reconegudes netes capítol IX 0,00 
3. PASSIUS FINANCERS (g-h) 0,00 
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3) 367.369,21 
5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals 35.929,59 
6. Desviacions de finançament netatives de l'exercici 14.453,17 
7. Desviacions de finançament positives de l'exercici 354.422,15 
8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7) 63.329,82 
6.4.3.Romanents de crèdit 
1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ 76.139,59 
   a. Disponibles capítols 1-5 i 8-9 49.054,69 
   b. Retinguts capítols 1-5 i 8-9 i exercicis anteriors 14.462,72 
   c. Autoritzats capítols 1-5 i 8-9 i exercicis anteriors 55,67 
   d. Compromesos exercicis anteriors 12.566,51 
2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA 72.277,13 
   a. Disponibles per projectes amb finançament afectat (PFA) 0,00 
   b. Retinguts per projectes amb finançament afectat (PFA) 3.225,63 
   c. Autoritzats per projectes amb finançament afectat (PFA) 0,00 
   d. Compromesos per projectes amb finançament afectat (PFA) 69.051,50 
3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ 171.049,86 
   a. Disponibles capítols 6 i 7 2.258,77 
   b. Retinguts capítols 6 i 7 557,30 
   c. Autoritzats capítols 6 i 7 0,00 
   d. Compromesos capítols 1-9 168.233,79 
TOTAL (1+2+3) 319.466,58 
6.4.4.Romanent de tresoreria 
1. FONS LÍQUIDS 596.471,11 
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c) 174.327,13 
 a. Del pressupost corrent 73.956,72 
 b. De pressupostos tancats 89.905,91 
 c. D'operacions no pressupostàries 10.464,50 
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f) 71.419,02 
 d. Del pressupost corrent 37.397,82 
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 e. De pressupostos tancats 5.969,89 
 f. D'operacions no pressupostàries 28.051,31 
4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ -45.231,47 
 g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 45.506,56 
 h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 275,09 
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 654.147,75 
II. Saldos de dubtós cobrament 47.459,28 
III. Excés de finançament afectat 36.707,26 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 
(RTDG) (I-II-III) 569.981,21 
7. CONSORCI D’ARTS ESCÈNIQUES SALT -GIRONA 

7.1.LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
Crèdits inicials 326.000,00 
Modificacions de crèdit 0,00 
Crèdits definitius 326.000,00 
Despeses autoritzades 61.105,86 
Despeses compromeses 61.105,86 
Obligacions reconegudes 61.105,86 
Pagaments realitzats 44.126,33 
Reintegraments de pagament 0,00 
Pagaments líquids 44.126,33 
7.2.LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 
Previsions inicials 326.000,00 
Modificacions de crèdit 0,00 
Previsions definitives 326.000,00 
Drets reconeguts 227.843,75 
Drets anul·lats 0,00 
Drets cancel·lats 0,00 
Drets reconeguts nets 227.843,75 
Drets recaptats 227.843,75 
Devolucions d'ingressos indeguts 0,00 
Recaptació neta 227.843,75 
7.3.RESUM DE LA LIQUIDACIÓ 
7.3.1.Del pressupost de despeses 
Cap. 

Crèdits 
inicials 

Modificacions 
de crèdit 

Crèdits 
definitius 

Despeses 
autoritzades 

Despeses 
compromeses 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Reinteg. de 
pagament 

Pagaments 
líquids 

Pendent de 
pagament 

1 74.028,98 0,00 74.028,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 185.971,02 0,00 185.971,02 60.787,51 60.787,51 60.787,51 43.832,98 0,00 43.832,98 16.954,53 

3 500,00 0,00 500,00 82,40 82,40 82,40 57,40 0,00 57,40 25,00 

4 58.000,00 0,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

6 7.500,00 0,00 7.500,00 235,95 235,95 235,95 235,95 0,00 235,95 0,00 

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

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

Total 326.000,00 0,00 326.000,00 61.105,86 61.105,86 61.105,86 44.126,33 0,00 44.126,33 16.979,53 

7.3.2.Del pressupost d’ingressos 

Cap. Previsions 
inicials 

Modificacions 
de crèdit 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Drets 
anul·lats 

Drets 
cancel·lats 

Drets 
reconeguts 

nets 

Drets 
recaptats 

Dev. 
ingressos 
indeguts 

Recaptació 
neta 

Pendent de 
cobrament 

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

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3 6.000,00 0,00 6.000,00 17.843,75 0,00 0,00 17.843,75 17.843,75 0,00 17.843,75 0,00 

4 320.000,00 0,00 320.000,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 

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

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

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

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

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

Total 326.000,00 0,00 326.000,00 227.843,75 0,00 0,00 227.843,75 227.843,75 0,00 227.843,75 0,00 

7.4. MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES 
7.4.1.Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de 

desembre 
a. Drets pendents de cobrament exercici corrent 0,00 
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancats 0,00 
Total (a+b) 0,00 
  
a. Obligacions pendents de pagament exercici corrent 16.979,53 
b. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats 0,00 
Total (a+b) 16.979,53 
7.4.2.Resultat pressupostari de l’exercici 
a. Drets reconeguts nets capítols I a V 227.843,75 
b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV 60.869,91 
(A) Operacions corrents (a-b) 166.973,84 
c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII 0,00 
d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII 235,95 
(B) Operacions de capital (c-d) -235,95 
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) 166.737,89 
e. Drets reconeguts nets capítol VIII 0,00 
f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII 0,00 
2. ACTIUS FINANCERS (e-f) 0,00 
g. Drets reconeguts nets capítol IX 0,00 
h. Obligacions reconegudes netes capítol IX 0,00 
3. PASSIUS FINANCERS (g-h) 0,00 
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3) 166.737,89 
5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals 0,00 
6. Desviacions de finançament netatives de l'exercici 0,00 
7. Desviacions de finançament positives de l'exercici 0,00 
8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7) 166.737,89 
7.4.3.Romanents de crèdit 
1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ 257.630,09 
   a. Disponibles capítols 1-5 i 8-9 257.630,09 
   b. Retinguts capítols 1-5 i 8-9 i exercicis anteriors 0,00 
   c. Autoritzats capítols 1-5 i 8-9 i exercicis anteriors 0,00 
   d. Compromesos exercicis anteriors 0,00 
2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA 0,00 
   a. Disponibles per projectes amb finançament afectat (PFA) 0,00 
   b. Retinguts per projectes amb finançament afectat (PFA) 0,00 
   c. Autoritzats per projectes amb finançament afectat (PFA) 0,00 
   d. Compromesos per projectes amb finançament afectat (PFA) 0,00 
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3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ 7.264,05 
   a. Disponibles capítols 6 i 7 7.264,05 
   b. Retinguts capítols 6 i 7 0,00 
   c. Autoritzats capítols 6 i 7 0,00 
   d. Compromesos capítols 1-9 0,00 
TOTAL (1+2+3) 264.894,14 
7.4.4.Romanent de tresoreria 
1. FONS LÍQUIDS 262.256,43 
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c) 0,00 
 a. Del pressupost corrent 0,00 
 b. De pressupostos tancats 0,00 
 c. D'operacions no pressupostàries 0,00 
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f) 19.017,52 
 d. Del pressupost corrent 16.979,53 
 e. De pressupostos tancats 0,00 
 f. D'operacions no pressupostàries 2.037,99 
4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ 261,00 
 g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 
 h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 261,00 
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 243.499,91 
II. Saldos de dubtós cobrament 0,00 
III. Excés de finançament afectat 0,00 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 
(RTDG) (I-II-III) 243.499,91 
SEGON. Donar-ne compte al Ple corporatiu en la primera sessió ordinària que se 
celebri.» 
 
SEGON. Remetre l’expedient de la liquidació del pressupost de la Diputació al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, 
així com al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
TERCER. Donar-se per assabentat de l’informe d’Intervenció de compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de despesa i del límit del deute per al 
grup d’entitats del sector administracions públiques de la Diputació de Girona, 
corresponent a la liquidació del pressupost de l’exercici 2017, i que es transcriu tot 
seguit: 
 
«INFORME D’INTERVENCIÓ d’avaluació del compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del 
pressupost de la Diputació de Girona de l’exercici 2017 
NÚRIA JOSA ARBONÈS, Interventora general de la Diputació de Girona, en 
compliment del que disposa l’article 15.4.e) de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, 
per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació 
previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, informa el següent en relació al compliment del principi 
d’estabilitat pressupostària, de la regla de despesa i del límit del deute de la liquidació 
del pressupost de l’exercici 2017: 
1. ANTECEDENTS 
1.1. NORMATIVA REGULADORA 
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� Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF). 

� Reial Decret Legislatiu  2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 

� Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, d’estabilitat pressupostària, en la seva 
aplicació a les entitats locals. 

� Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions 
de subministrament d’informació previstes a la LOEPSF. 

� Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions 
locals, publicat per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), 
Ministeri d’Economia i Hisenda. 

� Càlcul del dèficit en comptabilitat nacional de les unitats empresarials que 
apliquen el Pla general de comptabilitat privada o alguna de les seves adaptacions 
sectorials, 2a. edició, publicat per la IGAE. 

� Guia per a la determinació de la regla de despesa per a corporacions locals, 
article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, 3a. edició, novembre 2014, IGAE. 

1.2. ÀMBIT SUBJECTIU: ENTITATS QUE FORMEN EL PRESSUPOST GENERAL I 
DELIMITACIÓ SECTORIAL D’ACORD AMB EL SISTEMA EUROPEU DE COMPTES 
NACIONALS I REGIONALS 
Les unitats institucionals sectoritzades dins del subsector Corporacions Locals de les 
Administracions Públiques de la Diputació de Girona (d’acord amb la definició i 
delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals SEC, segons 
estableix l’article 2.1 de la LOEPSF) són: 

� Entitat local: Diputació de Girona  
� Organismes Autònoms:  

- Organisme Autònom de Salut Pública (Dipsalut) 
- Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis (Xaloc) 
- Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz 

� Consorcis:  
-  Consorci Vies Verdes de Girona 
- Consorci Costa Brava 
-  Consorci d’Arts Escèniques Salt-Girona 

� Societats mercantils i entitats públiques empresarials:  
-  Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, SA 
-  Sumar, Empresa d’Acció Social, S.L. 
 

� Fundacions i institucions sense ànim de lucre:  
-  Fundació Casa de Cultura de Girona 
- Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques 

Gironines 
2. COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT 
L’article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals hauran de mantenir 
una posició d’equilibri o superàvit pressupostari. I així, el Consell de Ministres en data 
2 de desembre de 2016, estableix l’equilibri com a objectiu d’estabilitat pressupostària 
per a les corporacions locals en el trienni 2017-2019. 
L’estabilitat pressupostària implica que els recursos corrents i de capital no financers 
han de ser suficients per a fer front a les despeses corrents i de capital no financeres. 
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La capacitat inversora de la Diputació vindrà determinada pels recursos de capital no 
financers, i els recursos corrents no empleats en les despeses corrents (estalvi brut). 
Amb caràcter general, la totalitat dels ingressos i les despeses no financeres 
pressupostàries, sense perjudici de la seva reclassificació en termes de comptabilitat 
nacional, corresponen a la totalitat dels usos i recursos que es computen en l’obtenció 
de la capacitat/necessitat de finançament del subsector Corporacions Locals de les 
Administracions Públiques de la comptabilitat nacional. Les diferències venen 
determinades pels ajustaments que es descriuen en l’annex d’aquest informe. 
El càlcul de la capacitat/necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost 
limitatiu/comptabilitat pública s’obtenen, segons el manual de la IGAE, per diferència 
entre els imports pressupostaris en els capítols 1 a 7 dels estats d’ingressos i els 
capítols 1 a 7 dels estats de despeses, prèvia aplicació dels ajustaments relatius a la 
valoració, imputació temporal, exclusió o inclusió dels ingressos i les despeses no 
financeres: 

(+)  Ingressos no financers. Suma dels ingressos previstos en els capítols 1 a 7 
del pressupost. 

(-)  Despeses no financeres. Suma de les despeses previstes en els capítols 1 a 
7 del pressupost. 

(+/-)  Ajustos a aplicar al saldo resultant dels ingressos i les despeses no 
financeres del pressupost per relacionar-lo amb la capacitat o necessitat de 
finançament calculada conforme al SEC. 

(+/-)  Els ajustos a realitzar per homogeneïtzar les operacions internes d’ingressos 
i despeses entre entitats de la corporació local o dependentes d’ella.  

Si l’entitat està sotmesa al Pla de comptabilitat d’empreses o a les seves adaptacions 
sectorials, la capacitat o necessitat de finançament es calcula com la diferència entre 
els ingressos i les despeses a efectes de comptabilitat nacional. La seva determinació 
es recull en el document “Càlcul del dèficit en comptabilitat nacional de les unitats 
empresarials que apliquen el Pla general de comptabilitat privada o alguna de les 
seves adaptacions sectorials”, 2a. edició, publicat per la IGAE.  
D’acord amb tot això, i segons s’aprecia en el quadre següent, la diferència entre els 
ingressos i les despeses no financeres en la liquidació del pressupost de l’exercici 
2017, prèvia aplicació dels ajustaments descrits, dóna capacitat de finançament, per 
import consolidat de 29.380.109,32 euros: 
 
ENTITAT

INGRÉS NO 
FINANCER

DESPESA NO 
FINANCERA

AJUSTOS DE LA 
PRÒPIA ENTITAT

AJUSTOS PER 
OPERACIONS 

INTERNES

CAPACITAT/ 
NECESSITAT DE 
FINANÇAMENT

Diputación de Girona 123.954.357,24 97.790.329,16 1.407.551,97 -30.769,23 27.540.810,82
OA de Salut Pública (Dipsalut) 10.394.636,72 11.481.422,67 -84.977,16 0,00 -1.171.763,11
OA Xarxa Local de Municipis (Xaloc) 8.908.150,65 8.066.219,83 76.836,31 0,00 918.767,13
OA Conservatori de Música Isaac Albéniz 2.618.749,37 2.706.357,18 1.269,54 0,00 -86.338,27
Consorci Costa Brava 18.772.740,54 16.488.298,08 518.816,52 0,00 2.803.258,98
Consorci de les Vies Verdes de Girona 1.218.462,02 851.092,81 -2.527,06 0,00 364.842,15
Consorci d'Arts Escèniques Salt-Girona 227.843,75 61.105,86 -21.347,43 0,00 145.390,46
Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, SA 6.717.000,07 6.690.691,50 0,00 -1.047.119,87 -1.020.811,30
Sumar, Empresa d'Acció Social, SL 10.891.739,51 10.952.072,31 0,00 -7.500,00 -67.832,80
Fundació Casa de Cultura de Girona 977.757,88 1.013.065,59 0,00 0,00 -35.307,71
Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de 
les Comarques Gironines

151.015,21 161.922,24 0,00 0,00 -10.907,03

CAPACITAT DE FINANÇAMENT DE LA CORPORACIÓ LOCAL 29.380.109,32  
3. COMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA  

L’article 12 de la LOEPSF exigeix també a les entitats locals que la variació de 
despesa no superi la taxa de referència de creixement del PIB, la determinació de la 
qual correspon al Ministeri. 
Les corporacions locals compleixen la regla de despesa si la variació, en termes SEC, 
de la despesa computable de cada corporació local, entre dos exercicis econòmics, 
no supera la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut (TRCPIB) de 
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mig termini de l’economia espanyola, modificat, en el seu cas, en l’import dels 
increments o disminucions permanents de recaptació derivats de canvis normatius. 
De conformitat amb l’acord del Consell de Ministres de 2 de desembre de 2016 pel 
qual es fixen els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt 
d’administracions públiques i de cadascun dels subsectors per al període 2017-2019 i 
el límit de despesa no financera del pressupost de l’Estat per a 2017, la taxa de 
referència de creixement del Producte Interior Brut és d’2,1%, 2,3% i 2,5% 
respectivament.  
L’apartat 2 de l’article 12 estableix com es determina el volum de despesa 
computable: 

“2. S’entendrà per despesa computable als efectes previstos en l’apartat 
anterior, els usos no financers definits en termes del Sistema Europeu de 
Comptes Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del deute, la despesa 
no discrecional en prestacions per desocupació, la part de despesa finançada 
amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d’altres administracions 
públiques i les transferències a les comunitats autònomes i a les corporacions 
locals vinculades als sistemes de finançament” 

En l’obtenció de la despesa computable en un exercici de les entitats sotmeses a 
comptabilitat pública es tindrà en compte el següent: 

(+)  Usos (despeses) no financers, suma dels capítols 1 a 7 de despeses, 
exclosos els interessos del deute. Del capítol 3 de despeses financeres 
únicament s’agreguen les despeses d’emissió, formalització, modificació i 
cancel·lació de préstecs, deutes i altres operacions financeres, així com 
les despeses per execució d’avals (subconceptes 301, 311, 321, 331 i 
357). 

(+/-)  Ajustaments al càlcul d’usos no financers segons el SEC. 
 Per a la determinació dels ajustaments i el seu import, s’ha de considerar 

el punt 1 “Càlcul dels usos no financers exclosos interessos per a unitats 
sotmeses a un Pla general de comptabilitat pública”, de la “Guia per a la 
determinació de la regla de despesa per a corporacions locals, article 12 
de la Llei 2/2012 Orgánica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera”, 3a. edició, novembre 2014, IGAE. 

 (-)  Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres entitats 
que integren la corporació local. 

(-)  La part de despesa no financera del pressupost finançada amb fons 
finalistes procedents de la Unió Europea, l’Estat, la comunitat autònoma, 
les diputacions i altres administracions públiques.  

(-)  Transferències per fons dels sistemes de finançament. 
 Aplicable als fons dels sistemes de finançament donats per les diputacions 

forals del País Basc a la comunitat autònoma, així com les donades pels 
cabildos insulars als ajuntaments canaris. 

Si l’entitat està sotmesa al Pla de comptabilitat d’empreses o a les seves adaptacions 
sectorials, la despesa computable es calcula: 

(+)  Usos no financers ajustats al Sistema Europeu de Comptes 
(-)  Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres entitats 

que integren la corporació local. 
(-)  Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea, 

l’Estat, la comunitat autònoma, les diputacions i altres administracions 
públiques 
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Sobre l’import resultant de despesa computable s’aplica la taxa de referència de 
creixement del PIB que fixa el Ministeri i que, per a 2017, es el 2,1%. 
En l’article 12.4) de la LOEPSF es diu que quan s’aproven canvis normatius que 
suposin augments o disminucions permanents de la recaptació, el nivell de despesa 
computable resultant de l’aplicació de la regla de despesa en els anys en què 
s’obtinguin els augments de recaptació podran augmentar o disminuir en la quantia 
equivalent. 
D’altra banda, la disposició addicional sisena de la LOEPSF sobre les regles 
especials per al destí del superàvit pressupostari, en l’apartat 4 disposa que l’import 
de la despesa realitzada d’acord amb els apartats 2 i 3 de la disposició (a inversions 
financerament sostenibles), no es considerarà despesa computable a efectes de 
l’aplicació de la regla de la despesa.  
A la vista de les liquidacions dels pressupostos de l’exercici 2017 de la Diputació de 
Girona i els seus ens dependents, es preveu el compliment de l’objectiu de regla de 
despesa, tal i com es detalla en el quadre següent: 
4. COMPLIMENT DEL LÍMIT DEL DEUTE 
La LOEPSF (art. 13) estableix l’obligació de no sobrepassar el límit de deute públic 
que ha estat fixat en el 2,9% del PIB per a l’exercici 2017. 
Per a l’administració local no s’ha aprovat el límit en termes d’ingressos no financers, 
per la qual cosa resulta impossible determinar el límit de deute com preveu l’esmentat 
article en termes de producte interior brut local, resultant d’aplicació en aquests 
moments els límits legals tradicionals del TRLRHL per al nou endeutament. 
 

DESPESA 
COMPUTABLE 

LIQUIDACIÓ 
2016

DESP. 
INVERSIONS 

FINANC. 
SOSTENIBL ES 

2016

DESPESA 
COMPUTABLE 

AJUSTADA 2 016

DESPESA 
COM PUTABLE * 

TAXA CREIX. 
PIB

AUG./D ISM . DE 
RECAPTACIÓ

LÍMIT DE LA 
REGLA DE 
DESPESA

(1) (2) (3) = (1) - (2) (4) = (3)*(1+0,021) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) = (6) - (7)

Diputació de Girona 68.605 .361,02 3.413.502,26 65. 191.858,76 66.560.887,79 0,00 66.560.88 7,79 74.095.898,36 1.513 .489,21 72.582.409,15
Organism e Autònom de Salut 
Pública - Dipsalut

9.342 .608,45 0,00 9. 342.608,45 9.538.803,23 0,00 9.538.80 3,23 11.112.444,83 0,00 11.112.444,83

Organism e Autònom Xarxa 
Local de Municipis - Xaloc

7.636 .436,25 0,00 7. 636.436,25 7.796.801,41 0,00 7.796.80 1,41 2.123.064,74 0,00 2.123.064,74

Organism e Autònom 
Conservator i de Música de  
Girona Isaa c Albèniz

2.599 .068,20 0,00 2. 599.068,20 2.653.648,63 0,00 2.653.64 8,63 2.273.015,99 0,00 2.273.015,99

Consorci Costa Brava 7.324 .080,36 0,00 7. 324.080,36 7.477.886,05 0,00 7.477.88 6,05 3.372.495,61 0,00 3.372.495,61
Consorci Vies Verdes de 
Girona 863 .046,84 0,00 863.046,84 881.170,82 0,00 881.17 0,82 545.450,40 0,00 545.450,40

Consorci d'Arts Escèniques 
Salt-Giro na

305 .567,19 26.034,23 279.532,96 285.403,15 0,00 285.40 3,15 32.370,89 0,00 32.370,89

Patronat de Turisme Costa 
Brava-Girona, SA

5.424 .440,79 0,00 5. 424.440,79 5.538.354,05 0,00 5.538.35 4,05 6.514.277,18 0,00 6.514.277,18

Sumar, Em presa d'Acció 
Social, SL

8.911 .038,79 0,00 8. 911.038,79 9.098.170,60 0,00 9.098.17 0,60 3.473.598,42 0,00 3.473.598,42

Fundació Casa de Cultura  de 
Girona

978 .754,85 0,00 978.754,85 999.308,70 0,00 999.30 8,70 973.232,42 0,00 973.232,42

Consell d' Inicia tives L ocals per 
al Me di Ambient de les 
Comarques Giro nines

104 .607,59 0,00 104.607,59 106.804,35 0,00 106.80 4,35 92.027,77 0,00 92.027,77

TOTAL DESPESA 
COMPUTABLE

112.095 .010,33 3.439.536,49 108. 655.473,84 110.937.238,78 0,00 110.937.23 8,78 104.607.876,61 1.513 .489,21 103.094.387,39

Diferència ent re el "Lím it de la re gla de despesa" i la "Despesa computable liquidació 201 7"  (6) -  (9) 7.842.851,39
% Increment despesa computable 2017 s/2016  [ (9)-(1) ] / (1) -8,03

ENTITAT

DESPESA MÀXIMA ADMISIBLE REGLA DE DESPESA
DESPESA 

COMPUTABLE 
LIQUIDACIÓ 

2017

DESP. 
INVERSIONS 

FINANC. 
SOSTENIBLES 

2017

DESPESA 
COMPUTABLE 

AJUSTADA 
LIQUIDACIÓ 

2017

 
El deute viu de la Diputació de Girona a 31 de desembre de 2017 és de 5.539.978,96 
euros, tal com es reflecteix en el quadre següent: 

 

OPERACIONS AMB ENTITATS DE CRÈDIT 5.160.886,44
Crèdits a ll/t (en euros) 5.160.886,44

AVALS EXECUTATS 379.092,52
Entitats no dependents 379.092,52

TOTAL 5.539.978,96

CONCEPTE DEUTE VIU A FINAL 
D'EXERCICI

 
La resta d’ens inclosos en el perímetre de consolidació de la Diputació de Girona, 
objecte del present informe, no tenen concertada cap operació d’endeutament. 
El rati del deute viu a 31 de desembre de 2017 se situa en el 3,60 % dels ingressos 
corrents liquidats 
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 Deute viu total a 31/12/2017 5.539.978,96
Drets reconeguts corrents 2017 consolidats 154.093.398,91
RATI DEL DEUTE VIU a 31/12/2017 3,60  

Els drets reconeguts nets corrents ajustats i en termes consolidats, d’acord amb 
l’Ordre ECF/138/2007 són els següents: 

 ENTITAT DRN cap. 1 a 5
Diputació de Girona 116.607.449,67
Dipsalut 10.394.636,72
Xaloc 8.908.150,65
Conservatori de Música Isaac Albéniz 2.567.149,37
Consorci Costa Brava 18.772.740,54
Consorci Vies Verdes 929.801,11
Consorci d'Arts Escèniques Salt-Girona 227.843,75
Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA 6.717.000,07
Sumar, Empresa d'Acció Social, SL 10.891.739,51
Fundacio Casa de Cultura 977.757,88
Cilma 151.015,21
Ajustament per transferències internes (*) -23.051.885,57
TOTAL 154.093.398,91  

 (*) TRANSFERÈNCIES INTERNES
Ens pagador Ens receptor Total
Diputació de Girona Dipsalut 10.239.543,62
Diputació de Girona Xaloc 3.042.177,57
Diputació de Girona Conservator de Música Isaac Albéniz 1.685.702,63
Diputació de Girona C. Vies Verdes 568.304,90
Diputació de Girona C. Arts Escèniques Salt-Girona 160.000,00
Diputació de Girona Patronat de Turisme, SA 6.009.019,87
Diputació de Girona F. Casa Cultura 881.696,54
Diputació de Girona Cilma 107.171,21
Dipsalut Diputació de Girona 300.000,00
Dipsalut Sumar, Empresa d'Acció Social,  SL 7.500,00
C. Arts Escèniques Salt-Girona Diputació de Girona 30.769,23
C. Vies Verdes Patronat de Turisme, SA 20.000,00
TOTAL 23.051.885,57  

5. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT, DE 
LA REGLA DE DESPESA I DE L’IMPORT DEL DEUTE 
De les dades detallades en aquest informe se’n desprèn que la previsió de liquidació 
del pressupost de l’exercici 2017 de les entitats que formen part del sector 
Administracions Públiques de la Diputació de Girona: 

- Compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostaria. 
- Compleix l’objectiu de regla de despesa. 
- El nivell de deute viu a 30 de setembre de 2017 és de 5.539.978,96 euros.» 
 

QUART. Donar-se per assabentat de l’informe de la Intervenció sobre el grau de 
compliment dels criteris previstos en inversions financerament sostenibles en 
l’exercici 2017, i que es transcriu tot seguit: 
«INFORME D’INTERVENCIÓ en relació al grau de compliment dels criteris previstos 
inversions financerament sostenibles en l’exercici 2017 
Núria Josa Arbonés, en compliment de l’apartat 6 de la disposició addicional 16a. del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), emet l’informe següent en relació al 
grau de compliment dels criteris previstos en inversions financerament sostenibles en 
l’exercici 2017, del qual se n’ha de donar compte al Ple de la Corporació, juntament 
amb la liquidació del pressupost. 
ANTECEDENTS 
La disposició addicional 6a. de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera va establir les regles especials per al destí del 
superàvit pressupostari per a l’exercici 2014, prorrogant-se per a l’exercici 2015 per la 
disposició addicional novena del Reial decret-llei 17/2014, de 26 de desembre, de 
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mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i 
altres de caràcter econòmic, i per a l’exercici 2016 mitjançant disposició addicional 
82a. de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a 
l’any 2016 
Aquesta normativa permet, complerts certs requisits, finançar inversions sempre que 
al llarg de la seva vida útil siguin financerament sostenibles. La determinació d’allò 
que s’ha d’entendre per “inversió financerament sostenible” es regula en la disposició 
addicional 16a. del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
En el cas de les diputacions es podrà incloure despesa imputable també en el capítol 
6 i 7 de l’estat de despeses destinades a finançar inversions que compleixin el previst 
en aquesta disposició i s’assignin a municipis que compleixin determinats requisits. 
En aplicació d’aquesta normativa, la Diputació de Girona va adoptar l’acord de destí 
del saldo resultant del superàvit o romanent de tresoreria per a despeses generals de 
l’exercici 2015 del grup consolidat d’entitats que formen el sector administracions 
públiques de la Diputació de Girona a finançar inversions que al llarg de la seva vida 
útil fossin financerament sostenibles, en els termes de la disposició addicional 16a. 
del TRLRHL, i de conformitat amb el que disposen l’article 32 i la disposició addicional 
6a. de la LOEPSF. 
Per tot això, en compliment de l’apartat 6 de la disposició addicional 16a. del 
TRLRHL, la Intervenció de la Diputació de Girona emet l’informe següent en relació al 
grau de compliment dels criteris previstos en inversions financerament sostenibles en 
l’exercici 2017, del qual se n’ha de donar compte al Ple de la Corporació, juntament 
amb la liquidació del pressupost. 
LEGISLACIÓ APLICABLE 

• Article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF), sobre el destí del superàvit. 

• Disposició addicional 6a. de la LOEPSF, sobre les regles especials per al destí 
del superàvit pressupostari. 

• Disposició addicional 16a. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
(TRLRHL), en relació a inversions financerament sostenibles. 

• Disposició addicional 82a. de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, per la qual es prorroga per 
a 2016 l’aplicació de les regles especials per al destí del superàvit 
pressupostari de les entitats locals corresponent a l’any 2015, previstes en la 
disposició addicional 6a. de la LOEPSF. 

Atesos els antecedents i la legislació aplicable, s’emet el següent: 
INFORME: 
PRIMER. Inversions financerament sostenibles corresponents al destí del superàvit 
de l’exercici 2015. 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió del dia 19 d’abril de 2016 va 
aprovar el destí del saldo resultant del superàvit o romanent de tresoreria per a 
despeses generals disponible de l’exercici 2015 del grup consolidat d’entitats que 
formen el sector administracions públiques de la Diputació de Girona, a finançar 
inversions que al llarg de la seva vida útil siguin financerament sostenibles (en els 
termes de la disposició addicional setzena del TRLRHL), per import total de 
2.897.463,42 euros, de conformitat amb el que disposen l’article 32 i la disposició 
addicional sisena de la LOEPSF. L’execució d’aquestes inversions es distribueix de la 
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manera següent entre les entitats incloses dins el sector administracions públiques de 
la Diputació: 

ENTITAT IMPORT 
Diputació de Girona 1.904.946,42 
Consorci de la Costa Brava 900.730,31 
Consorci d’Arts Escèniques Salt-Girona 91.786,69 
TOTAL 2.897.463,42 

De la despesa total en inversions financerament sostenibles corresponent al destí del 
superàvit de l’exercici 2015, prevista en total en 2.897.463,42 euros, se n’ha 
reconegut obligacions per import total de 1.780.758,86, la qual cosa representa un 
grau d’execució global del 61,46%. 
El detall d’aquesta execució és el següent: 
 DIPUTACIÓ DE GIRONA

2016 2017 TOTAL
Grau 

d'execució

110 9420 76201
Ajuts  a ajuntaments per Inv.Fin.Sos tenibles 2016 
Presidènc ia

600.000,00 123.347,70 447.160,80 570.508,50 95,08 29.491,50

310 4530 60902
Inversions financerament sostenibles 2016 Xarxa 
Viària

600.000,00 0,00 508.363,56 508.363,56 84,73 91.636,44

400 9420 76207
Ajuts  a ajuntaments per Inv.Fin.Sos tenibles 2016 
Assist .Mun.

254.946,42 90.000,00 156.164,15 246.164,15 96,56 8.782,27

505 3360 76203
Ajuts  a ajuntaments per Inv.Fin.Sos tenibles 2016 
Monuments

200.000,00 27.887,72 256.600,70 284.488,42 142,24 -84.488,42

510 4910 64102
Inversions financerament sostenibles 2016 Noves  
Tecnologies

250.000,00 0,00 145.200,00 145.200,00 58,08 104.800,00

TOTAL 1.904.946,42 241.235,42 1.513.489,21 1.754.724,63 92,11 150.221,79

CONSORCI DE LA COSTA BRAVA

2016 2017 TOTAL
Grau 

d'execució

10 1610 76200
Transf. a ajunt.  inversions financerament 
sostenibles 2016

900.730,31 0,00 0,00 0,00 0,00 900.730,31

TOTAL 900.730,31 0,00 0,00 0,00 0,00 900.730,31

CONSORCI D'ARTS ESCÈNIQUES SALT-GIRONA

2016 2017 TOTAL
Grau 

d'execució
9330 62200 Edificis i altres cons truccions 91.786,69 26.034,23 0,00 26.034,23 28,36 65.752,46
TOTAL 91.786,69 26.034,23 0,00 26.034,23 28,36 65.752,46

2016 2017 TOTAL Grau 
d'execució

2.897.463,42 267.269,65 1.513.489,21 1.780.758,86 61,46 1.116.704,56

Obl igacions reconegudes
Despesa no 
executadaTOTAL

Obl igacions reconegudes
Despesa no 
executada

Aplicació 
pressupostària

Descripció
Despesa 
prevista

Obl igacions reconegudes
Despesa no 
executada

Despesa 
prevista

Despesa no 
executada

Aplicació 
pressupostària

Descripció Despesa 
prevista

Aplicació 
pressupostària

Descripció
Despesa 
prevista

Obl igacions reconegudes

 
La despesa no executada en inversions financerament sostenibles, no incorporable a 
l’exercici 2018, ascendeix, doncs, a 1.116.704,56 euros. En aplicació de l’article 32 de 
la LOEPSF, aquest import s’ha de destinar a reduir l’endeutament de la Diputació de 
Girona. 
Tenint en compte que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 10 d’octubre 
de 2017, ja va aprovar la reducció d’endeutament corresponent al superàvit de 
l’exercici 2015 destinat a inversions financerament sostenibles i no executades, per 
import de 248.996,71 euros, resta pendent de destinar a reduir endeutament l’import 
de 867.707,85 euros: 
 

Despesa no 
executada

Destinat a 
reduir 

endeutament 
en l'exercici 

2017

Resta a 
destinar a 

reduir 
endeutament 
en l'exercici 

2018
150.221,79 113.513,94 36.707,85
900.730,31 69.730,31 831.000,00

65.752,46 65.752,46 0,00
1.116.704,56 248.996,71 867.707,85

Destí del superàvit pressupostari de 2015 a inversi ons 
financerament sostenibles

 - Diputació de Girona
 - Consorc i Costa Brava
 - Consorc i d'Arts Escèniques Salt-Girona
TOTAL ” 
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El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i manifesta que, entenc que parlava de 
donar compte però que és un punt que… 
El vicepresident primer, senyor Miquel Noguer, explica que s’ha de donar compte, sí, 
però en tot cas poden intervenir, ja ho vaig dir a la Comissió Informativa, el 
pressupost s’ha d’aprovar i el resultat no. 
El diputat senyor Lluc Salellas intervé i manifesta que en tot cas, dir que nosaltres no 
compartim, diguéssim, l’execució del pressupost que s’ha fet i, per tant, doncs els 
números que ens porten avui, no tant per l’apartat tècnic, que també, és el que 
sempre aquests punts comporten, sinó per com s’ha gestionat el mateix pressupost, 
ni les prioritats que s’han desenvolupat en els últims mesos en aquesta institució i, per 
tant, d’alguna manera sí que volíem mostrar que aquesta liquidació no es fa amb el 
consens i el beneplàcit de tots els grups sinó que, com a mínim, hi ha un grup que no 
comparteix com s’ha desenvolupat l’àmbit financer, econòmic i pressupostari 
d’aquesta institució.  
La diputada senyora Consol Cantenys pren la paraula i manifesta que, donat el 
resultat, realment positiu d’aquesta liquidació on tenim uns romanents nets importants 
i que estem disposats a liquidar el deute viu de la institució, així que el nostre grup 
volia fer una reflexió de que si, tal com ha comentat, doncs, el vicepresident en funció 
de les institucions que surtin del govern central, si aquest any 2018, doncs, es podria 
fer una convocatòria pels ajuntaments d’inversions sostenible, finançament 
sostenible, donat que no existeix evidentment el pla d’obres i serveis ja de 
manteniment per als ajuntaments i potser, doncs, seria un bon moment, diguéssim, 
per fer una convocatòria extraordinària. Simplement, posar-ho sobre la taula i 
demanar que ho tinguin en consideració.  
El diputat senyor Pau Presas pren la paraula i manifesta que, bàsicament 
expressàvem un prec de cares a l’elaboració dels pressupostos de l’any 2019 per a la 
Diputació de Girona que fruit de la liquidació definitiva de tots els préstecs que té 
aquesta entitat, doncs, que aquells recursos que s’alliberen del pagament 
d’amortització i d’interessos, doncs, intentem que vagin a engrandir i fer més gran el 
fons de cooperació local i aquests recursos, doncs, que van de manera directe a tots 
els ajuntaments i a tots els ciutadans de la província de Girona.  
El vicepresident primer, senyor Miquel Noguer comenta que és molt prematur no, tot 
plegat?. És a dir, primera perquè és evident que el Sr. Salellas és la coherència, és a 
dir, si no s’ha aprovat el pressupost és difícil, doncs, que es pugui compartir, per tant, 
ho entenc perfectament, no. Quant a la senyora Cantenys; és clar, el tema de la 
Diputació és que són al final….el deute no l’amortitzem per gust, l’amortitzem per 
obligació perquè un deute del 3,60%, entendrà que sobre el 75 és irrisori. Jo recordo 
el 2011, aquest deute era del 100, 100 i pocs milions, 105 milions. Ara és zero, doncs, 
potser ni tant ni tan poc, no?. Però al final, al final les coses són com són i la 
Diputació és un organisme el qual dóna serveis, no sé si ha de tenir més 
endeutament o menys però aquesta…ho fem per obligació, no?. Sí que és cert que hi 
ha una qüestió que no ens hem oblidat, vull dir, el pressupost contempla que el tema 
del Feder es faci amb endeutament. També podria ser que si hem de fer endeutament 
i tindriem aquests diners, potser no hem de fer endeutament i precisament es pugui 
fer això perquè l’any que ve, si fem endeutament ens podríem trobar fer endeutament 
el 18 i amortitzar el 19. Llavors crec que hem de ser una mica tots plegats coherents, 
a veure, amb el què passarà perquè ara imagini’s que fem un endeutament de 5 
milions el 18, no, per el tema de Feder i l’any que ve tenim uns romanents de 7 o 8 i 
hem d’amortitzar en 6 mesos o 7, a amortitzar l’endeutament que puguis fer aquest 
any. Ho hem d’analitzar. Compartirem que ho hem d’analitzar. I tampoc la quantitat és 
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tan gran perquè d’aquests 9.600.000€ quedarà un 7 i pico. L’operació aquesta de 
compra del que ja era el primer etcètera, per tant, al final, al final, és clar, què podríem 
fer?. Això que deia vostè, no, quina convocatòria pots fer que s’hagin de gastar en 
l’exercici, què els hi tocarà als ajuntaments, per tant, potser ens ho hem de 
replantejar. Estic d’acord que hem de veure aquest reial decret però mirarem a veure 
què hem de fer i hem de tenir en compte de no perdre el tema del Feder de vista que 
el pressupost comporta un endeutament que potser no l’hauríem de fer d’aquesta 
manera. I, senyor Presas, puc estar d’acord amb vostè però recordi una cosa: que el 
2018 l’amortització no arribava als 2 milions d’euros, per tant, és molt poca. Veurem 
també l’any que ve aquestes noves incorporacions de Feder com queden i 
evidentment, tindrem temps per mirar-ho i poder-ho discutir en aquest sentit.  
 
La corporació es dona per assabentada de la informació anterior. 
 
9. PLE109/000019/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. Ec on., Admin. i 

Hisenda ; Intervenció (010): Aprovació dels requisits bàsics  de fiscalització 
i intervenció limitada prèvia per a despeses i obli gacions, aplicable als ens 
locals que s'adhereixin al servei d'assistència en control intern dels ens 
locals de la província de Girona. (Exp. 2018/2152) 

 
El Real decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control 
intern en les entitats del sector públic local, té per objecte la regulació dels 
procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació a les 
entitats locals en termes homogenis amb els desenvolupats en altres àmbits del 
sector públic i defineix el règim de control intern general com aquella activitat 
economicofinancera del sector públic local exercida per l’òrgan interventor mitjançant 
l’exercici de la funció interventora i el control financer.  
 
L’objectiu principal de la funció interventora té per objecte controlar, abans que siguin 
aprovats, els actes de l’entitat local i dels seus organismes autònoms, sigui quina 
sigui la seva qualificació, i, en els supòsits en què ho determini la normativa aplicable, 
els consorcis adscrits, que donen lloc al reconeixement de drets o a la realització de 
despeses, així com els ingressos i pagaments que se’n derivin, i la inversió o 
l’aplicació en general dels seus fons públics, amb la finalitat d’assegurar que la seva 
gestió s’ajusti a les disposicions aplicables en cada cas.  
 
L’exercici de la funció interventora comprèn les següents fases: 

-La fiscalització prèvia dels actes que reconeguin drets de contingut econòmic, 
autoritzin o aprovin despeses, disposin o comprometin despeses i acordin 
moviments de fons i valors. 

-La intervenció del reconeixement de les obligacions i la intervenció de la 
comprovació material de la inversió. 

-La intervenció formal de l’ordenació del pagament. 
-La intervenció material del pagament. 

 
Referent al procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre despeses i 
pagaments, el RD 424/2017 diferencia entre la fiscalització i intervenció prèvia 
ordinària i el règim de fiscalització limitada prèvia.  
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Concretament, l’article 13 regula el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia 
de requisits bàsics, establint en el seu apartat 1 que, previ informe de l’òrgan 
interventor i a proposta del president, el Ple de l’entitat local podrà acordar el règim de 
fiscalització i intervenció limitada prèvia.  
 
Per als casos en què el ple acordi la fiscalització i intervenció limitada prèvia, l’òrgan 
interventor es limitarà a comprovar els requisits bàsics següents: 
 
a)L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat a la naturalesa de 

la despesa o obligació que es proposi contreure. S’entén que el crèdit és adequat 
quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la 
tresoreria de l’entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del 
TRLLRHL. 

 
En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb 
finançament afectat s’ha de comprovar que els recursos que les financen són 
executius, i s’ha d’acreditar amb l’existència de documents fefaents que n’acreditin 
l’efectivitat. 
Quan es tracti de contreure compromisos de despeses de caràcter plurianual s’ha de 
comprovar, a més, si es compleix el que preceptua l’article 174 del TRLLRHL. 
S’entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no 
prescrites a càrrec de la tresoreria de l’entitat local que compleixin els requisits dels 
articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
b)Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan competent. 

En tot cas s’ha de comprovar la competència de l’òrgan de contractació o 
concedent de la subvenció quan aquest òrgan no tingui atribuïda la facultat per 
aprovar les despeses de què es tracti. 

 
c)Els altres aspectes que, per la seva transcendència en el procés de gestió, 

determini el Ple a proposta del President i previ informe de l’òrgan interventor.  
     A aquests efectes, independentment que el ple hagi dictat acord o no, es 

consideren, en tot cas, transcendents en el procés de gestió els aspectes que 
fixi l’acord de Consell de Ministres vigent respecte l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics, en els supòsits que siguin aplicables a 
les entitats locals, que s’han de comprovar en tots els tipus de despesa que 
comprèn. 

 
Sense perjudici del que estableix l’article 13 d’aquest Reglament, quan s’efectuï la 
intervenció prèvia de la liquidació de la despesa o el reconeixement d’obligacions s’ha 
de comprovar, tal i com preveu l’article 19 del RD 424/2017, a més: 
 

a)Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s’escau, fiscalitzades 
favorablement, llevat que l’aprovació de la despesa i el reconeixement de 
l’obligació s’hagin d’efectuar simultàniament. 

b)Que els documents justificatius de l’obligació s’ajusten a les disposicions legals i 
reglamentàries que siguin aplicables. En tot cas, en la documentació ha de 
constar: 

1.Identificació del creditor. 
2.Import exacte de l’obligació. 
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3.Les prestacions, serveis o altres causes de les quals derivi l’obligació del 
pagament. 

c) Que s’ha comprovat materialment, quan escaigui, la realització efectiva i 
conforme de l’obra, el servei, el subministrament o la despesa, i que s’ha dut a 
terme, si s’escau, aquesta comprovació.  

 
Sense perjudici del règim de fiscalització limitada prèvia que regula l’article 13, estan 
sotmesos a fiscalització prèvia tots els actes dels òrgans de l’entitat local i dels seus 
organismes autònoms, sigui quina sigui la seva qualificació, pels quals s’aprovi la 
realització d’una despesa, tal i com es preveu a l’article 16 del RD 424/2017. Entre els 
actes sotmesos a la intervenció prèvia es consideren inclosos: 
 

a)Els actes resolutoris de recursos administratius que tinguin contingut econòmic.  
b)Els convenis que se subscriguin i qualsevol altre acte de naturalesa anàloga, 

sempre que tingui contingut econòmic. 
 
També caldrà tenir en compte que no estan sotmesos a la fiscalització prèvia que 
preveu l’article 7.1.a) del RD 424/2017: 

a)Les despeses de material no inventariable. 
b)Els contractes menors. 
c) Les despeses de caràcter periòdic i les altres de tracte successiu, una vegada 

fiscalitzada la despesa corresponent al període inicial de l’acte o contracte del 
qual derivin o les seves modificacions. 

d)Les despeses inferiors a 3.005,06 euros que, d’acord amb la normativa vigent, es 
facin efectives a través del sistema d’avançaments de caixa fixa. 

 
L’exercici de la funció interventora es realitzarà en els mateixos termes a totes les 
entitats locals, independentment del règim de control aplicat. No obstant, el propi 
Reglament, en l’exposició de motius, considera raonable, sobretot pel que fa a les 
entitats locals que optin pel règim de control simplificat, l’aplicació de la fiscalització 
prèvia limitada, sempre i quan el ple adopti els acords oportuns de conformitat amb 
els articles 219.2 del TRLLRHL i 13 del RD 424/2017. 
 
Entenent que l’aplicació de les previsions contingudes en el RD 424/2017 esdevé un 
àmbit complex que requereix l’adequada especialització del personal local amb la 
finalitat de donar resposta als nous requeriments normatius i atenent la tipologia de 
municipis de la demarcació de Girona, on el 59% tenen població inferior a 1.000 
habitants i, únicament, un 9% té població superior a 10.000 habitants, el Ple de la 
Diputació de Girona va aprovar, en data 21 de novembre de 2017, el Pla de serveis 
de la Diputació de Girona d’assistència en el control intern de les entitats locals, amb 
l’objectiu d’oferir als ens gironins, prioritàriament als de menor població i menys 
capacitat econòmica i de gestió, un servei d’assistència en control intern amb la 
finalitat de millorar l’exercici del control intern de les entitats locals de Girona. 
 
L’apartat b) de l’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, estableix com a competència pròpia de les diputacions la d’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment els de menor 
capacitat econòmica i de gestió, garantint, en tot cas, en els d’una població inferior a 
1.000 habitants, la prestació dels serveis de secretaria i intervenció. Addicionalment, 
els apartats c) i d) de l’article 36.2 de la LRBRL determinen que la diputació ha de 
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garantir l’exercici de les funcions públiques necessàries en els ajuntaments i prestar 
suport en la selecció i formació del seu personal sense perjudici de l’activitat 
desenvolupada en aquestes matèries per l’Administració de l’Estat i la de les 
comunitats autònomes, així com donar suport als ajuntaments per a la tramitació de 
procediments administratius i realització d’activitats material i de gestió, assumint-les 
quan aquells els hi encomanin. 
 
És per això que, des del Servei d’assistència de la Diputació de Girona en l’exercici 
de control intern a les entitats locals, s’han determinat els tipus de despeses i 
obligacions que estaran sotmeses al règim de requisits bàsics als efectes de 
fiscalització i intervenció limitada prèvia en el termes que preveu l’article 13 del RD 
424/2017, així com també s’han determinat els requisits a comprovar i considerats de 
caràcter bàsic per a cada tipus de despeses i obligacions sotmeses al règim de 
requisits bàsics als efectes de fiscalització i intervenció limitada prèvia, en els termes 
que preveu el citat article 13, adaptant al sector públic local els requisits fixats per 
l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, de la Intervenció general de 
l’administració de l’Estat, amb el que es dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i 
147 de la Llei general pressupostària, respecte a l’exercici de la funció interventora en 
règim de requisits bàsics, actualitzat per acord de 7 de juliol de 2011 (en endavant 
ACM), en tot allò que és d’aplicació a les entitats local, que es concreten en l’Annex I 
d’aquest acord, els quals formen part del mateix a tots els efectes legals. 
 
Els municipis que siguin beneficiaris del servei d’assistència en l’exercici del control 
intern de la Diputació de Girona podran acordar l’adhesió a aquest model de règim de 
requisits bàsics als efectes de fiscalització i intervenció limitada prèvia en el termes 
que preveu l’article 13 del RD 424/2017. 
 
L’article 6.4 del RD 424/2017 estableix que els òrgans interventors podran demanar, a 
través del president de l’entitat local, l’assessorament i informe dels serveis 
d’assistència municipal i dels òrgans competents de les diputacions provincials.   
 
Per tot això, vist l’informe emès per la Intervenció de Fons, i en els termes que preveu 
l’article 13 del RD 424/2017 i de les atribucions conferides al Ple d’aquesta 
corporació, i d’acord amb l’article 52 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  
corporació, a proposta de la Comissió Informativa de Promoció econòmica, 
Administració i Hisenda per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar els tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i 
intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, per als ens adherits al Servei 
d’assistència de la Diputació de Girona en l’exercici del control intern de les entitats 
locals, que es concreten en l’Annex I d’aquest acord, que consta en l’expedient, el 
qual forma part del mateix a tots els efectes legals, i el qual engloba tots els tipus de 
despeses i obligacions amb efectes pressupostaris de l’entitat, a excepció d’aquells 
que els sigui d’aplicació el règim ordinari de fiscalització i intervenció prèvia. 
 
SEGON. Aprovar els requisits bàsics a comprovar adaptats a l’Acord del Consell de 
Ministres de 30 de maig de 2008, actualitzat per acord de 7 de juliol de 2011, en 
l’exercici de les actuacions de fiscalització i intervenció de limitada prèvia en règim de 
requisits bàsics, que es concreten en l’Annex II d’aquest acord, que consta en 
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l’expedient, el qual forma part del mateix a tots els efectes legals, per als ens adherits 
al Servei d’assistència de la Diputació de Girona en l’exercici del control intern de les 
entitats locals. 
 
TERCER. Publicar el present acord i els seus annexos (Annex l i Annex ll) en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
QUART. El present acord serà vigent des de l’endemà de la publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província i fins a la seva modificació o derogació expressa. 
 
10. PLE109/000021/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. E con., Admin. i 

Hisenda ; Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedien t de suplement 
de crèdit  XA 2SC 1/2018 del pressupost de l'Organi sme Autònom Xarxa 
Local de Municipis Gironins (Xaloc) per a l'exercic i 2018 (Exp. 2018/2256) 

 
“El Consell Rector de l’organisme autònom Xarxa Local de Municipis (Xaloc), en 
sessió de dia 6 de març de 2018, ha proposat l’aprovació inicial per part del Ple de la 
Corporació de l’expedient de suplement de crèdit XA 2SC 1/2018 del pressupost de 
despeses de l’organisme per a l’exercici 2018, per atendre despeses que no poden 
demorar-se fins a l’exercici següent i per a les quals el crèdit per atendre-les és 
insuficient (article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals).  
 
D’acord amb la base d’execució 7a del pressupost de despeses de la Diputació de 
Girona per a l’exercici 2018, el suplement de crèdit és aquella modificació del 
pressupost de despeses mitjançant la qual s’assigna crèdit a la realització d’una 
despesa específica i determinada que no es pot demorar fins a l’exercici següent i per 
la qual el crèdit previst és insuficient i no pot ser objecte d’ampliació. 
 
D’entre els recursos citats a l’article 36 del Reial decret 500/1990, els suplements de 
crèdit es finançaran amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals. 
 
Vist l’expedient tramitat a l’efecte, la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, 
Administració i Hisenda hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció de l’acord següent:  
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit XA 2SC 1/2018 del 
pressupost de despeses de l’organisme autònom XALOC, finançat amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals, i el detall del qual és el següent: 
 

SUPLEMENT DE CRÈDIT 
Aplicació 

Descripció Import 
Org.  Prog.  Econom.  

10 9200 62200 Edifici seu central XALOC 772.872,51 
10 9200 62400 Vehicles 21.400,00 
20 9200 62600 Equips per a processos d'informació 87.460,93 
20 9200 64100 Programes informàtics 114.478,60 
20 9200 64101 Programes ofimàtics 2.900,00 



 
   
 
 

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

 

47

50 9200 62500 Mobiliari 75.302,17 
   TOTAL 1.074.414,21 

 

FINANÇAMENT 
Concepte Descripció Import 
10 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 1.074.414,21 

TOTAL 1.074.414,21 
 
SEGON. Exposar al públic l’expedient de suplement de crèdit aprovat inicialment en 
l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona. 
 
TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial 
de l’expedient de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament aprovat. 
En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització 
del període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART. Publicar, quan els expedients esdevinguin definitius, el pressupost modificat, 
resumit per capítols, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d'anuncis.” 
 
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i manifesta l’abstenció en aquesta 
proposta, bàsicament, perquè, com bé saben, nosaltres no hi érem quan va començar 
tota l’operació de l’edifici de la seu central del Xaloc, però és una operació 
immobiliària que, analitzada com l’hem analitzat nosaltres al llarg de la història, i que 
sembla que a poc a poc va arribant al seu final, no la compartim, com ha anat el 
procediment, ni com va començar, ni com es va anar comprant a poc a poc aquest 
edifici, ni el que ha acabat passant també amb les oficines doncs que hi hauran a 
l’antic banc a sota. No ho compartim, és així. I com que no ho compartim i entenem 
que hi havia altres opcions bastant més econòmiques i bastant més interessants per 
situar els serveis de Xaloc a la ciutat de Girona, doncs el que farem serà una 
abstenció per mostrar que no compartim el fons d’aquesta proposta. 
El vicepresident primer, senyor Miquel Noguer, li respon que aquest edifici, el que 
avui aprovem, són les millores. És a dir, unes obres a l’edifici. No aprovem cap 
compra. Sí que és cert que, al final, la Diputació és propietària de tot l’edifici de 
Jaume I, en el qual, a part de Xaloc, també hi ha el Patronat. I per tant, pensem, jo no 
entraré a valorar el tema de preus, el que em toca em toca. Jo sé que vaig dir-li que el 
tema del baix sí que s’ha negociat i s’han fet les coses com s’han fet. Jo entenc que 
això s’ha aprovat amb tota la informació, des de tot l’historial amb tot correcte i legal. 
Podria discutir l’oportunitat de la seu si allà o en un altre lloc. Jo entenc que es va 
optar per allà. És un patrimoni de la Diputació important al centre de Girona, i el qual, 
el que avui fem aquí, només és precisament aprovació d’unes obres i d’uns temes 
informàtics que es necessiten per a la gestió diària i de funcionament i donar serveis 
als municipis que s’han adherit a Xaloc. 
 
S’APROVA per 24 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP) 
 
11. PLE109/000022/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. E con., Admin. i 

Hisenda ; Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedien t de suplement 
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de crèdit DG 3SC 1/2018 del pressupost de la Diputa ció de Girona de 
l'exercici 2018. (Exp. 2018/518) 

 
“A partir de les despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent i el crèdit 
previst per a les quals és insuficient i no pot ser objecte d’ampliació (article 177 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals), s’ha iniciat l’expedient de suplement de crèdit DG 
3SC 1/2018 en el pressupost de despeses de la Diputació de Girona d’enguany. 
 
D’acord amb l’article 36.1 del Reial decret 500/1990, el suplement de crèdit es pot 
finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos 
efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost 
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost 
vigent no compromeses i les dotacions de les quals s’estimin reduïbles.  
 
Una vegada emès l’informe favorable per part de la Intervenció General, la Comissió 
Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda hi dictamina 
favorablement i proposa al Ple de la Corporació l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 1/2018 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2018, segons el detall 
següent: 
 

SUPLEMENTS DE CRÈDITS 
APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT 
Org. Prog Eco. 
220 4300 46202 Altres ajuts a ajuntaments Prom. Econòmica-Diplab 45.000,00 

   TOTAL 45.000,00 
 

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT 
APLICACIÓ 

DESCRIPCIÓ IMPORT 
Org. Prog Eco. 
220 4300 44902 A Lloret Futur SA - Fòrum Debat 45.000,00 

   TOTAL 45.000,00 

 
SEGON. Exposar al públic l’expedient de modificació del pressupost aprovat 
inicialment en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de 
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona. 
 
TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial 
de l’expedient de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament aprovat. 
En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització 
del període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART. Publicar, quan l’acord esdevingui definitiu, el pressupost modificat, resumit 
per capítols, al Butlletí Oficial de la Província de Girona.” 
 
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula i manifesta que el grup de la CUP 
votarem a favor, votarem a favor d’aquesta proposta perquè, de fet, el que ens 
semblava totalment fora de lloc era la proposta inicial, que considerem que donar 
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45.000 euros a Lloret Futur, SA, un fòrum de debat, unes jornades que, en definitiva 
que es fan, no sé, ja em dirà l’alcalde si és en un hotel o en un altre emplaçament de 
la ciutat de Lloret de Mar, considerant-ho com una política activa de promoció 
econòmica i que, per tant, ha d’entrar a través del DIPLAB, em sembla que no té cap 
mena de sentit, no té cap ni peus, els diners que aniran DIPLAB i pressupostats per 
DIPLAB, haurien d’anar per polítiques de promoció econòmica estructural, és a dir, 
que generin economia a curt, mitjà i llarg termini. No per un esdeveniment d’un, dos, 
tres dies, que es pugui fer en qualsevol indret i que, a més, en aquest cas, té un clar 
caràcter privat i subvencionatori que no genera cap canvi ni cap element positiu 
diferencial en l’economia de les nostres comarques. Per tant, votarem específicament 
a favor d’aquesta proposta del govern, i reclamem, de fet, que el que passi de cara 
als pressupostos del 2019 és que, aquest tipus de propostes, que no són propostes 
de promoció econòmica, són propostes de subvencionar una activitat privada d’un 
seguit de gent que es produeix un o dos dies, però que no altera el model econòmic ni 
garanteix l’ocupació de qualitat a mitjà termini, no. No és cap promoció d’aquest tipus. 
Llavors, el que demanem és que, si us plau, de cara als pressupostos de 2019, no 
ens trobem en situacions com la que ens hem trobat i que, de fet, hi ha altres casos 
que anem esmentat ple rere ple, aquest grup a la Diputació. Gràcies. 
El vicepresident primer, senyor Miquel Noguer, li contesta que bé, en tot cas, jo penso 
que ha fet el discurs a la inversa. No? Perquè, avui, precisament, el que aprovem 
aquí és de posar aquests diners en un altre lloc que no sigui Lloret Futur. Nosaltres 
creiem que qualsevol fòrum econòmic que es produeixi, això que diu vostè que això 
no produeix res, no estic d’acord amb vostè. Precisament, qualsevol fòrum d’aquests 
tenen la seva productivitat i tenen el seu resultat, al final. Per tant, en tot cas, la 
corporació proposarem tot allò que creiem que sigui convenient per tirar endavant 
qualsevol activitat econòmica a la demarcació de Girona. Però avui no estem fent 
això, avui estem dient... Vostè diu: és que no estem d’acord amb Lloret. Doncs si 
precisament el que estem d’acord és, avui, en dir, ho modifiquem d’aquesta partida en 
aquest sentit, per anar a una altra partida de promoció econòmica diversa. Per tant, 
bé, al final, el que vostè ha dit és, menys on ha d’anar, criticar el de Lloret, que crec 
que no és el que correspon. I en tot cas, escolti, aquest fòrum de Lloret, es faci com 
es faci, si requereix l’ajuda de la Diputació, nosaltres proposarem que hi sigui, no 
només a Lloret, sinó allà on calgui. No sé si l’alcalde hi vol afegir alguna cosa com a 
diputat. 
El diputat senyor Jaume Dulsat respon que jo li diria a l’il·lustre diputat Salellas, 
primer de tot, el convido a venir una mica més a Lloret, que crec que no hi ve massa, i 
vostè és diputat de tota la demarcació, i el convido a venir quan ho cregui necessari. 
L’anterior edició d’aquest festival es va fer al teatre públic, absolutament públic i, per 
tant, doncs en cap cas es feia en un hotel. Jo li especifico que era una jornada de 
reflexió en un punt per afavorir l’economia productiva, que li asseguro doncs que era 
molt interessant. Hi havia premis Nobel, hi havia emprenedors, hi havia empresaris, hi 
havia gent molt i molt potent, en què convidaven a reflexionar sobre cap a on funciona 
el món i no només en l’economia capitalista que, per tant, que segur que vostè també 
n’hagués après coses, i segur que li hagués agradat, però en qualsevol cas, no se 
celebrarà per uns problemes tècnics interns i, en qualsevol cas, doncs com li dic, crec 
que era un èxit i una cosa molt poc valorada i em sap greu doncs que no n’hagués 
format part de les altres edicions. 
El diputat senyor Lluc Salellas respon, vostè no sap quantes vegades vaig a Lloret de 
Mar durant l’any. No ho sap, per tant no tingui un prejudici que no hi vaig o hi vaig, 
perquè no ho sap. No el truco cada vegada que hi vaig, és cert. No el truco. Si vol, ja 
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el trucaré, si és això el que vol. Però no digui que no vaig a una ciutat quan vostè no 
ho pot saber, si hi vaig o no hi vaig. Dit això, vostè ha dit què correspon i què no 
correspon, diguéssim correspon el que jo cregui diguéssim que em pertoca dir avui 
aquí sobre això concretament que vostè ha plantejat com un discurs contradictori. A 
mi, el que em sembla contradictori és que, si tant defensen aquest model, de 
subvencionar aquests esdeveniments, avui no es faci aquest canvi. I jo ho torno a dir. 
No he posat en qüestió l’esdeveniment en sí. No he posat en qüestió l’esdeveniment 
en sí. El que he posat en qüestió és que es destinin 45.000 euros que tenim per fer 
promoció econòmica en els municipis i les comarques gironines a un fòrum concret 
que dura un o dos dies i que és un fòrum de debat que pot ser molt interessant i que 
segurament tenim, tenim de fet, bases que permeten que aquest tipus d’activitats 
siguin subvencionades per la Diputació en altres bases públiques, però que els 
diners, des del nostre punt de vista, de promoció econòmica, no poden anar a 
subvencionar un esdeveniment que dura un, dos dies, sigui a Lloret de Mar, a Tossa 
de Mar, a Viladamat, a Celrà, a Verges... és una qüestió del que creiem com s’ha 
d’invertir el pressupost, que per nosaltres ha de tenir una altra línia. Si aquest 
esdeveniment és interessant o no, jo no ho estava valorant, en si mateix. Jo estava 
valorant que, des del nostre punt de vista, les polítiques de promoció econòmica no 
han de passar per aquí.  
 
S’APROVA per unanimitat. 
 
12. PLE109/000018/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. E con., Admin. i 

Hisenda ; Tresoreria (011): Donar compte de l'informe trimes tral sobre el 
compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s'estableixen 
mesures de lluita contra la morositat, 4t trimestre  2017. (Exp.2018/2068) 

 
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en els operacions comercials, ha establert com a mecanisme de 
transparència en el compliment dels terminis de pagament, l’obligació d’emissió 
d’informes periòdics. L’article quart d’aquesta llei, apartats 3 i 4, estableix que: 
 
“3. Els Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions locals 
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en 
aquesta Llei pel pagament de les obligacions de cada Entitat local, que inclourà 
necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en les que 
s’estigui incomplint el termini.” 
 
“4. Sense perjudici de la possible presentació i debat en el Ple de la Corporació local, 
aquest informe s’haurà 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 /.../”. 
 
D'acord amb els antecedents, la corporació, a proposta de la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda es dona per assabentada de la 
informació següent: 
 
Remetre a la Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats 
Autònomes i amb els Ens Locals, com a òrgan competent del Ministeri d'Hisenda i 
administracions Públiques, l’informe següent referent al quart trimestre de 2017. 
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INFORME DE TRESORERIA DE LA DIPUTACIÓ 
Ma. Teresa Villar Roda, Tresorera de la Diputació de Girona, 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.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel que es regula el 
règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal, i 
d’acord amb el que estableix l'article 33, apartat primer de la Llei 11/2013, de 26 de 
juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació 
d’ocupació, i l'article 4, apartat tercer, de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació 
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials,  
Emeto l’informe següent: 
Primer.- Àmbit objectiu 
L'article 3 de la Llei 3/2004, segons redacció donada per la Llei 15/2010, estableix 
que el seu àmbit d'aplicació són els pagaments efectuats com a contraprestació en 
les operacions comercials realitzades entre empreses, o entre empreses i 
l’Administració, de conformitat amb el disposat a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic.    
Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei: 
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. 
Segon.- Terminis de pagament 
La Disposició final primera de la Llei 13/2014, de 14 de juliol, de transformació del 
Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors, modifica l'article  216, apartat 
quart, del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, que passa a tenir la redacció següent: 
“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’article 222.4, i si es demora, ha d’abonar al contractista, a partir del 
compliment de l’esmentat termini 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 lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. Perquè pertoqui l’inici del còmput de termini per a la meritació 
d’interessos, el contractista ha d’haver complert l’obligació de presentar la factura 
davant el registre administratiu corresponent, dins del termini i en la forma escaients, 
en el termini de trenta dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la 
prestació del servei.” 
No obstant això, l'article 33, apartat 1, punt 2,  de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de 
mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació 
d'ocupació, estableix que: 
".../... 
2. Si legalment o en el contracte s’ha disposat un procediment d’acceptació o de 
comprovació mitjançant el qual s’ha de verificar la conformitat dels béns o els serveis 
amb el que disposa el contracte, la seva durada no pot excedir els trenta dies naturals 
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a comptar de la data de recepció dels béns o de la prestació dels serveis. En aquest 
cas, el termini de pagament és de trenta dies després de la data en què té lloc 
l’acceptació o verificació dels béns o serveis, fins i tot encara que la factura o 
sol•licitud de pagament s’hagi rebut amb anterioritat a l’acceptació o verificació. 
.../..." 
Tercer.- Informe sobre el compliment dels terminis 
Com a mecanisme de transparència en matèria de compliment de les obligacions de 
pagament, l’article quart, en els seus apartats 3 i 4, de la Llei 15/2010 estableix que: 
“3. Els Tresorers .../... de les Corporacions locals elaboraran trimestralment un 
informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei pel pagament de 
les obligacions de cada Entitat local, que inclourà necessàriament el número i quantia 
global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint el termini.” 
4. Sense perjudici de la possible presentació i debat en el Ple de la Corporació local, 
l’esmentat informe s’haurà 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 respectius Estatuts d’Autonomia, tinguin 
atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. …” 
Quart.- Contingut de l’informe del quart trimestre de 2017 
Per l’exposat, i d’acord amb la informació obtinguda de les bases de dades dels 
sistemes d’informació, resulten les dades següents: 
1. DIPUTACIÓ DE GIRONA:  

 
 2. ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA, DIPSALUT: 
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3. ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ: 

 
4. CONSORCI DE LES VIES VERDES: 
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INFORME DE TRESORERIA DE XALOC 
Fuencisla Bolea Capistrós, tresorera de XALOC, en l’exercici de les funcions 
encomanades per l’article 196 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i pels articles 
5.1.a) i 2 del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal, i de 
conformitat amb l’establert a l’article quart, apartat 3, de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 
de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials emeto el següent 
informe. 
Primer.- Àmbit objectiu 
L’àmbit d’aplicació 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 empreses, o entre empreses i l’Administració, de conformitat amb el 
disposat en la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.    
Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei: 
d)Els pagaments efectuats en les operacions comercials en què intervinguin 
consumidors. 
e)Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés i lletres de 
canvi i els pagaments d’indemnització per danys, inclosos els pagaments per entitats 
asseguradores. 
f)Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el deutor, que es 
regiran per l’establert en la seva legislació especial.  
Per tant, afecta principalment als Capítols II i VI de les entitats de pressupost limitatiu, 
despeses corrents en béns i serveis i inversions, i amb menor rellevància als Capítols 
IV i VII.  
Segon.- Determinació del termini de pagament   
L’article 33 de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de recolzament a 
l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació modifica l’article 4 
de la Llei 3/2004, que passa a tenir la següent redacció:     
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1.“El termini de pagament que ha de complir el deutor, si no hagués fixat data o 
termini de pagament en el contracte, serà de trenta dies naturals després de la data 
de recepció de les mercaderies o prestació dels serveis, fins i tot quan hagués rebut 
la factura o sol•licitud de pagament equivalent amb anterioritat. 
Els proveïdors hauran de fer arribar la factura o sol•licitud de pagament equivalent als 
seus clients abans que es compleixin quinze dies naturals a comptar des de la data 
de recepció efectiva de les mercaderies o de la prestació dels serveis. 
Quan en el contracte s'hagués fixat un termini de pagament, la recepció de la factura 
per mitjans electrònics produirà els efectes d'inici del còmput de termini de pagament, 
sempre que es trobi garantida la identitat i autenticitat del signatari, la integritat de la 
factura, i la recepció per l'interessat. 
2.Si legalment o en el contracte s'ha disposat un procediment d'acceptació o de 
comprovació mitjançant el qual hagi de verificar-se la conformitat dels béns o els 
serveis amb el que es disposa en el contracte, la seva durada no podrà excedir de 
trenta dies naturals a comptar des de la data de recepció dels béns o de la prestació 
dels serveis. En aquest cas, el termini de pagament serà de trenta dies després de la 
data en què té lloc l'acceptació o verificació dels béns o serveis, fins i tot encara que 
la factura o sol•licitud de pagament s'hagués rebut amb anterioritat a l'acceptació o 
verificació. 
3.Els terminis de pagament indicats als apartats anteriors podran ser ampliats 
mitjançant pacte de les parts sense que, en cap cas, es pugui acordar un termini 
superior a 60 dies naturals. 
4.Podran agrupar-se factures al llarg d'un període determinat no superior a quinze 
dies, mitjançant una factura comprensiva de tots els lliuraments realitzats en aquest 
període, factura resum periòdica, o agrupant-les en un únic document a l'efecte de 
facilitar la gestió del seu pagament, agrupació periòdica de factures, i sempre que es 
prengui com a data d'inici del còmput del termini la data corresponent a la meitat del 
període de la factura resumen periòdica o de l'agrupació periòdica de factures de què 
es tracti, segons el cas, i el termini de pagament no superi els seixanta dies naturals 
des d'aquesta data.” 
Tercer.- Informe sobre el compliment dels terminis 
L’article quart de la Llei 15/2010 estableix en els seus apartats 3 i 4 el següent:   
“3. Els Tresorers, o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions locals, 
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en 
aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat local, que inclourà 
necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les quals 
s’estigui incomplint el termini. 
4. Sense perjudici de la possible presentació i debat en el Ple de la Corporació local, 
l’esmentat informe s’haurà 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 respectius Estatuts d’ Autonomia, tinguin 
atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. […].” 
Així doncs, essent l’obligació d’informació de caràcter trimestral, correspon l’emissió 
de l’informe al finalitzar cada trimestre natural, en els mesos d’abril, juliol, octubre i 
gener.  
Quart.- Contingut de l’informe del 4t. trimestre de 2017  
Pel que fa al quart trimestre de l’any 2017, consultada la comptabilitat de XALOC 
resulten les següents dades: 
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Nombre Import %

Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal 412 497.028,05 92,10%

Resta de pagaments 11 42.639,96 7,90%

Pagaments totals durant el trimestre 423 539.668,01 100,00%

Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la 0 0,00

data de tancament del trimestre natural  
Cinquè.- Remissió  
D’acord amb l’article quart, apartat 4, de la Llei 15/2010, es dóna trasllat del present 
informe a la Presidència i a la Secretaria de XALOC per a la seva presentació i debat 
en el Ple i per a la seva remissió a la Direcció General de Coordinació Financera amb 
les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, com a òrgan competent del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, i a la Direcció General de Política Financera i 
Assegurances del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, com a òrgan que té atribuïda la tutela financera de les corporacions locals 
de Catalunya. 
 
13. PLE109/000020/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. E con., Admin. i 

Hisenda ; XALOC: Acceptació de la delegació acordada per div ersos ens de 
determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona. 
(Exp. 2018/2233) 

 
La Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) ha rebut l’acord plenari de delegació, 
a favor de la Diputació de Girona de determinades facultats de gestió, inspecció i 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, a l’empara del que preveuen 
l’article 106.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, i l’article 7 del 
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
Atès que la Diputació de Girona va crear l’ens instrumental, Xarxa Local de Municipis 
Gironins (XALOC), per dur a terme funcions de col·laboració amb les entitats locals 
de la demarcació de Girona i prestar els serveis de gestió, inspecció i recaptació dels 
tributs i altres ingressos de dret públic municipals que li siguin delegats. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 7.2 de l’esmentat TRLRHL, els acords de 
delegació a favor de la Diputació de Girona han de ser acceptats pel màxim òrgan 
d’aquesta, i publicat el corresponent acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
de la Comunitat Autònoma.  
 
Per això, en virtut de les facultats que l’article 14, lletra o dels Estatuts de Xaloc 
atribueixen a la presidència, la corporació, a proposta de la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER. ACCEPTAR la delegació acordada pel plenari dels ajuntaments que es 
relacionen a continuació, a favor de la Diputació de Girona, de gestió, liquidació 
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals que 
s’especifiquen: 
 
AJUNTAMENT DE CAPMANY 
GESTIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE: 

•Taxa per ús i explotació de la llicència d’autotaxi 
RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU DE: 

•Taxa concessió, expedició i registre llicència 
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•Taxa per substitució de vehicles en la llicència d’autotaxi 
•Taxi per transmissió de la llicència d’autotaxi 

Data del plenari: 7/02/2018 
L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 
28 d’abril de 2009 i formalitzada en conveni subscrit en data 9 de juny de 2009. 
 
SEGON. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general coneixement.  
 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
14. PLE109/000003/2018-DCITS; Dictamen CI Territori  i Sostenibilitat ; Medi 

Ambient (014): Aprovació del conveni de col·laborac ió amb l'Ajuntament 
de Cabanelles i el senyor J.O. de R.T. per instal·l ar un dipòsit d'aigua 
destinat a la intervenció en cas d'incendi forestal  i servitud de pas. (Exp. 
2018/1200) 

 
“El Sr. J.O. de R.T. és propietari de la finca ----, que comprèn la parcel·la -- del 
polígon -- del cadastre de finques rústiques del municipi de Cabanelles, segons el 
plànol que acompanya aquest document, i expressa la seva voluntat de col·laborar en 
les tasques de prevenció d’incendis, com a propietari d’una finca rústega. 
 
L’Ajuntament de Cabanelles, en el marc de les competències atribuïdes per l’article 
25.2 f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb el 
suport de la Diputació de Girona, i d’acord amb les prioritats definides pels bombers 
de la Generalitat de Catalunya, necessita instal·lar un dipòsit d’aigua, destinat a la 
intervenció en cas d’incendi forestal. 
 
Vist l’informe del Servei de Medi Ambient que es transcriu íntegrament, d’acord amb 
el següent tenor literal: 
““INFORME del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona en relació al 
conveni amb l'Ajuntament de Cabanelles i el Sr. J.O. de R.T., per instal·lar un dipòsit 
d’aigua destinat a la intervenció en cas d’incendi forestal i servitud de pas. 
EL SERVEI DE MEDI AMBIENT INFORMA  
Que té un conveni amb el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, 
signat en data 10 de gener de 2012, per a la instal·lació, manteniment, reparació i 
millora d'infraestructures per a la intervenció en cas d'incendis forestals. 
Que a partir d'aquest, la Diputació de Girona es compromet, entre altres coses, a 
responsabilitzar-se de la instal·lació d'infraestructures necessàries per a la lluita 
contra incendis, a partir de necessitats detectades conjuntament amb la Direcció 
General de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS). 
Que la DGPEIS ha expressat la necessitat prioritària de reconstrucció d'un punt 
d'aigua per a intervenció en cas d'incendi forestal en la zona de Can Serra, al municipi 
de Cabanelles (Alt Empordà), ja que es tracta d'un dipòsit necessari per la seva 
situació en zona estratègica.  
Que el punt d'aigua de Can Serra de Cabanelles es troba inclòs en el document 
Procés de Racionalització de la Xarxa de Punts d'Aigua per a Prevenció d'Incendis 
Forestals a les Comarques de Girona, redactat per la Direcció General de Prevenció, 
Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior de la Generalitat de 
Catalunya, com a Punt d'aigua a construir de formigó.  
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Que, vistes les competències que l'article 25.2 f de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, atribueix als municipis en matèria de 
prevenció d'incendis, i vist que el dipòsit a construir es situa en propietat privada, es 
formalitza un conveni a tres bandes en què la Diputació de Girona, arrel del seu 
conveni amb el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya es compromet a 
la reconstrucció i el manteniment del dipòsit, la propietat de la finca concedeix un dret 
de superfície per a la construcció de la infraestructura i una servitud de pas a fi 
d'accedir al punt i realitzar els treballs de construcció i de manteniment. Finalment, 
l'Ajuntament es compromet a recepcionar la obra com a propietari i a cedir a la 
Diputació de Girona el dret de superfície i de pas concedit per la propietat a fi de 
permetre'n la construcció i el manteniment.  
Que el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona INFORMA 
FAVORABLEMENT l'aprovació del conveni per instal·lar un dipòsit d’aigua destinat a 
la intervenció en cas d’incendi forestal i servitud de pas de Can Serra, al Municipi de 
Cabanelles. 
Que l'òrgan competent per aprovar el conveni amb l'Ajuntament de Cabanelles i el Sr. 
José Oriol de Ribot Torrella per a instal·lar un dipòsit d'aigua per a la intervenció en 
cas d'incendi forestal i servitud de pas és el Ple.” 
 
D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de 
Cabanelles i el senyor José Oriol de Ribot Torrella, del següent tenor literal: 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, 
L'AJUNTAMENT DE CABANELLES I EL SENYOR JOSÉ ORIOL DE RIBOT 
TORRELLA PER INSTAL·LAR UN DIPÒSIT D’AIGUA DESTINAT A LA 
INTERVENCIÓ EN CAS D’INCENDI FORESTAL I SERVITUD DE PAS 
CN/3720 
D'una part, el Sr. Pere Vila i Fulcarà, president de la Diputació de Girona, facultat per 
aquest acte per acord del Ple del dia ............................., assistit pel Sr. Jordi Batllori i 
Nouvilas, secretari general de la corporació. 
De l'altra, el Sr. Martí Espigulé Vallmajó, alcalde president de l’Ajuntament de 
Cabanelles, assistit per la secretària de la corporació la Sra. Mireia Acost Piqué. 
I de l’altra, el Sr. J. O. de R. T. , amb DNI ---308X, en representació pròpia.  
MANIFESTEN: 
Que J. O. de R. T. és propietari de la finca ----, que comprèn la parcel·la -- del polígon 
-- del cadastre de finques rústiques del municipi de Cabanelles, segons els plànols 
que acompanyen aquest document (annex I) i que figuren a l’expedient, i expressa la 
seva voluntat de col·laborar en les tasques de prevenció d’incendis, com a propietari 
d’una finca rústega. 
L’Ajuntament de Cabanelles, en el marc de les competències atribuïdes per l’article 
25.2 f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb el 
suport de la Diputació de Girona, i d’acord amb les prioritats definides pels bombers 
de la Generalitat de Catalunya, necessita instal·lar un dipòsit d’aigua, destinat a la 
intervenció en cas d’incendi forestal. 
Per tot el que s’ha dit, les persones compareixents, en virtut de la representació en la 
qual actuen, 
PACTEN 
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1. El propietari, a l’empara dels articles 564.1 i següents i 566.1 i següents de la Llei 
5/2006, de 10 de maig, del Codi civil de Catalunya, autoritza la constitució d’un dret 
de superfície per a la instal·lació del dipòsit d’aigua a la seva finca i una servitud de 
pas a través de la mateixa, per accedir al dipòsit, per tal de realitzar els treballs de 
vigilància, manteniment i reparació que calgui efectuar, a favor de l’Ajuntament de 
Cabanelles. 
2. El propietari s’obliga a permetre els treballs de tractament de la vegetació a l’entorn 
del punt de càrrega que figuren a l’annex II d’aquest document i a l’expedient, per a 
un radi de 25 metres al voltant del dipòsit, i a deixar lliure d’instal·lació d’objectes o 
construccions la superfície de 100 m de radi a l’entorn d'aquest. 
En cas de venda o transmissió de la finca, el propietari farà coneixedor el comprador 
o adquirent de l’existència d'aquesta càrrega. 
3. El propietari autoritza a l’Ajuntament de Cabanelles per tal que aquest últim posi a 
disposició de la Diputació de Girona l’ús del dret de superfície i servitud per poder 
executar les obres de construcció del dipòsit.  
4. La Diputació de Girona assumirà, en la seva totalitat, els costos d’instal·lació del 
dipòsit i el seu posterior manteniment i ompliment d’aigua mentre duri la vigència 
d'aquest conveni. 
La Diputació de Girona o, si s'escau, el seu contractista podrà accedir al terreny 
indicat per executar les obres del dipòsit i per realitzar les tasques de manteniment, 
neteja i les que siguin convenients. Un cop instal·lat, el dipòsit passarà a formar part 
de la infraestructura municipal de lluita contra incendis, i serà recepcionat per 
l’Ajuntament. Aquest dret de pas també podrà ser utilitzat pels Bombers de la 
Generalitat o l'entitat en qui ells deleguin a fi de realitzar la neteja de la vegetació 
circumdant del dipòsit.  
5. La constitució d’aquests drets a favor de l’Ajuntament es fa a títol gratuït, i en cap 
cas no donarà lloc a contraprestació econòmica ni de cap altra mena a la propietat. 
6. Aquest conveni serà vigent per un termini de 20 anys; un cop transcorregut aquest 
termini, es prorrogarà tàcitament per períodes de 5 anys si la propietat o l’Ajuntament 
no comuniquen el contrari per escrit 6 mesos abans de finalitzar cada període. 
Una vegada finalitzi la vigència del conveni quedarà sense efectes la cessió 
efectuada, quedant el dipòsit existent incorporat a la propietat. 
7. Els litigis que es derivin dels efectes del conveni seran competència de la 
jurisdicció civil, atès que es tracta d’un conveni amb un contingut propi de dret civil, 
del qual resulten competents els tribunals d’aquesta jurisdicció. 
Així ho atorguen, fetes les advertències de llei, en especial les que es refereixen al 
compliment del que disposen les normes que regeixen el procediment administratiu, 
la legislació de règim local, els drets urbanístics i l’expropiació forçosa. 
I, un cop llegit aquest conveni, que s’estén per triplicat, els atorgants el ratifiquen i el 
signen. 
Girona, .................. Per la Diputació de Girona El president Pere Vila i Fulcarà El 
secretari general Jordi Batllori i Nouvilas Cabanelles, .................. Per l'Ajuntament de 
Cabanelles L'alcalde Martí Espigulé Vallmajó La secretària Mireia Acost Piqué Girona, 
................. El propietari J. O. de R. T.” 
 
SEGON. Aquest conveni queda subjecte a l'existència de crèdit suficient i adequat en 
els pressupostos corresponents. 
 
TERCER. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del 
conveni i dels documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
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QUART. Traslladar el present acord a l'Ajuntament de Cabanelles i al senyor José 
Oriol de Ribot Torrella.” 
 
El vicepresident segon, senyor Fermí Santamaria, pren la paraula, presenta la 
proposta de la Comissió que presideix, i comenta que, concretament, aquest punt es 
tracta de, precisament, fer un dels tants convenis que té signats la Diputació amb tots 
aquests ajuntaments que tenen o disposen d’aquest dipòsit d’aigua destinant a la 
intervenció en el cas d’incendi. No es tracta de fer una construcció, sinó de reconstruir 
en el mateix lloc un dipòsit que era de ferro, s’ha fet malbé i s’aprofitarà l’encofrat 
d’aquest mateix dipòsit perquè la part de dintre, doncs, la folrarem amb formigó i 
d’aquesta manera li donarà molta més consistència i es reconstrueix allà mateix on hi 
havia el dipòsit de ferro. En aquest cas, doncs, seria amb l’Ajuntament de Cabanelles 
i amb el senyor Josep Oriol de Ribot Torrella, que és el propietari de l’espai, diguem-
ne. Això seria una servitud de pas per vint anys i utilitzar aquests terrenys en favor de 
l’ajuntament. I el que farà la Diputació, serà reconstruir el dipòsit i en farà 
manteniment i omplir el dipòsit d’aigua per als serveis d’emergència.  
El diputat senyor Lluc Salellas pren la paraula, i anuncia l’abstenció del grup de la 
CUP en aquest punt.  
 
S’APROVA per 24 vots a favor (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 abstenció (CUP) 
 
15. PLE109/000004/2018-DCITS; Dictamen CI Territori  i Sostenibilitat ; Medi 

Ambient (014): Aprovació de la modificació del Pla de serveis d'assistència 
en matèria de conservació del patrimoni natural. (E xp. 2017/8940) 

 
“El Ple del dia 19 de desembre de 2017 va aprovar el Pla de serveis d’assistència en 
matèria de conservació del patrimoni natural. 
 
Vist l’informe del Servei de Medi Ambient de data 15 de febrer de 2018. 
 
D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Modificar el Pla de serveis d’assistència en matèria de conservació del 
patrimoni natural, de la següent manera: 

 
Modificar el segon punt de la línia 2, on hi diu “La conservació d’elements prioritaris 
del patrimoni natural municipal (tàxons, hàbitats, serveis ecosistèmics) dins espais 
compresos en el PEIN i/o Xarxa Natura 2000” es modifica per “La conservació 
d’elements prioritaris del patrimoni natural municipal (tàxons, hàbitats, serveis 
ecosistèmics) dins espais compresos en el PEIN i/o Xarxa Natura 2000, o bé dins 
d’altres espais amb Hàbitats d’Interès Comunitari Prioritari”.  
Modificar el tercer punt de la línia 2, on hi diu “La regulació de l’ús públic dins espais 
compresos en el PEIN i/o Xarxa Natura 2000” es modifica per  “La regulació de l’ús 
públic dins espais compresos en el PEIN i/o Xarxa Natura 2000, o bé dins d’altres 
espais amb  Hàbitats d’Interès Comunitari Prioritari”. 
Modificar el segon punt de la línia 3, on hi diu “La conservació d’elements prioritaris 
del patrimoni natural municipal (tàxons, hàbitats, serveis ecosistèmics) dins espais 
compresos en el PEIN i/o Xarxa Natura 2000” es modifica per “La conservació 
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d’elements prioritaris del patrimoni natural municipal (tàxons, hàbitats, serveis 
ecosistèmics) dins espais compresos en el PEIN i/o Xarxa Natura 2000, o bé dins 
d’altres espais amb Hàbitats d’Interès Comunitari Prioritari”.  
Modificar el tercer punt de la línia 3, on hi diu “Regulació de l’ús públic dins espais 
compresos en el PEIN i/o Xarxa Natura 2000” es modifica per “Regulació de l’ús 
públic dins espais compresos en el PEIN i/o Xarxa Natura 2000, o bé dins d’altres 
espais amb  Hàbitats d’Interès Comunitari Prioritari”.  
Modificar l’apartat “destinataris” de la fitxa descriptiva de la Línia 1, on hi diu “Tots els 
municipis de la demarcació de Girona” es modifica per “Tots els municipis i els 
consorcis gestors d’espais d’interès naturals de la demarcació de Girona”. 
Modificar el segon i el tercer concepte de les fitxes descriptives de la Línia 2 i 3, on hi 
diu “La conservació d’elements prioritaris del patrimoni natural municipal (tàxons, 
hàbitats, serveis ecosistèmics) dins espais compresos en el PEIN i/o Xarxa Natura 
2000” i “La regulació de l’ús públic dins espais compresos en el PEIN i/o Xarxa Natura 
2000” es modifica per “La conservació d’elements prioritaris del patrimoni natural 
municipal (tàxons, hàbitats, serveis ecosistèmics) dins espais compresos en el PEIN 
i/o Xarxa Natura 2000, o bé dins d’altres espais amb Hàbitats d’Interès Comunitari 
Prioritari” i “La regulació de l’ús públic dins espais compresos en el PEIN i/o Xarxa 
Natura 2000, o bé dins d’altres espais amb Hàbitats d’Interès Comunitari Prioritari”. 

 

SEGON. Aprovar el text modificat del Pla de serveis d’assistència en matèria de 
conservació del patrimoni natural amb següent tenor literal: 
“PLA DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE CONSERVACIÓ DEL 
PATRIMONI NATURAL DEL SERVEI DE MEDI AMBIENT DE LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA 
1. CONSIDERACIONS PRÈVIES 
L’article 36.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració local, estableix com a competències pròpies de la Diputació 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als 
de menor capacitat econòmica i de gestió.  
Aquesta llei atorga als municipis, en els termes de la legislació de l’Estat i de les 
comunitats Autònomes, la competència en  protecció del medi ambient urbà (art. 
25.2.b). És en l’àmbit urbà on tenen lloc processos i actuacions amb repercussions 
ambientals i per a la salut pública, com ara la proliferació de flora exòtica invasora i 
expansió cap el medi natural i l’aplicació de productes fitosanitaris en parcs, zones 
verdes i vies públiques. Als ajuntaments els correspon vetllar per la gestió dels espais 
públics enjardinats i en concret per a la substitució de les espècies exòtiques incloses 
al Decret 630/2013, de 2 d’agost, per el que es regula el Catàleg Espanyol d’Espècies 
Exòtiques Invasores. 
En quant al sòl no urbanitzable, la demarcació de Girona compta amb nombrosos 
espais protegits integrats en el Pla d’Espais d’Interès Natural (Decret 328/1992) i/o en 
la Xarxa Natura 2000, que conformen més del 30% de la seva superfície, constituint 
un important valor i recurs patrimonial, paisatgístic, turístic i econòmic per als 
municipis i per al conjunt de la província de Girona. La Llei 3/2012, del 22 de febrer, 
de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010 atorga competències municipals en l’autorització i execució de diverses 
activitats i actuacions en sòl no urbanitzable. En els casos en què el sòl no 
urbanitzable està catalogat com a Espais d’Interès Natural, els ajuntaments també 
estan sotmesos a allò que determina el PEIN, ja que com a pla territorial sectorial 
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esdevé un dels instruments de desplegament del Pla territorial general de Catalunya 
(aprovat pel Parlament de Catalunya l'any 1995) i té caràcter vinculant per a tots els 
instruments de planificació física del territori.  
No obstant, una bona part dels espais d’Interès Natural de la demarcació no compten 
amb una gestió directa per part de la Generalitat o un òrgan de gestió específic i, 
s’ubiquen en petits municipis amb pocs recursos econòmics i tècnics per dur a terme 
accions de conservació, millora, promoció  del patrimoni natural i de regulació de l’ús 
públic que determina el PEIN, patint un clar greuge comparatiu respecte altres espais 
on si que s’hi inverteixen esforços tècnics i econòmics que beneficien els municipis i 
els seus ciutadans.  
2. SERVEIS A PRESTAR: 
Línia 1. Coordinació de sessions formatives en gestió de flora.   

• Sessions formatives per al control i/o eradicació de flora exòtica invasora per a 
tècnics i brigades d’ajuntaments i de consorcis gestors d’espais d’interès 
naturals. 

•Sessions formatives per a usos alternatius a l’aplicació de fitosanitaris en l’àmbit 
municipal. 

Línia 2. Redacció de memòries valorades i/o projectes executius per ajuntaments, 
adreçades a: 

• L’eliminació i/o gestió de flora exòtica invasora a nivell municipal. 
•La conservació d’elements prioritaris del patrimoni natural municipal (tàxons, 

hàbitats, serveis ecosistèmics) dins espais compresos en el PEIN i/o Xarxa 
Natura 2000, o bé dins d’altres espais amb Hàbitats d’Interès Comunitari 
Prioritari.  

• La regulació de l’ús públic dins espais compresos en el PEIN i/o Xarxa Natura 
2000, o bé dins d’altres espais amb Hàbitats d’Interès Comunitari Prioritari.  

Línia 3. Direcció facultativa en l’execució de treballs de millora del patrimoni natural 
per ajuntaments, adreçades a: 

• L’eliminació i/o gestió de flora exòtica invasora a nivell municipal. 
• La conservació d’elements prioritaris del patrimoni natural municipal (tàxons, 

hàbitats, serveis ecosistèmics) dins espais compresos en el PEIN i/o Xarxa 
Natura 2000, o bé dins d’altres espais amb Hàbitats d’Interès Comunitari 
Prioritari.  

• Regulació de l’ús públic dins espais compresos en el PEIN i/o Xarxa Natura 
2000, o bé dins d’altres espais amb Hàbitats d’Interès Comunitari Prioritari.  

Si bé un municipi pot demanar més d’un servei alhora, no es podrà adjudicar la 
línia 2 i 3 per a ser executada de forma simultània. En aquest sentit, es prioritzarà 
la línia 2 per tal d’assegurar que els municipis disposin d’una memòria valorada o 
d’un projecte executiu adequat abans de dur a terme l’execució dels treballs. 
Altrament, per a les línies 2 i 3 només es podrà sol·licitar el servei per a una de les 
tres temàtiques exposades. 

3. BENEFICIARIS DEL PLA 
Podran sol·licitar els serveis de la línia 1 tots els ajuntaments i consorcis de la 
província de Girona que compleixin les consideracions establertes per a cada servei. 
Podran sol·licitar els serveis de les línies 2 i 3 els ajuntaments de la província de 
Girona de menys de 20.000 habitants que compleixin les consideracions establertes 
per a cada servei. 
4. CONDICIONANTS 
S’especifiquen en la fitxa corresponent per a cada servei. 
5. SOL·LICITUD  
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Els ens locals que reuneixin els requisits per poder sol·licitar algun dels serveis ho 
hauran de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de 
Girona (www.ddgi.cat). La sol·licitud s’haurà de signar electrònicament mitjançant la 
signatura electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del 
Consorci AOC. 
6. FINANÇAMENT I PRESTACIÓ DEL SERVEI 
Els serveis inclosos dins d’aquest pla d’assistència es facilitaran de manera gratuïta a 
tots els ajuntaments en funció de la capacitat de finançament de què disposi la 
Diputació de Girona. 
Les sol·licituds presentades s’atendran per ordre d’entrada al Registre de la Diputació 
de Girona. 
La Diputació de Girona es reserva la possibilitat d’encarregar la prestació del servei a 
una empresa, un treballador autònom o un ens supramunicipal. En aquest cas, es 
facilitarà a l’ajuntament mitjançant el correu electrònic el nom de l’entitat que farà 
l’assistència tècnica per compte de la Diputació de Girona. 
7. VIGÈNCIA DEL PLA DE SERVEIS 
Aquest pla de serveis té una vigència indefinida i els serveis es poden sol·licitar 
durant tot l’any. 
8. INSTRUCCIÓ DE L’EXPEDIENT 
La instrucció del procediment de concessió dels serveis correspon al Servei de Medi 
Ambient de la Diputació de Girona, sense prejudici de les delegacions que es 
considerin oportunes. 
Línia 1. Coordinació de sessions formatives en gestió de flora.   
El servei consisteix en dur a terme sessions informatives i formatives de les següents 
temàtiques: 
1.1-Sessions formatives per al control i/o eradicació de flora exòtica invasora per a 

tècnics i personal de brigades, per al compliment del Real Decret 630/2013. 
1.2-Sessions formatives per a usos alternatius a l’aplicació de fitosanitaris en l’àmbit 

municipal. 
Destinataris: 

• Tots els municipis i els consorcis gestors d’espais d’interès naturals de la 
demarcació de Girona. 

Condicionants 
L’ajuntament, en cas que la sessió es realitzi al seu municipi, haurà de posar a 
disposició un local, així com tot el material informàtic necessari (ordinador, projector, 
micròfons, etc.).  
Criteris de selecció 
Les sol·licituds presentades s’atendran per ordre d’entrada al Registre de la Diputació 
de Girona. 
S’acordarà la data de la sessió amb l’ajuntament. Es podrà acordar realitzar les 
sessions conjuntament amb dos o més ajuntaments.  
Contingut del servei 
El servei consisteix en l’organització de sessions de formació adreçades a personal 
tècnic i de brigades municipals sobre 1) les obligacions dels ens en matèria 
d’espècies invasores, segons el Real Decret 630/2013, i formació específica per a la 
gestió local de la problemàtica de la flora exòtica i 2) minimització d’aplicació de 
fitosanitaris i foment de pràctiques alternatives en l’àmbit local amb finalitat de 
promoure una millor salut ambiental i pública. 
Terminis de sol·licitud 
Tot l’any. 



 
   
 
 

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

 

64

Línia 2.  Redacció de memòries valorades i/o projectes executius per ajuntaments 
El servei consisteix en la redacció d’una memòria valorada o un projecte executiu 
destinat a la conservació del patrimoni natural, per als següents conceptes: 

• L’eliminació i/o gestió de flora exòtica invasora a escala municipal. Només es 
consideraran aquelles espècies que: a) surtin al Catàleg Espanyol d’Espècies 
Exòtiques Invasores RD 630/2013 i tinguin protocols de gestió redactats per la 
Diputació de Girona, o bé b)altres espècies que tot i no complir cap dels 
criteris anteriors, presentin oportunitats reals de gestió i es demostri que 
ocasionen greus problemes per a hàbitats naturals concrets, espècie 
autòctones amb interès de conservació o alterin processos ecològics.  

• La conservació d’elements prioritaris del patrimoni natural municipal (tàxons, 
hàbitats, serveis ecosistèmics) dins espais compresos en el PEIN i/o Xarxa 
Natura 2000, o bé dins d’altres espais amb Hàbitats d’Interès Comunitari 
Prioritari. 

•La regulació de l’ús públic dins espais compresos en el PEIN i/o Xarxa Natura 
2000, o bé dins d’altres espais amb Hàbitats d’Interès Comunitari Prioritari. 

Destinataris 
Municipis de menys de 20.000 habitants.  
Condicionants 
Una vegada entregat el projecte, l’ajuntament l’haurà d’aprovar per Ple en un termini 
màxim de 3 mesos, i haurà de sol·licitar l’autorització per a la seva execució a les 
autoritats competents en la matèria, en cas de ser necessàries.  
L’import total d’execució dels treballs referits en la memòria valorada o projecte 
executiu no  superarà en cap cas els 20.000€, IVA inclòs. 
Criteris de selecció 
Les sol·licituds presentades s’atendran per ordre d’entrada al Registre de la Diputació 
de Girona, i s’aniran resolent d’acord amb les capacitats reals d’execució tan pel que 
fa a la disponibilitat d’autoritzacions necessàries, com pel que fa al finançament, tant 
si prové del propi ajuntament o d’altres fonts.  
Contingut del servei 
El resultat del servei serà un projecte executiu o una memòria valorada, el qual tindrà 
el següent contingut: 

•Objectiu i justificació dels treballs 
•Cartografia detallada de la flora exòtica invasora a escala de tot el municipi i/o 

dels elements prioritaris del patrimoni natural (s’inclourà la trama urbana pel 
que fa a la flora invasora).  

•Definició dels treballs a realitzar i metodologies a seguir. 
•Pressupost d’actuacions. 
•Llistat dels propietaris de les finques afectades en el cas de tractar-se de flora 

exòtica invasora. 
•Plec de prescripcions tècniques per a realitzar els treballs correctament. 
•Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (EBSS), si s’escau. 
•Cartografia d’execució, si és diferent de l’anterior. 

Terminis de sol·licitud 
Tot l’any. 
Línia 3. Direcció facultativa per a l’execució de treballs de millora del patrimoni natural 
per ajuntaments, adreçades a: 
El servei consisteix en l’assistència d’una direcció facultativa per a l’execució de 
treballs destinats a la conservació del patrimoni natural, per als següents conceptes: 

• L’eliminació i/o gestió de flora exòtica invasora a escala municipal. 
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• La conservació d’elements prioritaris del patrimoni natural municipal (tàxons, 
hàbitats, serveis ecosistèmics) dins espais compresos en el PEIN i Xarxa 
Natura 2000, o bé dins d’altres espais amb Hàbitats d’Interès Comunitari 
Prioritari. 

• Regulació de l’ús públic dins espais compresos en el PEIN i Xarxa Natura 
2000, o bé dins d’altres espais amb Hàbitats d’Interès Comunitari Prioritari. 

Destinataris 
Municipis de menys de 20.000 habitants. 
Condicionants 
Cal que l’ajuntament aporti la següent documentació: 

- Una memòria valorada o un projecte executiu aprovat pel Ple municipal (pot 
haver estat redactada en el marc de la línia 2 d’aquest Pla de Serveis). 

- Les autoritzacions necessàries per a poder dur a terme l’execució dels treballs 
(tant de les autoritats competents, com dels propietaris privats) 

- Els compromisos de les propietats declarant que es respectarà l’objecte de 
l’actuació durant un mínim de 10 anys.  

- El compromís de l’ajuntament declarant que farà els esforços que estiguin al 
seu abast per a mantenir l’objecte de l’actuació durant un mínim de 5  anys.  

Els imports màxims que es destinaran per a la direcció facultativa per a l’execució de 
treballs de millora del patrimoni natural no superaran en cap cas el 10% del cost 
d’execució.  
Si no es compleix amb aquestes obligacions, l'ajuntament haurà d'abonar a la 
Diputació de Girona l'import corresponent al cost del servei prestat. 
Criteris de selecció 
Les sol·licituds presentades s’atendran per ordre d’entrada al Registre de la Diputació 
de Girona, i s’aniran resolent d’acord amb les capacitats reals d’execució. 
Contingut del servei 
El resultat del servei serà l’execució dels treballs previstos a la memòria valorada 
presentada per l’ajuntament, incloent la direcció dels treballs.  
Terminis de sol·licitud 
Tot l’any.” 
 
TERCER. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
QUART. Traslladar el present acord a tots els ajuntaments i consorcis de la província 
de Girona.” 
 
El vicepresident segon senyor Fermí Santamaria presenta la proposta de la Comissió i 
manifesta que com sabeu, la Diputació té un Pla de servei d’assistència en matèria de 
conservació de patrimoni natural i es tracta de fer una modificació puntual d’aquest pla 
de servei per ajustar-lo als conceptes susceptibles d’assistència per part de la 
Diputació, ja que s’ha detectat que en el redactat, per omissió, hi ha algunes zones 
d’interès per l’espècie o l’habitat, i el que es tractaria, doncs, d’interès comunitari, que 
estan fora del que diguem l’àmbit xarxa natural perquè a la part de fora també 
d’aquesta xarxa doncs hi ha espècies que també són d’interès i, per tant, del que es 
tractaria és d’introduir en aquest pla aquestes zones, i també era un pla destinat als 
municipis, i en aquest cas també inclourem els consorcis gestors de les zones 
naturals. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
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16. PLE109/000005/2018-DCITS; Dictamen CI Territori  i Sostenibilitat ; Servei 

programes europeus (029): Aprovació definitiva del projecte d'ampliació de 
la xarxa de vies verdes a les comarques gironines e ntre el Pirineu de 
Girona i la Costa Brava. (Exp. 2016/6767) 

 
“Atès que el Ple de la Diputació, en sessió duta a terme el dia 19 de desembre de 
2017 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte conjunt 
d’ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques gironines entre el Pirineu de 
Girona i la Costa Brava, aprovat dintre de la convocatòria dels eixos 4 i 6 del PO 
FEDER Catalunya, regulada per l’ordre GAH/45/2016, de 7 de març (operació GO03-
000064 “Xarxa d’itineraris turístics pedalables i vies verdes”). 
 
Tenint en compte que es va sotmetre a informació pública mitjançant publicació al 
BOP de Girona núm. 16, de 23 de gener de 2018 i al l’e-tauler de la Corporació, 
sense que s’hagin presentat al·legacions. 
 
D’acord amb els antecedents, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent:   
 
PRIMER. Aprovar definitivament els tres projectes que es detallen a continuació, els 
quals configuren el projecte conjunt d’ampliació de la xarxa de vies verdes a les 
comarques gironines entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava: 
 

A)Projecte d'ampliació de les vies verdes a les comarques gironines entre el 
Pirineu de Girona i la Costa Brava. Pressupost: 3.658.080,46 €. Redactor: 
Servei d’Enginyeria de la Diputació de Girona per encàrrec del Consorci de les 
Vies Verdes. 

B)Projecte de via verda entre Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) i la Vall de 
Bianya (Garrotxa). Pressupost: 1.314.163,67 €. Redactor: Josep Ferreró i 
Solés per encàrrec dels ajuntaments de Sant Joan de les Abadesses i de la 
Vall de Bianya. 

C)Projecte “El Camp Llarg, un pont entre l'urbà i el rural”. Pressupost: 215.248,65 
€. Redactor: Josep Alemany i Masgrau per encàrrec del Consell Comarcal del 
Pla de l’Estany. 

 
SEGON. Publicar l'acord d'aprovació definitiva del projecte conjunt d’obres 
d’ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques gironines entre el Pirineu de 
Girona i la Costa Brava al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de la corporació, de conformitat amb 
l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
TERCER. Trametre aquest acord i una còpia del projecte conjunt al Consorci de les 
Vies Verdes de Girona i als ajuntaments de Banyoles, Campdevànol, Cornellà del 
Terri, Esponellà, Fontcoberta, la Vall de Bianya, Palol de Revardit, Porqueres, Ripoll, 
Sant Joan de les Abadesses, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i Serinyà 
 
QUART. Notificar individualment aquest acord als propietaris afectats. 
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CINQUÈ. Trametre aquest acord i una còpia del projecte a la Secció d'Expropiacions. 
 
SISÈ. Trametre aquest acord i una còpia del projecte a l’Agència Catalana de l’Aigua 
per a la seva autorització. 
 
SETÈ. Facultar al president perquè resolgui mitjançant decret els actes de tràmit i/o 
els recursos administratius que s'escaiguin del projecte aprovat a l'empara del que 
preveu l'apartat 4 de l'article 33 de la Llei de bases de règim local, delegar-l’hi les 
atribucions previstes a l'apartat g) i m) de la norma esmentada, pel que fa a resoldre 
les rectificacions o modificacions de les relacions de propietaris, parcel·les o 
superfícies afectades, motivades per les incidències que puguin sorgir durant el 
replanteig o l'execució de les obres.” 
 
La diputada de Programes europeus, senyora Maria Àngels Planas, pren la paraula i 
explica que el que proposem aquí és l’aprovació definitiva del projecte d’ampliació de 
vies verdes. Es va portar al mes de desembre l’aprovació inicial i hi ha hagut un 
període per presentar al·legacions. No s’ha presentat cap al·legació i, per tant, el que 
fem és aportar l’aprovació definitiva. El tràmit de licitació es farà les properes 
setmanes i, de fet, hi ha un tram que és el de Porqueres, que esperem que en quatre 
mesos ja estigui fet. També hi ha el tram de Sant Joan de les Abadesses i la vall de 
Bianya, que en un termini de vuit mesos també preveiem que estigui fet. I llavors hi ha 
un tram una mica més llarg que preveiem que en dotze mesos estigui fet i si pot ser 
abans, doncs abans ho farem, que és el de Sant Julià de Ramis fins a Serinyà.  
 
S’APROVA per unanimitat.  
 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRACIÓ I HIS ENDA 
 
17. PLE109/000013/2018-DCIPEAH; Dictamen CI Prom. E con., Admin. i 

Hisenda ; Expropiacions: Acceptació de la delegació de la po testat 
expropiatòria de l'Ajuntament de Sant Julià de Rami s i de l'aprovació 
inicial de la relació de béns i drets afectats per l'expropiació forçosa. 
(Exp.2018/287) 

 
L’Ajuntament de Sant Julià de Ramis, en sessió plenària del dia 28 de desembre de 
2017, va aprovar l’acord de delegació de competències a la Diputació de Girona per 
la tramitació i resolució de l’expedient d’expropiació que afecta terrenys privats on 
s’executarà el traçat del carril bici contemplat en el projecte d’obres d’ampliació de la 
xarxa de vies verdes a les comarques gironines entre el Pirineu de Girona i la Costa 
Brava, al municipi de Sant Julià de Ramis. 
 
El Ple d’aquesta Corporació, en la sessió del dia 20 de març de 2018, ha aprovat 
definitivament el projecte d’ampliació de les vies verdes a les comarques gironines 
entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava amb un pressupost de 3.658.080,46 €. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 235.3 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, i l’article 40 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aquesta aprovació definitiva 
porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels terrenys i 
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els edificis que hi es estan compresos als efectes d’expropiació forçosa. 
 
El projecte esmentat conté, entre altres, la determinació dels terrenys del terme 
municipal de Sant Julià de Ramis que es consideren necessaris d’adquirir o ocupar 
per a la seva execució, els quals la majoria ja han estat adquirits per l’Ajuntament a 
excepció dels següents: 
 
Terme municipal de Sant Julià de Ramis 
 

 Nom del titular Referència cadastral Superfície afectada per 
camí natural (m2) 

Nº 
fin-
ca 

Titularitat Ref. 
cadastral 

Qualif. 
finca 

Pol. Parc Super- 
fície 
(m2) 

Ús Lon-
gitud 

Am-
plada 

Total 

1 Instal·lacions 
i Promocions, 
SA 

17179A014
001640000
AI 

Rústic 14 164 745 Agrari 22,50 4,00 90,00 

3 J. G. 17179A014
001660000
AE 

Rústic 14 166 1.930 Agrari 92,50 4,00 370,00 

 
D’acord amb els antecedents i la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la corporació, a proposta de la 
Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda per unanimitat 
ACORDA: 
 
Primer. Acceptar la delegació de la potestat expropiatòria de l’Ajuntament de Sant 
Julià de Ramis, per tal d’adquirir mitjançant el procediment expropiatori els terrenys 
afectats i necessaris per a l’execució del projecte d’obres d’ampliació de la xarxa de 
vies verdes a les comarques gironines, entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava, en 
el municipi de Sant Julià de Ramis. 
 
Segon. Determinar que la Diputació de Girona actuarà com a ens expropiant i 
l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis com a beneficiari, el qual entre altres obligacions, 
és qui pagarà o consignarà la quantitat fixada com a preu just i, si s’escau, els 
interessos de demora legalment preceptius, d’acord amb el que estableixen els 
articles 4 i 5 del Decret, de 26 d’abril de 1957 pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’expropiació forçosa i la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació 
forçosa.  
 
Tercer. Publicar la delegació de la competència expropiatòria en el Butlletí Oficial de 
la Província, d’acord amb el que estableix l’article 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
Quart. Estimar que, de conformitat amb el que disposa l’article 235.3 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, i l’article 40 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’aprovació 
definitiva del projecte d’obres d’ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques 
gironines, entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava, porta aparellada la declaració 
d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació d’aquests béns als efectes de l’expropiació 
forçosa. 
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Cinquè. Aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada de propietaris 
formulada a l'efecte, i la descripció dels béns i drets afectats per l'expropiació, en 
relació amb l'execució del projecte d'obres esmentat, que es descriu tot seguit: 
 
Terme municipal de Sant Julià de Ramis 
 

 Nom del titular Referència cadastral Superfície afectada per 
camí natural (m2) 

Nº 
fin-
ca 

Titularitat Ref. 
cadastral 

Qualif. 
finca 

Pol. Parc Super- 
fície 
(m2) 

Ús Lon-
gitud 

Am-
plada 

Total 

1 Instal·lacions 
i Promocions, 
SA 

17179A014
001640000
AI 

Rústic 14 164 745 Agrari 22,50 4,00 90,00 

3 J. G. 17179A014
001660000
AE 

Rústic 14 166 1.930 Agrari 92,50 4,00 370,00 

 
Sisè. Obrir un període d'informació pública durant el termini de 15 dies hàbils 
mitjançant la publicació de l'edicte corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província, en un o dos diaris de major circulació de 
la província, i al tauler electrònic de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis, per tal que 
es puguin rectificar els possibles errors que s'estimin comesos en la relació, d'acord 
amb el que regulen els articles 18 i 19.2 de la Llei d'expropiació forçosa de 16 de 
desembre de 1954 i 17 del Reglament d'expropiació forçosa de 26 d'abril de 1957. 
 
Setè. Traslladar aquest acord, per al seu coneixement i a tots els efectes, a 
l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis. 
 
Vuitè. Requerir a l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis perquè una vegada hagi 
finalitzat el termini esmentat, trameti el corresponent certificat d'exposició pública, en 
virtut del que regulen els articles 18 i 19.2 de la Llei d'expropiació forçosa de 16 de 
desembre de 1954 i 17 del Reglament d'expropiació forçosa de 26 d'abril de 1957. 
 
Novè. Notificar individualment aquest acord als interessats. 
 

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ LOCAL 
 
18. PLE109/000002/2018-DCICL; Dictamen CI Cooperaci ó Local ; Assistència i 

Cooperació als Municipis (023): Aprovació del Pla d e Serveis d'assistència 
als municipis per a la gestió de cementiris i serve is funeraris. (Exp. 
2018/487) 

 
“L’article 153 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis del ens locals, estableix que els ens locals tenen plena 
potestat per crear, modificar i suprimir els serveis de la seva competència, d’acord 
amb la legislació vigent. 
 
L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL) atribueix a les Diputacions la competència d’assistència i cooperació 
jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat 
econòmica i de gestió. 
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L’article 26.1 a de l’LRBRL estableix que els municipis han de prestar, entre d’altres i 
en tot cas, el servei de cementiri.  
 
L’article 1.1 de la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris estableix que 
aquests serveis tenen la condició de servei essencial d’interès general que pot ser 
prestat per l’Administració, per empreses públiques o per empreses privades, en 
règim de concurrència en tots els casos. L’article 2 del mateix text legal assenyala 
que els municipis són l’administració competent en matèria de serveis funeraris i són 
els responsables de garantir-ne l’existència i la prestació a tota la col·lectivitat local. 
 
L’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona, en l’exercici de les seves 
funcions d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis proposa 
la creació d’un nou servei d’assistència als municipis per a la gestió de cementiris i 
serveis funeraris, amb l’objectiu d’oferir als municipis, prioritàriament als de menor 
població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei integral, apropiat i de 
qualitat per a la gestió dels cementiris i serveis funeraris. 
 
L’article 158.1 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis del ens locals, disposa que els òrgans competents dels 
ens locals poden exercir la iniciativa per a l’establiment dels serveis. L’article 159.1 
estableix que la creació d’un servei s’ha d’instrumentar mitjançant una memòria 
justificativa, un projecte d’establiment i un reglament que n’estableixi el règim jurídic 
de la prestació. 
 
Vist l’expedient instruït a l’efecte, la Comissió Informativa de Cooperació Local hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar el “Pla de Serveis d’assistència als municipis per a la gestió de 
cementiris i serveis funeraris” de la Diputació de Girona, que es transcriu a 
continuació:  
 
“PLA DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA ALS MUNICIPIS PER A LA GESTIÓ DE 
CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS 
1.INTRODUCCIÓ 
L’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL), modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local, determina que són competències pròpies de la 
Diputació: 

a)La coordinació dels serveis municipals entre si per garantir la prestació integral i 
adequada dels serveis de competència municipal a la totalitat del territori 
provincial. 

b)L’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, 
especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió. 

L’article 26.1 a de l’LRBRL estableix que els municipis han de prestar, entre d’altres i 
en tot cas, el servei de cementiri.  
L’article 1.1 de la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris estableix que 
aquests serveis tenen la condició de servei essencial d’interès general que pot ser 
prestat per l’Administració, per empreses públiques o per empreses privades, en 
règim de concurrència en tots els casos. L’article 2 del mateix text legal assenyala 
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que els municipis són l’administració competent en matèria de serveis funeraris i són 
els responsables de garantir-ne l’existència i la prestació a tota la col·lectivitat local. 
L’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona, en l’exercici de les seves 
funcions d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, 
proposa la creació d’un nou servei d’assistència als municipis per a la gestió de 
cementiris i serveis funeraris, amb l’objectiu d’oferir als municipis, prioritàriament als 
de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei integral, 
apropiat i de qualitat per a la gestió dels cementiris i serveis funeraris. 
Aquest Pla de Serveis recull els serveis que s’ofereixen, els ens locals beneficiaris, la 
forma de realització i el procediment de sol·licitud i concessió.  
2.SERVEIS QUE ES PRESTEN 
És objecte d’aquest Pla de Serveis regular la prestació, per part de la Diputació de 
Girona, del servei d’assistència als municipis per a la gestió de cementiris i serveis 
funeraris. 
Recursos que s’ofereixen als municipis gironins: 

a)Cens de cementiris i serveis funeraris de la demarcació de Girona: elaboració, 
manteniment i actualització de dades i publicació a la pàgina web de la 
Diputació de Girona. 
Els ens locals disposaran d’un sistema d’assistència telemàtica per mantenir i 
actualitzar les dades del cens. 

b)Inventari de cementiris municipals: identificació i ubicació de cada unitat 
d’enterrament, recull de les dades (difunts, titulars, concessions, etc.), 
detecció de disfuncions, identificació dels elements físics que configuren cada 
cementiri i valoració del seu estat. 
El servei es materialitzarà en la redacció de l’inventari del cementiri municipal 
dels ajuntaments beneficiaris, que haurà d’obtenir i ordenar tota la informació 
relacionada amb les unitats d’enterrament que formen part del cementiri, així 
com identificar els elements físics que el configuren. S’inclouen els treballs, 
desplaçaments i reunions necessaris per recollir la informació pertinent, 
ordenar-la i justificar les dades utilitzades i proposades, així com la 
introducció d’aquesta informació en una base informàtica tipus Acces o Excel. 
Queda exclosa del servei la digitalització de la documentació relativa a les 
unitats d’enterrament i al cementiri.  

c)Aplicació informàtica de gestió de cementiris municipals. 
Sota la modalitat de proveïdor d’aplicacions s’ofereix una eina informàtica per 
a la gestió de cementiris municipals que inclou la seva instal·lació i posada en 
funcionament i la formació dels usuaris de l’entitat local. També inclou el 
servei de suport, que es realitzarà de forma telemàtica. 

d)Assessorament tècnic i jurídic en l’àmbit de la gestió de cementiris i serveis 
funeraris. 
El servei inclou l’assessorament personalitzat per part de personal 
especialitzat per a l’aprovació o l’adequació de la normativa local en matèria 
de cementiris municipals i serveis funeraris i en altres àmbits que s’hi 
relacionin. També s’ofereix el servei de depuració de dades de l’inventari de 
les unitats d’enterrament i la migració d’aquestes dades a l’aplicació 
informàtica de gestió de cementiris municipals de la Diputació de Girona. 

e)Estudis de costos de manteniment de cementiris municipals i de la gestió 
econòmica del servei. 
El servei es materialitzarà en la redacció de l’«Estudi de costos de 
manteniment del cementiri municipal dels ajuntaments beneficiaris», que 
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avaluarà les edificacions i l’àmbit d’urbanització del cementiri i definirà l’estat 
de conservació, les actuacions necessàries per posar-lo a punt i mantenir-lo 
en bon estat i la gestió eficient d’aquest manteniment, per tal de facilitar a 
l’ajuntament la presa de decisions sobre actuacions en aquesta matèria. El 
treball haurà de definir les previsions de cost per al manteniment anual del 
cementiri, tant des del punt de vista preventiu com correctiu.  

f)Recull de normativa, modelització i documents rellevants per a la gestió de 
cementiris i serveis funeraris. 
S’habilitarà un espai a la pàgina web de la Diputació on es podran consultar i 
descarregar documents, models i normativa relacionats amb la gestió de 
cementiris i serveis funeraris. Els ajuntaments que sol·licitin expressament el 
recurs rebran avisos de l’actualització del recull mitjançant correu electrònic.  

g)Formació en l’àmbit de la gestió dels cementiris municipals i dels serveis 
funeraris. 
Anualment, la Diputació de Girona dissenyarà i aprovarà un pla de formació 
per als beneficiaris, adaptat a les peticions rebudes i a la disponibilitat i 
suficiència dels recursos. 

3. BENEFICIARIS DEL PLA 
Poden sol·licitar els recursos del servei els ens locals de la demarcació de Girona 
amb una població inferior a 20.000 habitants, mitjançant la presentació telemàtica per 
l’EACAT del formulari de sol·licitud de recursos del servei, disponible a la pàgina web 
de la Diputació de Girona. 
Aquest servei restarà obert a les entitats locals de la demarcació de Girona amb una 
població superior a 20.000 habitants si el servei disposa de recursos suficients, i no 
condiciona ni limita el servei a les entitats locals amb una població inferior. 
4.CRITERIS DE SELECCIÓ 
Es posaran a disposició de tots els ajuntaments que ho sol·licitin els recursos 
següents: 

•Actualització i manteniment del cens de cementiris i serveis funeraris. 
•Recull de normativa, modelització i documents rellevants per a la gestió de 

cementiris i serveis funeraris. 
•Formació en l’àmbit de la gestió dels cementiris municipals i dels serveis 

funeraris. 
Per a la resta de recursos, l’ordre d’atenció de les sol·licituds rebudes es determinarà 
d’acord amb criteris de població, gravetat i urgència de la problemàtica i grau de 
viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada. 
Aplicant els criteris anteriors, trimestralment, es planificaran les actuacions que 
s’hagin de realitzar en funció de les sol·licituds pendents d’executar i de les rebudes 
en el període, l’antiguitat de la sol·licitud del servei i les capacitats disponibles.  
5.FINANÇAMENT I REALITZACIÓ DEL SERVEI 
Els serveis inclosos dins d’aquest Pla d’assistència es finançaran amb els recursos 
propis de la Diputació de Girona. 
Els costos del servei o una part d’aquests es podran repercutir als ens locals 
beneficiaris, amb criteris de capacitat econòmica i/o poblacional, mitjançant la tarifació 
de preus públics que s’aprovi. 
Els serveis es prestaran amb els mitjans propis del Servei d’Assistència i Cooperació 
als Municipis de la Diputació de Girona i amb les contractacions externes que 
s’acordin. 
6.SOL·LICITUD I CONCESSIÓ DEL SERVEI 
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Les entitats locals interessades en el servei hauran de formalitzar una única sol·licitud 
anual indicant els recursos que es demanen, mitjançant el model normalitzat 
disponible a la pàgina web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), i presentar-la 
mitjançant la plataforma EACAT. La sol·licitud l’ha de signar electrònicament 
l’alcalde/essa de l’ens local, amb un certificat vàlid i emès per una entitat certificadora 
reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, i s’ha de dirigir a 
l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona. 
Una vegada registrada la sol·licitud del servei, el Servei d’Assistència i Cooperació als 
Municipis l’analitzarà i podrà demanar la documentació que consideri convenient per 
acceptar-la o denegar-la. L’acceptació d’assistència es realitzarà per resolució del 
president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, que es notificarà als 
beneficiaris, amb l’abast dels treballs a realitzar i la planificació prevista. 
7.NORMES DE DESENVOLUPAMENT 
Es faculta el president de la Diputació perquè pugui dictar, mitjançant la resolució 
corresponent, les normes de desenvolupament que resultin necessàries per a la 
interpretació i desenvolupament d’aquest Pla. 
8.VIGÈNCIA DEL PLA DE SERVEIS 
La vigència d’aquest Pla de Serveis tindrà efectes des de la seva publicació al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona i continuarà vigent mentre no se n’acordi la 
modificació o derogació.” 
 
SEGON.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
 
TERCER.- Traslladar el present acord a tots municipis de la província de Girona.” 
 
El vicepresident segon, senyor Fermí Santamaria, pren la paraula per presentar la 
proposta de la comissió que presideix, i comenta en el plenari del 18 d’abril del 2017, 
com ja sabeu, i tal com vam estar comentant tant a la comissió informativa com a la 
prèvia que es va realitzar, es va fer l’aprovació del servei d’assistència i cooperació 
local i es van començar uns treballs de diagnosis tot fent una enquesta a la qual van 
contestar 216 ajuntaments. I concretament, aquest Pla d’assistència als municipis per 
a la gestió de cementiris i serveis funeraris passarien per fer un servei de cens de 
cementiris i serveis funeraris de la demarcació de Girona que consistiria en la 
publicació a la web de la Diputació de Girona de les dades relatives als cementiris i 
als serveis funeraris. Un inventari de cementiris municipals en què es recolliria tota la 
informació rellevant del cementiri i de les unitats d’enterrament. Per exemple, titulars, 
difunts, concessions, incloure-ho en la fitxa informàtica. Aquí es va fer un treball amb 
l’Ajuntament d’Espolla i d’Ullastret, que van manifestar la seva adhesió a aquest 
estudi i, per tant, aquí, van a fer un treball de camp i, després, també, un dels 
continguts d’aquest pla seria l’aplicació informàtica de gestió de cementiris municipals 
que, com ja sabeu, és un conveni que s’ha signat amb el Consell Comarcal del 
Bages. Després, assessorament tècnic i jurídic en l’àmbit de la gestió dels cementiris i 
dels serveis funeraris, estudi de costos de manteniment de cementiris municipals i de 
la gestió econòmica del servei i un recull de normativa de modelització i documents 
rellevants per a la gestió de cementiris i serveis funeraris. I per suposat, farem un 
programa de formació en què la primera acció formativa està prevista per al 20 d’abril 
del 2018, que consistirà en una explicació tècnica i la presentació del servei. Els 
beneficiaris d’aquest pla són els ajuntaments de menys de 20.000 habitants, però que 
per suposat, també s’hi poden acollir els de 20.000 habitants, i el que sí que no és 
menys cert, que el que subvencionem són els municipis més petits i, per suposat, el 
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servei serà gratuït, a excepció del que fa referència a l’inventari i l’estudi, perquè 
caldrà aprovar una ordenança fiscal en la qual ara en aquest moments estem 
treballant. 
El diputat senyor Lluc Salellas, pren la paraula i comenta que el grup de la CUP 
votarem a favor d’aquesta proposta. Com bé saben, vam presentar una moció en el 
seu dia, referent a la necessitat que la Diputació iniciés tot el que és el treball de 
suport en la gestió de cementiris i serveis funeraris. Per tant, entenem que el que avui 
es porta aquí és un pas endavant també fruit de la feina constructiva que fem des de 
l’oposició, al nostre grup. I que, per tant, la volem reivindicar i la volem recordar, 
perquè a vegades, si no, i en la història allò que es diu ho escriuen els vencedors i, 
per tant, no sempre es recorden els que són un de vint-i-set i, per tant, reivindico els 
que som un de vint-i-set i la feina que estem fent que avui, doncs es concreta després 
de la tasca, evidentment, que ha fet el govern i els treballadors de la Diputació en 
aquesta proposta que ens arriba. Dit això, nosaltres també recordem que hi ha una 
segona part, i que sé que des del govern també hi estan pensant, que és tot el tema 
de la vetlla i les sales de vetlla per treballar, que això, sabem que no és un tema fàcil, 
però que a mitjà termini puguem parlar si a través de mancomunar, diguéssim, algun 
tipus de serveis entre els municipis, pugem també treballar en un camí que, al final, el 
que ha de servir tot això... Tot això ha de servir, ha de tenir dos objectius... són tres. 
Evidentment, que als municipis els hi facilitem la gestió. En segon lloc, que les 
famílies puguin tenir un bon servei de cara a les persones que ens han deixat. I tres, 
que tot això sigui el més barat possible per les persones de les nostres comarques. 
Perquè, com tots sabem, per la mort és gairebé l’única cosa que segur que hi passem 
tots. I, per tant, el que es tractaria és que la mort no fos un negoci, sinó que fos un 
pas més que ens surt tan gratis com l’aire que respirem de moment. 
Pren la paraula el vicepresident segon, senyor Fermí Santamaria per explicar que 
precisament això que heu comentat dels tanatoris va ser una de les coses que es va 
posar sobre la taula a la prèvia que es va fer i ja es va comentar que en aquesta línia 
també treballarem. Dir també que per suposat aquesta proposta ja va néixer d’una 
moció presentada pel grup de la CUP concretament però sí que també li voldria 
manifestar –que també quedi palès en acta– que el Govern recepciona les propostes 
constructives que es puguin fer i que per suposat posem els mitjans necessaris 
perquè pugui ser efectiva perquè al cap i a la fi el que es beneficia de tot això es el 
ciutadà. I tant crec que treballeu vosaltres com nosaltres, com a Govern, que tenim la 
responsabilitat de fer front a qualsevol proposta que hi pugui haver però que realment 
sigui possible. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 

COMISSIÓ DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I B ENESTAR 
 
19. PLE109/000003/2018-DCICNTEB; Dictamen CI Cult.,  N. Tecn., Esports i 

Benestar ; Cooperació Cultural (017): Aprovació inicial de le s bases 
específiques reguladores per a la concessió de subv encions per al 
finançament de la programació estable professional dels equipaments 
escènics i musicals multifuncionals de les comarque s de Girona. (Exp. 
2018/1795) 

 
“La Diputació de Girona dóna suport al desenvolupament de projectes i activitats 
culturals en el territori, especialment a aquelles que tinguin com a objectiu la creació 
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de nous públics per a la cultura i es desenvolupin des d’equipaments culturals 
estratègics. Un dels objectius del servei de Cooperació Cultural és el suport a les arts 
escèniques, especialment el foment de la creació, la producció i la difusió. 
 
El Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i 
Musicals de Catalunya relaciona la tipologia d’equipaments escènics i musicals de 
Catalunya, que es classifiquen de la manera següent: 
 
- Equipaments escènics i musicals nacionals 
- Equipaments escènics i musicals locals multifuncionals 
. Equipaments escènics i musicals locals bàsics 
- Altres espais escènics i musicals locals 
 
Els equipaments escènics i musicals bàsics i altres espais escènics i musicals reben 
suport econòmic per part de la Diputació de Girona a través del Programa.cat. Es 
tracta d’un ajut en espècie als ajuntaments i destinada a la contractació 
d’espectacles, amb l’objectiu de: 
 

-Garantir l’accés de tots els ciutadans a una oferta artística professional basada 
en criteris de qualitat. 

-Optimitzar l’ús d’equipaments escènics i musicals dels municipis del país. 
-Facilitar la major circulació de les produccions artístiques en millors condicions 

pels municipis. 
 
L'objecte d'aquestes Bases específiques és, d'acord amb el que preveu l'Ordenança 
general de subvencions i el Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació, 
l'atorgament de subvencions adreçades al finançament de la programació estable 
professional dels equipaments escènics i musicals multifuncionals de les comarques 
de Girona, atès que són els únics equipaments de titularitat municipal de l’SPEEM 
que en aquests moments no tenen cap línia de suport de la Diputació de Girona. 
 
Les bases han estat redactades seguint la legislació vigent en matèria de 
subvencions públiques. 
 
Vistos els antecedents exposats i l’informe del cap del centre gestor de Cooperació 
Cultural, la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar hi 
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores per a la concessió 
de subvencions per al finançament de la programació estable professional dels 
equipaments escènics i musicals multifuncionals de les comarques de Girona, segons 
el text que es transcriu a continuació: 
 
“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE LA PROGRAMACIÓ ESTABLE 
PROFESSIONAL DELS EQUIPAMENTS ESCÈNICS I MUSICALS 
MULTIFUNCIONALS DE LES COMARQUES DE GIRONA 
1.Definició de l’objecte 
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a 
la concessió de subvencions de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
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Benestar de la Diputació de Girona per al finançament de la programació estable 
professional dels equipaments escènics i musicals multifuncionals de les comarques 
de Girona. 
2.Procediment de concessió  
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència 
competitiva i convocatòria pública que aprovarà la Junta de Govern de la Diputació. 
Les subvencions es concediran a tots els destinataris assenyalats a la base 4, que 
presentin les sol·licituds en el període fixat en la convocatòria i  compleixin els 
requisits previstos en aquestes bases. 
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir 
altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.  
3.Despeses subvencionables i període d’execució 
3.1. Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a 
la naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es faci en 
el termini i en les condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o 
serveis subvencionats en cap cas pot superar el seu valor de mercat. 
3.2 Es podran finançar amb càrrec a aquesta línia les despeses subvencionables 
dutes a terme a la demarcació de Girona següents: 

-La programació professional estable d’espectacles d’arts escèniques i música 
professionals. 

-L’estratègia de comunicació, promoció i fidelització de públics. 

-Els programes educatius socials i comunitaris relacionats amb les arts en viu. 

-L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el 
beneficiari no pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo. 

3.3 Seran despeses subvencionables les que siguin objecte de facturació entre l'1 de 
novembre de l'any anterior al de la convocatòria i el 31 d’octubre de l’any de la 
convocatòria, i poden tenir el seu origen o contractació, de manera total o parcial, en 
exercicis anteriors al de la justificació. 
La contractació de les actuacions subvencionades s’haurà d’efectuar d’acord amb el 
que s’estableix a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/ UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i la resta de 
normativa vigent en matèria de contractació administrativa. 
3.4 No seran subvencionables els següents conceptes: 
- Despeses de personal (capítol I) dels equipaments escènics i musicals locals 
multifuncionals. 
- Les inversions i adquisicions de material, equips o béns de naturalesa inventariable. 
- Les despeses de manutenció. 
- Les despeses protocol·làries i de representació. 
- Les adaptacions, reparacions i millores espacials i funcionals. 
- Les propostes artístiques i actuacions que hagin rebut subvencions o ajuts directes o 
indirectes d’algun altre programa de suport de la Diputació de Girona. 
- Els imports satisfets en concepte d’IVA quan aquests tinguin el caràcter de 
despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ajuntament sol·licitant 
de la subvenció. 
4.Destinataris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions els ajuntaments titulars 
d’equipaments escènics i musicals locals multifuncionals de la demarcació de Girona. 
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En cas de disposar de més d’un equipament escènic i musical local multifuncional en 
un mateix municipi, cada municipi només ho podrà sol·licitar per un únic equipament. 
Queden exclosos els equipaments escènics i musicals locals multifuncionals que 
tinguin una altra línia de subvencions específica de la Diputació de Girona. 
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de 
complir els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
5.Forma de determinar la quantia de les subvencions 
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import 
del crèdit assignat en cada convocatòria ni, si s’escau, en les ampliacions que 
s’acordin. Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin 
específicament en cada convocatòria.  
TToottss  eellss  ssooll··lliicciittaannttss  qquuee  oobbttiinngguuiinn  uunnaa  ppuunnttuuaacciióó  mmíínniimmaa  ddee  55  ppuunnttss,,  sseeggoonnss  llaa  
ppuunnttuuaacciióó  pprreevviissttaa  aall  ppuunntt  88  ddee  lleess  bbaasseess,,  ttiinnddrraann  uunn  iimmppoorrtt  ffiixx  bbààssiicc  ddee  ssuubbvveenncciióó..  AAllss  
qquuee  hhaaggiinn  oobbttiinngguutt  uunnaa  ppuunnttuuaacciióó  ssuuppeerriioorr,,  ssee’’llss  aattoorrggaarràà  uunnaa  qquuaannttiittaatt  aaddddiicciioonnaall,,  
qquuee  eess  ccaallccuullaarràà  aapplliiccaanntt  uunn  ppeerrcceennttaattggee  ddee  ll’’iimmppoorrtt  ssooll··lliicciittaatt  pprrooppoorrcciioonnaall  aa  llaa  
ppuunnttuuaacciióó  aaddddiicciioonnaall  oobbttiinngguuddaa..    
LL’’iimmppoorrtt  mmààxxiimm  aa  ssooll··lliicciittaarr  ééss  ddee  66..000000  €€..    
6.Determinació de l’import de les subvencions i gradació per incompliments 
Les subvencions atorgades s’entendran fixades en l’import establert en la resolució 
d'aprovació per la subvenció, i podran finançar la totalitat del cost de les diferents 
actuacions subvencionades. Si el cost de qualsevol actuació resulta finalment 
superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment 
atorgada. En cas que la despesa justificada sigui inferior a la prevista en la sol·licitud, 
la subvenció es mantindrà en l'import atorgat inicialment només fins al límit de 
l'import efectivament justificat, i es reduirà la subvenció quan l'import justificat sigui 
inferior al de la subvenció inicialment concedida. També es reduirà l'import de la 
subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a la base 13a, superin la 
despesa efectiva i justificada. 
7.Procediment de presentació de les sol·licituds 
Les sol·licituds, que s’han de presentar a la Diputació en el termini establert en la 
convocatòria, han d’estar signades pel representant legal de l’entitat amb signatura 
electrònica, amb un certificat vàlid i emès per una entitat certificadora reconeguda per 
el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. Les sol·licituds s'hauran de 
presentar per via telemàtica a través de les plataformes EACAT. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació annexa 
següent: 

-Projecte anual de l’equipament escènic i musical local multifuncional. 
Els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb 
l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació. Si 
transcorregut aquest termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la 
persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució 
prèvia, d’acord amb els termes previstos a la legislació de procediment administratiu, i 
s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o 
document que acompanyi la sol·licitud deixen sense efecte aquest tràmit des del 
moment en què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en 
conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de 
revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió. 
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8.Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds 
La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions previstes en 
aquestes bases corresponen al servei de Cooperació Cultural de la Diputació de 
Girona. 
Les actuacions d’instrucció comprenen: 

•La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de 
beneficiari establerts en aquestes bases. 

•La petició dels informes, la informació o l’assessorament que es considerin 
necessaris, en cas que l’estudi de la documentació no sigui suficient per 
determinar la proposta. 

Una vegada preparades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha de fer l’estudi i 
l’avaluació dels projectes. 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els següents 
criteris objectius: 

-Diversitat de la programació dels diferents gèneres escènics (teatre, dansa, música, 
circ i interdisciplinari) (fins a 3 punts) 

-1 únic gènere – 0 punts 
-2 gèneres – 1 punt 
-3 gèneres – 2 punts 
-4 o més gèneres – 3 punts 

-Incorporació de noves creacions i/o produccions pròpies (1 punt) 
-Programació específica per a públic familiar (1 punt) 
-Programació específica per a públic escolar (1 punt) 
-Organitzar i/o participar en activitats amb valor social i comunitari (1 punt) 
-Destinar recursos per a les estratègies de comunicació i foment de públics (1 punt) 
-Existència de descomptes i/o programes i activitats específics per fomentar nous 

públics en els equipaments (població nouvinguda; activitats d’integració a la 
comunitat; joves; tercera edat; col·lectius en risc d’exclusió social o cultural; etc.) 
(2 punts) 

La valoració tindrà un màxim de 10 punts. Els projectes i/o accions subvencionades 
caldrà que obtinguin un mínim de 5 punts en aquesta valoració per a ser estimats. 
Els sol·licitants podran presentar la documentació que considerin convenient per tal 
d’acreditar els criteris de valoració. Tota aquella documentació que no consti 
explícitament a la sol·licitud, no podrà ser valorada. 
Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora, composada per 
representants de la Diputació de Girona i de la Generalitat de Catalunya, ha d’emetre 
un informe en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada. 
El servei de Cooperació Cultural, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió 
Avaluadora, ha de formular la proposta de resolució, motivada degudament, la qual 
ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció i 
la quantia d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants exclosos, en què s’indiqui la 
causa de l’exclusió. 
La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres 
següents: 

President:  El president/a de la Comissió Informativa de Cultura, Noves 
Tecnologies, Esports i Benestar 

Vocals: Un representant de la Generalitat de Catalunya. 
         Tècnic de gestió del servei de Cooperació Cultural 
         El/La cap del servei de Cooperació Cultural 
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Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la 
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot. 
9.Procediment de resolució i notificació 
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, la qual 
resoldrà definitivament (si escau, en diversos actes), l’atorgament de les subvencions.  
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el 
termini màxim de tres mesos, a comptar de l’acabament del període de presentació 
de les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la 
resolució, els sol·licitants han d’entendre desestimades les seves sol·licituds per 
silenci administratiu. 
Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als 
peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat. 
10.Forma d’acceptació 
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, i d’acord a l’art. 21.4 de l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Girona, es requerirà per part de l’ens 
beneficiari l’acceptació expressa de la subvenció. 
11.Justificació 
11.1. Forma de justificar 
Els beneficiaris hauran de presentar la justificació via telemàtica (EACAT) mitjançant 
el model de compte justificatiu normalitzat, acompanyat de la documentació següent:  
1) La memòria del projecte, que justifiqui el compliment de les condicions exigides, 
amb indicació de les activitats fetes i els resultats obtinguts.  
2) Documentació acreditativa de la utilització del logotip de la Diputació de Girona en 
els elements informatius i de difusió de l’activitat subvencionada. 
A l’efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a 
l’actuació subvencionada que, conforme a dret, s’hagin produït abans d’acabar el 
període d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als creditors 
corresponents. 
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicaria a la persona interessada la necessitat d’esmenar-los o de 
completar-los en el termini de 10 dies hàbils. 
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la 
subvenció es mantindrà en la quantia atorgada inicialment.  
En cas que el cost justificat sigui inferior al pressupost acceptat, la subvenció es 
minorarà proporcionalment, aplicant sobre la quantitat concedida el percentatge de 
desviació. 
Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a 
la base 13ena (compatibilitat, obtenció d’altres ingressos...), superin la despesa 
efectiva. 
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que 
calguin, la Diputació de Girona podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els 
elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de l’import de 
la despesa subvencionable. 
11.2 Termini 
El termini per justificar les accions subvencionades serà de 15 dies hàbils, a comptar 
del dia següent al de l’acabament del termini d’execució establert a la base 3.3.  
No es concediran ampliacions del termini d’execució ni de justificació. 
12.Pagament  
Es pagarà un 50 % de la subvenció en concepte de bestreta una vegada acceptada 
explícitament la subvenció, previ informe favorable de la persona responsable del 
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centre gestor. L’import restant de la subvenció s’abonarà un cop presentat el compte 
justificatiu o els estats comptables, previ informe favorable de la persona responsable 
del centre gestor.  
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària. 
13.Compatibilitat de subvencions  
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus 
d’ajuda, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa 
subvencionada, ja siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no 
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada. 
No són compatibles amb cap altra línia de subvencions específica de la Diputació de 
Girona. 
14.Subcontractació  
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de 
l’entitat respectiva. 
15.Modificació de les subvencions 
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris no podran 
demanar ni sol·licitar un canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada, ni 
sol·licitar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament. 
16.Invalidesa, revocació i reintegrament 
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest 
cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de 
demora corresponent, d’acord amb els supòsits següents: 

a) Els que recull l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  

b) En cas d’incompliment d’altres obligacions que s’estableixen en aquestes bases. 
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions. 

El servei de Cooperació Cultural tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, 
revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la 
Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents. 
17.Prohibició de contractació amb persones vinculades 
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització 
de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona.  
Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que preveu l’article 
29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
18.Protecció de dades 
En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter 
personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir amb la 
normativa, i han d’adoptar i implementar les mesures de seguretat que estableix la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
19.Verificació i control 
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació de 
Girona s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció 
concedida.  
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació de 
comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control 
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competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que 
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 
20.Obligació de difusió i publicitat 
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació 
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que 
siguin objecte de subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada. En aquest 
cas, en poden fer difusió mitjançant escrit al web de l’entitat. 
Si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per 
aplicació del règim establert en el títol IV de la Llei general de subvencions, puguin 
correspondre, s’aplicaran les regles següents: 

a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, 
l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari perquè adopti les mesures de 
difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, i l’ha d’advertir de 
manera expressa que aquest incompliment pot comportar la revocació de la 
subvenció. 

b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures 
no és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan 
concedent pot establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió 
del finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi 
al beneficiari, s’ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a l’adopció de 
l’acte corresponent, i se l’ha d’advertir que l’incompliment pot comportar la 
revocació de la subvenció. 

21.Altres obligacions del beneficiaris 
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament 

que fonamenta la concessió de les subvencions. 
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de 

l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de 
la subvenció.  

c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la 
justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i 
ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. 

d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits 
en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari.  

e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de 
comprovació i control. 

f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 
g) Aportar un certificat del secretari o la secretària que acrediti que la contractació 

s’ha realitzat d’acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, i la resta de normativa vigent en matèria de contractació 
administrativa. 

h) En compliment del que estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, les persones jurídiques a les quals s’hagi concedit una subvenció per 
un import superior a 10.000 € han de comunicar a l’òrgan concedent, mitjançant 
una declaració responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus 
òrgans de direcció o administració. 

22.Principis ètics i de conducta 
Els beneficiaris d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, 
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 
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corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació 
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. 
Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els 
principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 
Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat, 
assumeixen les obligacions següents: 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut 
públic. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries 

de subvencions o ajuts, o en els processos derivats d’aquestes convocatòries. 
En particular, els beneficiaris de subvencions o ajuts públics assumeixen les 
obligacions següents: 

a) Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de 
conflicte d'interessos. 

b) No sol·licitar, directament o indirecta, que un càrrec o empleat públic influeixi en 
l’adjudicació de la subvenció o ajut. 

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 
materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat 
d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut. 

d) Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les 
bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui 
sol·licitada per a les finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. 

e) Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de 
transparència imposa als adjudicataris en relació amb l’administració o les 
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions 
de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el 
supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència. 

En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta seran d’aplicació el 
règim sancionador que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que 
estableix l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’altres 
possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions. 
23.Règim jurídic 
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és: 

a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei general de subvencions. 
d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 

179/1995, de 13 de juny. 
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. 
g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del 

subjecte.  
24.Interpretació 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la 
Diputació de Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les 
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels 
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actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes 
bases. 
25.Vigència 
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi 
la modificació o derogació.  
Disposició addicional primera 
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin 
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan 
competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la 
resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. 
D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió que es 
dugui a terme del Ple de la Diputació. 
Disposició addicional segona 
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, 
previst a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà en el 
BOPG.” 
 
SEGON. Sotmetre a informació pública les bases específiques reguladores de les 
subvencions per al finançament de la programació estable professional dels 
equipaments escènics i musicals multifuncionals de les comarques de Girona pel termini 
de vint dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, tauler corporatiu i a comptar des de la referència al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 124 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin 
al·legacions i/o reclamacions les bases quedaran aprovades definitivament.” 
 
El vicepresident tercer, senyor Albert Piñeira, pren la paraula, presenta la proposta de 
la Comissió que presideix i comenta aquesta línia de manera resumida: durant 
l’exercici 2017, des de l’Àrea de Cultura, es van decidir d’incloure’s en el programa 
puntCat de la Generalitat de Catalunya, en virtut del qual la Generalitat a través del 
Departament de Cultura aportava diners per a la programació d’arts escèniques, 
música, dansa, teatre, circ, tot el que són les diferents disciplines culturals en l’àmbit 
de la demarcació de Girona, i vam començar-ho a fer pel que són els equipaments 
escènics i musicals bàsics i per altres espais escènics i musicals locals. Perquè ens 
entenguem, el que antigament eren els espais E1 i E2 en l’antiga classificació. Vam 
optar per aquest model per poder arribar al gruix de poblacions de la demarcació de 
Girona que programàvem i vam adoptar també un segon criteri que era que a 
aquelles disciplines que eren menys programades (i ens estem referint principalment 
a la dansa i al circ) el percentatge que hi aportéssim fos superior al que aportem per a 
la música i el teatre, que es programa més a la nostra demarcació. D’aquesta manera 
el que preteníem era aplicar un model que fins llavors ja venia utilitzant la Diputació 
de Barcelona en el sentit que a l’ajuda que donava la Generalitat de Catalunya i per a 
la demarcació de Barcelona, la Diputació de Barcelona, s’hi afegís ara la Diputació de 
Girona per a l’àmbit de la demarcació de Girona. En el seu dia com vaig explicar en 
aquest plenari els únics equipaments que vam excloure per manca de disponibilitat 
pressupostària eren els equipaments escènics i musicals locals multifuncionals que 
són els antics E3, que bàsicament exerceixen una funció territorial que ultrapassa la 
dimensió local, i que per tant irradien d’activitat cultural al seu entorn amb el 
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compromís de que si el programa puntCat funcionava bé doncs aleshores, de cares a 
l’exercici 2018, ens hi sumaríem. Concretament, l’any passat pel que fa al programa 
puntCat vam arribar a 36 poblacions, es van programar 219 actuacions i vam tenir 
una dotació pressupostària de 80.000 euros. Aquest any el que es plantejava és que 
la dotació pressupostària fos de 90.000 euros i que a la vegada assumíssim aquest 
compromís de poder-hi incloure les equipaments E3. Quan parlem d’equipaments E3 
en l’àmbit de la demarcació de Girona estem parlant concretament de tres poblacions, 
que són Olot, Figueres i Girona, que amb aquesta línia que aprovem avui podrien triar 
un equipament en el qual nosaltres també li financem l’activitat d’alguna d’aquestes 
disciplines artístiques. Pel que fa als criteris de valoració que s’incorporen a la 
convocatòria, tenim en compte la diversitat de la programació, és a dir, quants 
gèneres culturals programen, si només fan teatre o si també fan dansa, fan musica, 
fan circ, con interdisciplinaris… Quan hi ha noves creacions o produccions pròpies 
això també te una puntuació. Si necessiten programació específica per al públic 
familiar o escolar també es valoren. També la participació en activitats amb valor 
social comunitari, que entenem que és un criteri important a tenir en compte. Si se 
segueixen estratègies de comunicació per fomentar públics i si ens dirigim a aquells 
col·lectius que els hi costa més accedir a la cultura que, com he explicat moltes 
vegades també a la Comissió en aquest plenari, són les persones nouvingudes, les 
persones joves, la tercera edat, tot el que són els col·lectius amb risc d’exclusió social 
o cultural, i totes aquelles activitats d’integració comunitària. Aquest és un mantra que 
es va repetint a totes les convocatòries de l’Àrea de Cultura perquè entenem que ens 
ajuda a crear nous públics. En síntesi, doncs, el que pretendríem amb aquesta 
convocatòria –que en origen té una dotació econòmica petita– és incorporar, a banda 
dels equipaments E1 i E2 que vehiculem a través programa puntCat, aquells 
equipaments E3 d’aquestes tres ciutats que deia (Girona, Olot i Figueres) i complir els 
compromís que vam assumir en el seu dia i d’aquesta manera arribar al conjunt 
d’equipaments d’arts escèniques i música de la demarcació de Girona, que els 
ajudem, repeteixo, per al que és l’activitat cultural i musical. 
 
S’APROVA per unanimitat. 
 

JUNTA DE PORTAVEUS 
 
La corporació ratifica per unanimitat la inclusió a l’ordre del dia de la proposta 
provinent de la Junta de Portaveus següent: 
 
20. PLE109/000007/2018-JP; Proposta Junta de Portaveus; Proposta de moció del 

grup de la CUP per reduir les dotacions econòmiques als grups polítics de la 
Diputació de Girona. (Exp. 2018/2233) 

 
20. PLE109/000007/2018-JP; Proposta Junta de Portav eus ; Proposta de moció 

del grup de la CUP per reduir les dotacions econòmi ques als grups polítics 
de la Diputació de Girona. (Exp. 2018/2233) 

 
“El ple extraordinari de la Diputació de Girona celebrat el 15 de juliol del 2015, 
d’aprovació del cartipàs, assignava l’import de la dotació econòmica anual destinada 
a cada grup polític amb representació a la Diputació. Els barems per decidir l’import 
anual de cada grup polític s’establia a partir de dos criteris: un component fix, de 
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1.500€ al mes per a cada grup polític, i un component variable de 500€ al mes per 
cada membre del grup.  
 
Durant la mateixa sessió, el ple de la Diputació va aprovar la creació de 25 llocs de 
treball de personal de confiança o assessorament especial, 23 dels quals estaven 
destinats a tasques d’assessorament i coordinació del ple.   
 
Les dotacions econòmiques destinades al funcionament dels partits polítics suposen 
pels pressupostos de la Diputació de Girona d’una despesa de 252.000,00€ anuals. 
Per la seva banda, les retribucions del personal eventual de confiança representen un 
total de 946.650,74€. D’aquesta manera, podem comprovar que la despesa anual que 
destina la Diputació de Girona pel funcionament dels partits polítics puja a 
1.198.650,74€.  
 
Amb gaire bé tres anys de presència i treball a la Diputació de Girona, el grup polític 
de la CUP ha pogut constatar que els recursos econòmics i humans destinats al 
funcionament dels grups polítics poden estar sobredimensionats.  
 
A la vegada, la situació d’emergència social a la que viu exposada part de la població 
de les nostres comarques, fa que els representants polítics i institucions hagin de 
donar exemple a la ciutadania, aplicant criteris d’austeritat i contenció de la despesa, 
per tal que puguin ser destinats a qüestions més prioritàries.   
 
Per tot exposat anteriorment, demanem al Ple de la Diputació de Girona, l’adopció 
dels següent acord:  
 
Primer. Crear una comissió de treball formada amb un mínim d’un representant de 
tots els partits polítics amb representació a la Diputació de Girona, que analitzi l’actual 
sistema de dotacions econòmiques destinades a formacions polítiques amb l’objectiu 
de reduir les despeses en aquest àmbit.  
 
Segon. Que aquesta comissió de treball sigui l’encarregada de fiscalitzar la feina feta 
per cada un dels membres designats com a personal eventual de confiança durant 
aquesta legislatura, avaluant en cada cas el compliment de les tasques detallades del 
seu lloc de treball, i recomanant el manteniment o modificació del nombre total de 
personal eventual de confiança.  
 
Tercer. Que la comissió de treball també tingui l’encàrrec de revisar els comptes 
anuals de tots els grups polítics amb representació a la Diputació de Girona, per 
avaluar la necessitat de mantenir o reduir les aportacions econòmiques destinades a 
partits polítics.  
 
Quart. Que es convoqui d’immediat aquesta comissió, per tal que el resultat de la 
seva feina es pugui exposar i discutir al ple de la Diputació de Girona de, com a molt 
tard, el juliol del 2018.” 
 
El portaveu del grup de la CUP senyor Lluc Salellas presenta la moció del seu grup i 
manifesta que aquesta és una proposta que va en doble sentit però que té una 
corrent de fons. Una corrent de fons que nosaltres després de tres anys veiem i que 
des del nostre punt de vista corrobora allò que ja vam expressar quan vam votar 
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negativament a la proposta de cartipàs que va presentar el Govern en el seu moment, 
és que la Diputació de Girona destina recursos excessius en dos sentits. D’una banda 
en l’àmbit dels partits polítics: 1,2 milions d’euros són els que estan previstos per a 
aquesta legislatura malgrat que bé sabem que per al funcionament diari, setmanal, 
mensual, anual dels grups de la Diputació, que és per al que estan previstos aquests 
diners, estan previstos per a finançar l’activitat dels grups de la Diputació, la xifra d’1,2 
milions d’euros és excessiva. No hi ha cap grup de la Diputació que estigui tenint una 
activitat, com a grup de la Diputació, tan important, tan frenètica per necessitar 
aquests diners. Per tant, la primera proposta és dir potser el que tocaria és reduir-lo i 
utilitzar part d’aquests diners per a altres partides i amb finalitats que puguin afavorir 
els municipis i la gent de les nostres comarques. L’altre és el tema dels assessors. 
Avui en dia tenim 25 assessors en global, que donen suport als grups d’aquesta 
institució. Nosaltres creiem que cal revisar la xifra i les tasques que estan fent aquests 
assessors. Un exemple senzill: diria –no ho sé segur però diria pels comptes que he 
fet entre periodistes i tot– que no hi ha avui ni els 25 assessors en el dia de ple. Diria 
que no hi són el dia de ple, eh? El dia més important mensual que tenim. I si avui hi 
fossin seria com una casualitat que m’imaginaria que tindria a veure amb la moció 
que hem presentat perquè ja puc garantir que la majoria de dies sí que no hi són els 
25. Però és que a més si ens fixem en la tasca que hi ha, 14 assessors necessita 
l’equip de Govern? Quan té un funcionament diari que es fa a traves del persona 
estructural de la Diputació? Tants assessors es necessiten a l’oposició quan veiem 
que hi ha una mitjana –excepte del meu grup– d’entre 2 i 4 intervencions per a cada 
ple que fan els grups de l’oposició. Realment nosaltres el que hem vist en tot aquest 
temps és que la xifra d’assessors és desproporcionada per l’activitat que es fa a la 
Diputació en aquests grups. I nosaltres no ens centrem ni ens volem focalitzar en un 
grup més ni en un grup menys. Estem parlant d’una situació estructural que creiem 
que creiem que és significativa, que significa un alt contingut pressupostari a nivell de 
diners i que al final el que suposa és que tots aquests diners que invertim en això no 
els podem invertir en altres sentits o en altres polítiques que nosaltres veiem més 
importants. Reivindicar que en el nostre cas nosaltres sí que hem fet que dels diners 
que se’ns han donat per exemple n’hem retornat més del 75% en els últims dos anys 
perquè creiem que els diners s’havien de gastar en allò que estava relacionat amb la 
Diputació directament. Això no ha passat i avui doncs ja sabem que evidentment el 
PDeCat s’ha gastat vint cops més per exemple que els diners de la CUP en els últims 
dos anys. Evidentment no dic que sigui incorrecte, o sigui, no dic que sigui il·legal, és 
evidentment, amb les subvencions que se’ns donaven el PDeCat s’ho ha gastat tot; la 
CUP ens hem gastat només 10.000 euros. Per tant, nosaltres davant d’aquest anàlisi 
que fem, que creiem a més que és compartit per la immensa majoria de treballadors i 
treballadores d’aquesta institució, que és compartit per la immensa majoria de 
ciutadans i ciutadanes de les nostres comarques, el que proposem no és dir: hem 
d’anar a fer A, B i C, i que els assessors siguin tant o els diners siguin quant. El que 
proposem és que es creï una comissió de treball entre tots els partits, que es revisin 
les tasques realment que s’estan fent des d’aquests càrrecs de confiança, que es 
revisin també els comptes i per a què s’estan utilitzant aquests diners i que faci una 
proposta abans que s’acabi l’estiu en què hi hagi una reducció del nombre 
d’assessors i una reducció de les aportacions que s’han de fer als partits o als grups 
de la Diputació. Entenem que ens cal. Entenem que en la nova política i en la línia 
dels canvis que s’han de fer a les institucions aquest és un pas imprescindible. I per 
tant esperem que avui la resta de grups comparteixin la visió i l’anàlisi que nosaltres 
en fem. Dels aprenentatges d’aquests tres anys, dels coneixements que hem tingut 
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creiem que és el moment de fer un canvi, que també sigui el pas per quan hi hagi la 
propera Diputació el 2019 es faci ja des d’un punt de partida diferent al que som ara. 
La portaveu del grup d’IdS senyora Gisela Saladich, pren la paraula i comenta que 
nosaltres, fins a un cert punt crear una comissió per a fer un estudi, no hi estaríem en 
desacord sempre i quant no se’ns digui ja el que hem d’anar a fer. Una comissió es 
crea per parlar-ne i per veure què definim en aquesta comissió però per anar a reduir 
les despeses dels grups primer n’hem de parlar, es evident. No hi estem d’acord. I per 
veure la feina que fan els nostres assessors, cada grup, jo diria que des del nostre 
punt de vista és una tasca realment important i molt necessària, almenys pel que fa 
referència al nostre grup és imprescindible si volem fer una feina a tota la demarcació 
de Girona. Per tant, això de crear aquesta comissió que en un principi podria estar bé 
no ens dona cap seguretat perquè hem vist a les xarxes que el senyor Salellas 
s’expressa, com ens ha dit aquí, amb una idea molt fixada i no espera una valoració 
d’aquesta comissió per parlar-ne sinó que ja directament ens diu què és el que farà 
en aquesta comissió o el que hem de fer tots. Per tant, nosaltres votarem en contra 
perquè també tenim en compte que en la mateixa moció que presenta parla de 
l’aprovació del cartipàs de la Diputació en un ple extraordinari del 15 de juliol de 2015 
i jo voldria recalcar que gràcies a aquest acord entre tots els grups representats a la 
Diputació tant el seu grup com el meu compten amb un assessor perquè en un 
principi abans de l’acord teníem mig assessor cada un. Per tant des del nostre punt 
de vista i l’experiència d’aquests tres anys l’acord de cartipàs s’ha d’acabar amb el 
mandat. 
El president del grup del PSC senyor Juli Fernández, pren la paraula i comenta que 
nosaltres volíem començar en primer lloc reivindicant i agraint la feina que fan tots els 
assessors de qualsevol grup polític, i també defensant la necessitat dels grups polítics 
i de la política en general. Perquè és veritat que segurament es qüestiona tot i en 
aquests moments segurament que hi ha una inèrcia a qüestionar-ho tot però també 
cal reivindicar que la política en general, en termes generals, és una activitat ben 
digna i alhora necessària en aquests moments. El senyor Salellas aquí ens planteja 
una moció que qüestiona dos temes del cartipàs; un són l’assignació dels grups 
polítics i l’altre el nombre d’assessors en global. Però en aquell cartipàs hi havia dos 
temes encara més importants, que eren la contribució dels diputats en el seu conjunt i 
les dedicacions exclusives. Per tant, jo el que dic és que el nostre grup no vol sortir 
d’aquest debat que s’ha de fer, segurament, però plantejar aquest debat en aquest 
moment, a mig mandat, penso que no és correcte. En tot cas s’ha de plantejar aquest 
debat quan toqui, que és en el futur cartipàs. Els grups polítics que hi hagi a la 
Diputació que comptin exactament el nombre d’assessors, assignació per grups 
polítics, retribució dels diputats i també les assignacions o les exclusives que té cada 
grup. Perquè vull recordar que el nostre grup, que som tres diputats, no tenim cap 
dedicació exclusiva, i també és veritat el que ha dit la senyora Saladich abans, que en 
el pacte original del cartipàs a vostès els tocava mig assessor i nosaltres com a grup 
segurament que si ho mirem en termes absoluts som els que vam quedar més 
perjudicats perquè en tenim dos. I això es va fer fruit també perquè enteníem que fora 
bo que dos grups que tenen un diputat també tinguessin un assessor perquè 
òbviament la feina és molta. Perquè els assessors no només fan feina venint aquí fent 
acte de presència, sinó que per nosaltres, per exemple, fan una feina molt bona en el 
tema de seguiments i en el tema d’analitzar tots els temes del plenari i no és just 
tampoc que es valori la feina del grup polític en funció del que s’intervé als plenaris. 
Als plenaris s’hi intervé quan hi ha alguna cosa a dir. I nosaltres com a grup vam 
decidir que si en un tema estem d’acord amb el Govern, per què cal intervenir per dir 
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«Votarem que sí»? Òbviament hi ha una feina prèvia a fer que la fem abans del 
plenari i per tant no volem que el nostre grup es quantifiqui la seva feina que es fa en 
funció de les intervencions, perquè no és just. Perquè s’ha d’intervenir quan pensem 
que s’ha d’intervenir i no busquem habitualment tampoc pràcticament mai la política 
d’aparador o la política de titular de premsa, que és el que jo crec que aquí aquesta 
moció en aquests moments és el que està buscant. Per tant el nostre grup no esta 
d’acord amb aquesta moció tot i que dic cal obrir una reflexió general per a afrontar en 
el futur com executem d’altres eines però no pas en aquests moments, toca fer-ho 
quan hi hagi un nou cartipàs, quan hi hagi nous grups polítics que decideixin 
exactament de quines eines es dota. Però crec que posar això a mig mandat li fa un 
flac favor a la política i a la institució. 
El portaveu del grup d’ERC senyor Pau Presas, pren la paraula i comenta que el 
nostre grup votarà en contra d’aquesta moció bàsicament perquè els temes que 
exposa ja es van tractar en l’aprovació del cartipàs i per tant considerem que 
correspon als membres del proper ple de la Diputació que sorgeixi de les eleccions de 
l’any 2019 estudiar i prendre les corresponents decisions en aquest àmbit. D’altra 
banda, fugint del titular fàcil, les despeses de tots els grups i les despeses del nostre 
grup d’Esquerra es justifiquen any a any i tal com estableix la llei, i estan sotmeses 
també a la tasca interventora i fiscalitzadora del Departament d’Intervenció de la 
Diputació igual com les places d’eventuals que s’han creat i dotat d’acord amb els 
requisits legals establerts. Per acabar, dir-li jo personalment desconec les tasques 
que fa el seu grup de la CUP, en tot cas jo no m’hi poso i el nostre grup no s’hi posa i 
no les qüestionem. En tot cas sí que no podem tolerar que es posi en dubte la feina 
del nostre grup. Li puc assegurar que l’activitat de tot el personal i diputats del grup 
d’Esquerra és més que frenètica, acompanyant i ajudant les més de 68 alcaldies que 
té Esquerra arreu de la demarcació de Girona i els més de 550 regidors d’Esquerra 
dels 221 municipis de la demarcació, als quals estic segur que pot preguntar i que la 
feina que fem està més que acreditada. D’altra banda també creiem com a reflexió 
final que la feina feta no s’avalua només amb intervencions que es fan en aquet ple 
sinó que s’ha d’avaluar amb els recursos i millores que s’aconsegueixen realment per 
a tots els ciutadans de Girona i en concret dels municipis on Esquerra hi tenim 
responsabilitats de govern.  
El portaveu del grup del PDeCAT senyor Albert Piñeira, pren la paraula per respondre 
a l’il·lustre diputat senyor Salellas com a proponent de la moció. Diferents 
consideracions. Què es va fer en el cartipàs del 2015? En el cartipàs del 2015, pel 
que fa a les qüestions que tractem avui –assignacions a grups polítics i personal 
eventual– primera hi va haver una reducció del nombre de personal eventual 
d’aquesta corporació. Segona, es van mantenir les assignacions a grups polítics, en 
aquest cas l’increment si de cas amb valor absolut ve perquè tenim més grups però 
no perquè les assignacions per grup i per diputat s’hagin incrementat. Tercera 
qüestió, que penso que es important de significar, és la vegada que hem tingut una 
estructura més petita que mai de tota la història de la Corporació a l’Àrea de 
Presidència i això també voldria destacar-ho. Quart, es van clarificar i regular de 
manera molt concreta les funcions, característiques, organització, adscripció, 
principis, competències, tasques, responsabilitats i feines, horari, etc. de tot el 
personal eventual d’aquest Corporació. També es va definir bé com havien de ser les 
assignacions, que vull recordar que van al grup, no al partit polític. Les assignacions 
són per al grup i no per al partit. I es va establir tot un sistema de control de despeses. 
Pel que fa als òrgans de control la teoria ens diu que millor sempre que qui fa de 
controlador, que fa d’àrbitre, sigui un tercer no un mateix i per tant això es el que fem 
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a la Corporació. Qui fiscalitza i controla les despeses dels grups no som els propis 
grups perquè si no nosaltres ens autovigilaríem a nosaltres mateixos, sinó que per 
això tenim a la casa uns òrgans de fiscalització i control que són els que 
s’encarreguen de fiscalitzar i de validar aquestes despeses, i per tant això és el que 
fem. Vull recordar també el que es plantejava quan es va fer el personal eventual per 
grup, que es van posar 2 persones per a Presidència i 23 persones per al conjunt dels 
grups. Això surt una ràtio diputats versus personal eventual que tenen, en el cas de la 
CUP i d’Independents de la Selva, d’un, a continuació vindria Esquerra que té una 
ràtio del 0,88, després el PDeCat que té una ràtio del 0,85 i després PSC que, com 
eia bé el senyor Juli Fernàndez, té una ràtio de 0,67. Això es deriva perquè en el seu 
dia es va considerar que per garantir el funcionament de tots els grups s’havia de 
garantir que almenys tots els grups tinguessin com a mínim una persona de personal 
eventual amb independència que per ràtio o per proporció numèrica els hi toqués. I 
per tant en aquest sentit crec que hi va haver una actitud positiva de tots els grups de 
la Corporació. He intentat repassar la intervenció que vostè va fer per explicar els 
motius pels quals es va oposar a les assignacions per grups polítics que bàsicament 
va exposar 4 arguments en el dia del ple que es va aprovar el cartipàs. Els 4 
arguments que va exposar, que els hi recordo són: primer, que la documentació arriba 
justa de temps i que no li agrada el nom «preacta» en els documents. Bé, pel que fa a 
la terminologia jurídica, la terminologia jurídica és la que és i la documentació 
entenem que es lliura amb suficient antelació i que hi ha prou mecanismes anteriors 
(en comissions informatives, en juntes de portaveus, etc.) perquè això es pugui 
estudiar amb temps. Segona cosa que va argumentar en l’explicació de les 
assignacions a grups polítics és que els plens es fessin per streaming, cosa que ara 
ja es fa i per tant entenem que aquest motiu ja ha decaigut. Tercer motiu que va 
comentar en la intervenció –jo aquest no acabo d’entendre per què surt aquí però hi 
surt– és que l’aigua estava etiquetada en castellà, però avui ja haurà pogut comprovar 
que des de fa temps l’aigua està etiquetada en català. I al final de tot va dir que hi ha 
hagut un avenç però que ens quedem curts. Bé, és un motiu però comprendrà que és 
poc elaborat. Pel que fa a les assignacions als grups, només un matís: no són 1,2 
milions d’euros pel global de la legislatura sinó que és 1 milió d’euros. Evidentment 
vostè pot continuar considerant que 1,2 és una xifra excessiva però 200.000 euros de 
diferència és una xifra significativa. També una altra qüestió: si mirem la ràtio, ja que 
vostè ha parlat del PDeCat, del que es gasta el seu grup i vostè com a diputat i la 
resta, clar, nosaltres també som 14 diputats, per tant fem moltes més tasques 
polítiques. També és veritat que no ens gastem 14 vegades més perquè vostè ha 
parlat de 20 vegades més i jo que tinc aquí les xifres del 2017 i que les podem dir 
exactes, arrodonides al cèntim, no és veritat tampoc l’afirmació de 20 vegades més, ni 
tan sols ens gastem 14 vegades més, que és el nombre de diputats demés que tenim. 
Vostè diu «els diputats… el personal eventual no està al ple» però és que el personal 
eventual no té cap obligació de venir al ple, el que ha d’estar és a la casa, fent feina a 
la casa, però evidentment la seva funció no és exclusivament venir al ple. Després 
també ens deia una cosa que també han comentat els altres grups: vostè valora una 
mica el treball el que se’n diu col·loquialment a pes, en funció de les intervencions 
que es fan al ple. Bé, és una manera de valorar-ho. A mi no em sembla un criteri bo 
perquè nosaltres per exemple quan avaluem subvencions ja ens agradaria per 
practicitat i per rapidesa avaluar les subvencions a per o a tant la fulla. De dir, doncs 
mira, per cada fulla 100 euros la fulla de dossier. Si presenten 2 fulles, 200 euros. Si 
presenten 3 fulles, 300 euros. Però no l’avaluem així perquè també utilitzem uns 
paràmetres qualitatius de valoració. Per tant em sembla que un paràmetre per avaluar 
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el treball dels grups no és el nombre d’intervencions que fa. Una altra qüestió, vostè 
ens deia «el Govern ja té gent», però és que el personal de la casa ha d’ajudar a les 
funcions del Govern no a les funcions polítiques. Perquè si utilitzéssim els nostres 
tècnics, els nostres caps de servei, el personal administratiu, el personal laboral 
d’aquesta casa per a fer funcions de caire polític per al grup i no funcions executives o 
funcions de Govern, aleshores vostè ens diria que estem destinant el personal de la 
casa a funcions impròpies, cosa en què evidentment tindria raó, però no és el cas. El 
personal de la casa està per fer funcions del Govern i per tirar endavant per exemple 
línies de subvencions però quan hem de preparar una intervenció o per a una moció 
buscar dades entenc que aquesta funció, jo per exemple que soc el portaveu de 
l’equip de Govern, no la puc encarregar a un tècnic de l’Àrea de Cultura sinó que me 
l’ha de fer algú del personal. Vull reivindicar també la feina que fa el personal eventual 
i una reflexió final. Vostè parteix d’un apriorisme que és que el personal de la CUP 
treballa i la resta no. I jo amb això tampoc hi estic d’acord perquè tot el personal 
eventual treballa i, repeteixo, hi ha hagut un avanç significatiu aquesta legislatura pel 
que fa a contenció en tots sentits en el cartipàs, també en el nombre del personal 
eventual a les assignacions de tothom, s’han millorat notabilíssimament els 
mecanismes de control. És la diputació que en aquests moments té més clares i més 
definides totes les funcions del personal eventual i també en aquest sentit, una 
reflexió final. Hi ha d’haver política, que abans s’ha dit, i per això també es necessita 
personal polític perquè pugui ajudar en aquestes tasques, perquè el personal tècnic el 
que ha de fer és funcions tècniques o funcions de Govern, però no funcions de tipus 
polític. 
El portaveu del grup de la CUP senyor Lluc Salellas, pren la paraula i comenta que 
intentaré respondre breument al que ja m’imaginava que passaria malauradament 
que és que ens quedaríem sols en aquesta moció, una moció que és que és 
important recordar què diu la moció. Què diu la moció? Per mi es la clau. La moció 
parla de crear una comissió de treball que analitzi la situació per rebaixar. Per 
rebaixar Que aleshores. Senyora Gisela… per rebaixar, per augmentar-la no. Per 
rebaixar. Ara, si la rebaixa ha de un 2, un 5, un 10 o un 50% això és el que ens hem 
d’asseure i parlar-ho. Però clar nosaltres el que estem sorpresos realment és que 
aquí hi hagi més d’un grup que digui que potser tocaria, que potser estaria bé però 
que no és el moment. Ah, això es el que fem amb les polítiques publiques en la resta 
d’àmbits? Que potser tocaria, que potser estaria bé però que ara no és el moment? O 
el que fem és que quan creiem que hem de fer una política intentem tirar-la endavant 
al mes aviat possible? Crec que els polítics i les polítiques, la gent que estem aquí per 
fer polítiques el que intentem és que, quan creiem que s’ha de fer una cosa, intentar-
la fer-la al més aviat possible. O això m’agradaria pensar que compartim tots els 
grups i totes les persones que som aquí. Si tenim un objectiu, intentar-lo 
desenvolupar al més aviat possible. Per tant, a aquells grups, que n’hi ha hagut com a 
mínim dos que han expressat que potser en el fons podrien compartir una mica allò 
que estem plantejant aquí, crear una comissió de treball per parlar-ne els hauria de 
semblar la proposta més lògica que hi pugui haver. La proposta més lògica que hi 
pugui haver. Els que, clar, els que ja s’oposen directament a que hi hagi canvis, com 
és l’equip de Govern, ja per filosofia, evidentment és lògic que votin en contra de 
crear una comissió de treball. Expliciten que estan en contra de reduir les despeses i 
els assessors. Molt bé, molt legítim, és la posició del PDeCat. Fantàstic, ja la sabem. 
Són els que governen i tenen majoria per a aplicar-la, val? Però els que no, a 
nosaltres ens agradaria pensar que una comissió de treball els hauria de semblar 
lògic.  A partir d’aquí, aquí ningú ha dit que hagin de desaparèixer els assessors, 
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ningú ho ha dit. Senyor Piñeira, vostè ha vingut a dir que jo deia que no havia d’existir 
aquesta figura, on ho ha llegit vostè això? S’ha llegit el que vaig dir fa tres anys però 
llegir-se la moció sembla que no perquè, si no, no diria el que ha dit. Sí, sí, vostè ha 
dit que posava en qüestió la figura de… sí, sí, vostè ho ha dit. Nosaltres creiem que hi 
han de ser però el que creiem és que s’han de reduir perquè l’experiència d’aquests 
tres anys a nosaltres ens demostra que per a allò que estan pensats, que se’n diu 
«assessors de ple», que vol dir que són assessors per a la feina que passa al ple, per 
a les subvencions, analitzar-les, per a les intervencions, per a les mocions, per a les 
dades… doncs això nosaltres tenim la impressió que no està succeint i que no es 
dediquen a això els assessors. Que no passa res, el senyor Pau Presas ho ha 
explicat: els assessors estan ajudant les alcaldies d’Esquerra Republicana al territori. 
És cert, ho ha explicat. És això la funció que han de tenir els assessors de la 
Diputació? Si és així, especifiquem-ho! Si els assessors de la Diputació són per a 
ajudar les alcaldies dels grups polítics, especifiquem-ho, tinguem-ho clar. Tinguem-ho 
clar, si és per a això. Si és per a això i per a una altra cosa també especifiquem-ho! 
Però són assessors del ple i assessors de Presidència teòricament. Ho són perquè 
nosaltres els vam definir així. Per tant, nosaltres el que demanem és que siguem 
clars, sobretot, que siguem clars, que siguem transparents, que tinguem clar per què 
destinem els diners i per què tenim assessors cada grup. Aquí diversos grups han 
parlat del pacte que hi va haver, un pacte en el qual el nostre grup no hi va participar. 
Des del primer moment i ho recordo perfectament, senyor Piñeira, nosaltres vam dir 
que si ens tocava mig assessor, ens tocava mig assessor, que acceptàvem que 
teníem un diputat sobre 27 i que si el repartiment a través d’una divisió matemàtica 
era de mig assessor acceptàvem, que el que no faríem era negociar tenir mig 
assessor més a canvi d’aprovar el cartipàs. No. No es la nostra manera de fer política. 
Per tant, ara que s’apel·li a que, gràcies a un pacte, nosaltres tenim un assessor i no 
mig assessor no ens sembla ni molt menys un argument de cara al que estem 
debatent avui aquí. Vostè ha intentat ridiculitzar la meva intervenció, senyor Piñeira, el 
juliol del 2015. Jo com que no l’he revisat, faré acte de fe i resulta que només vaig 
parlar de l’streaming, de l’aigua i de no sé què més, que no vaig parlar de res del 
contingut del cartipàs segons ha dit. Però en tot cas l’única cosa que vaig dir en 
relació amb això és que em semblava un avenç però es quedava curt, doncs miri, em 
sembla bastant el que dic en aquesta moció: que el que passava el 2015 era un 
avenç respecte la legislatura anterior però que ens quedàvem curts en cap a on 
havíem d’anar. Fixi’s, una frase però ho resumia molt clarament: hem avançat 
respecte a l’anterior però ens quedem curts cap a on hem d’anar. I avui com que ens 
quedàvem curts a on havíem d’anar, avui plantegem aquesta proposta. Estic d’acord 
amb el senyor Fernández que hauríem de parlar també de la retribució dels diputats i 
de les dedicacions exclusives que hi ha i de si es compleixen o no, de si els diputats 
que tenen dedicació exclusiva venen a la Diputació i es dediquen exclusivament a la 
Diputació. Hi estic molt d’acord i m’hauria encantat que el grup del PSC ens hagués 
plantejat com a esmena a la moció incorporar aquests punts però no ho ha fet. No ho 
ha fet, és cert, no ho ha fet però estarem encantats –per exemple si s’aprovés la 
comissió– a incorporar-ho i a treballar-ho perquè a més tota la feina que faci aquesta 
comissió serà una feina que es podrà endur i podrà ser utilitzada de cara al 2019. I 
finalment, crec que he respost més o menys al que se m’ha dit, informar que ja que 
no es vol reduir les despeses en els partits ja entrarem nosaltres una pregunta per 
mirar realment si tots els partits estan realitzant les despeses d’acord amb allò que 
són despeses d’acord amb els grups de la Diputació, no amb els partits polítics. Ja 
que vostès no volen entrar, nosaltres farem aquest pas i ja ens ho mirarem nosaltres 



 
   
 
 

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

 

92

per intentar que aquest debat no s’acabi avui sinó que pugui continuar de cara a que 
tota la feina que fem nosaltres i qui vulgui fer-la evidentment pugui ser utilitzada pels 
propers que vinguin. Moltes gràcies.  
El president del grup del PSC senyor Juli Fernández, pren la paraula i comenta que, 
no voldria que es quedés la sensació de que el nostre grup està en contra de reduir 
les despeses. El nostre grup no és que estigui en contra, el nostre grup el que diu és 
que el debat ampli s’ha de fer en el moment processal que pertoqui i entén que això 
toca al final del mandat i inici de l’altre. I si en aquest mandat ja es va fer una reducció 
en un moment donat valorada com a positiva, possiblement a la millor el futur govern, 
el futur cartipàs que surti d’aquesta institució intentaran fer un passet més. Per tant, 
no s’interpreti que el nostre grup estem en contra de reduir les despeses, estem a 
favor de que s’ha de fer un debat perquè la moció d’entrada diu coses que nosaltres, 
que aquesta comissió quan parla de «que la comissió tingui l’encàrrec de revisar els 
comptes anuals dels grups polítics», aquesta funció interventora ja sabem qui l’ha de 
fer que és la intervenció de la pròpia institució, que és la que ha de fiscalitzar si tots 
estem complint els requisits. La comissió ha d’estar per sobre de la intervenció de la 
institució? Entenem que no. En qualsevol cas que quedi clar que el nostre grup no 
s’oposa a fer la reflexió profunda però entenc que el que es busca d’aquí i ja s’ha dit a 
més a més ara que demanarem més preguntes, és tenir un debat obert, que jo crec 
que en aquests moments algun partit polític o algun grup li interessa. El nostre grup 
en aquest cas no vol participar en absolut en aquesta tàctica que pensem que tampoc 
ajuda a la pròpia institució. 
El portaveu del grup del PDeCAT senyor Albert Piñeira, pren la paraula i manifesta 
que, intentaré respondre-li les qüestions que vostè també ha plantejat. Veig que quan 
vostè sempre quan es dirigeix a mi alça la veu i no pateixi que hi sento bé encara de 
moment. Vull dir, que no cal que, si li sembla oportú, que alci tant la veu perquè 
memòria no en tinc gaire i per això em repasso les actes precedents, però l’oïda 
encara m’acompanya. Comentava diferents qüestions: deia «ens quedem sols en 
aquesta votació», sí, com en la majoria de votacions que fem en aquesta casa. 
Pràcticament en la majoria de votacions que fem en aquesta casa es queden sols, 
vull dir, això no és cap sorpresa ni cap novetat en aquest sentit. Nosaltres estem 
raonablement satisfets de com es va fer el cartipàs. I penso que hi va haver un esforç 
en tots sentits d’austeritat, de contenció i de tot el que li comentava abans. També, 
repeteixo, pel que fa als mecanismes de control, perquè no voldria que semblés que 
aquí no es controla; al contrari: es controla, i es controla molt. I es controla el personal 
eventual –i torno a reivindicar la feina que fan–, i es controlen les despeses dels 
grups, i això ho fa qui ho ha de fer que són els òrgans de control i de fiscalització 
interns de la casa, que per a això estan, que fiscalitzen des de les subvencions que 
reben les entitats fins a les aportacions que reben els ajuntaments i fins, evidentment, 
per descomptat com és obvi les despeses que efectuen els grups polítics perquè si no 
evidentment això donaria lloc a reintegraments. Vostè deia que el Govern s’oposa als 
canvis. Escolti, el Govern en va fer molts, de canvis. Però els va fer quan tocaven, 
que és en el moment en què es fixa l’estructura de la casa per a aquesta legislatura. I 
era un esforç, repeteixo, en tots sentits: pel que fa a retribucions, assignacions, 
nombre de personal, etc., etc. Per tant, entenem que aquest esforç es va fer i es va 
fer quan tocava. i per tant en aquest sentit se’n van fer i se’n van fer molts de canvis. 
I la darrera qüestió: vostè em parlava també de les retribucions, que és un tema 
recurrent. Ja que vostè sempre ens pregunta, a mi també m’agradaria fer-li una 
pregunta perquè per una vegada a la vida invertim els termes. Entenc que aquí vostè 
exerceix la funció de control, com és lògica, si algun dia li’n fem alguna a vostè 
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tampoc no passarà res, no? Agafant el ple de constitució o el que vostè parlava pel 
que fa a les retribucions, i li llegeixo literalment, deia: «aquest és el nostre marc 
polític, un què però que necessita un com, un com que es basa en el codi ètic que 
signarem tant jo com la possible persona que col·labori en les tasques tècniques [ens 
referíem en aquest cas al personal eventual], una persona que farà vida aquí i no a la 
seu de cap partit. La nostra serà una remuneració que en cap cas superarà el límit 
fixat per la CUP de 2,5 vegades el salari mínim interprofessional, és a dir, un màxim 
de 1.600 euros i la nostra acció anirà d’acord amb tots els compromisos que ja hem 
anat esmentant. Aquesta és la nostra manera de fer i veure la política». I 
m’interessaria saber com està aquest tema, si ens ho pot explicar.  
El portaveu del grup de la CUP senyor Salellas explica que com pot entendre, 
m’acaba de fer una pregunta bastant personal que li respondré encantadíssim de la 
vida perquè a diferència d’altres grups el nostre sempre ha esta transparent. No 
podem dir el mateix de la Fundació Catdem. Sobre el que deia el senyor Fernández, 
la proposta que feia vostè crec que sobre per exemple que aquesta comissió no havia 
de revisar els comptes, és un tema que ens hauria encantat debatre, una altra vegada 
li dic, al voltant del contingut de la moció però és que no ens l’han fet arribar. 
Haguéssim estat disposats a acordar-ho, senyor Fernández, però no ha sigut així. 
Sobre quedar-nos sols, senyor Piñeira: sí, ens quedem sols; de fet trobo que és com 
una anomalia i crec que en això coincidirà amb mi. En tots els ajuntaments, algú em 
pot dir ajuntaments de la província on això sigui un costum, en què tots els grups es 
posin sempre d’acord en tot? És gaire habitual en els seus ajuntaments, on vostès 
governen o són oposició? O hi acostuma a haver un cert debat polític i un debat amb 
això sí, amb això no, amb algunes propostes estem tots d’acord i amb algunes 
propostes no s’hi està d’acord. Crec que és bastant la línia i és bastant lògic que no 
es comparteixi tot en una institució en que representem diferents sensibilitats 
polítiques i a mi realment em sorprèn que el que passi sigui que tothom estigui 
d’acord excepte jo moltes vegades. Em sorprèn. Em sorprèn perquè no és el que 
passa normalment en la política que fem en els nostres municipis. Per tant, l’excepció 
em sembla no és tant que jo em quedi sinó que l’excepció és allò que està passant 
aquí en aquest plenari. Com a mínim és l’anàlisi que en faig jo. I sobre el que vostè 
planteja: doncs miri, sí. Cobro exactament 2,5 vegades el salari mínim 
interprofessional, perquè li explicaré com funciona. A mi el que vaig demanar aquell 
dia és que en el cartipàs –veig que vaig parlar de més coses, no només de l’aigua i 
l’streaming, senyor Piñeira!– el que vaig demanar és que les retribucions als diputats 
fossin menors. Vaig demanar això. Això com bé saben no va succeir, sinó que de 
retribucions se’n van aprovar unes altres, que són les que proposaven vostès. Això 
implica que obligatòriament la Diputació m’ha d’ingressar a mi com a diputat el que 
pertoca, el que està assignat. M’assignen això i jo tot ho dono a la formació política. El 
mateix amb l’Ajuntament de Girona, que passa el mateix i ho puc explicar. Al final, jo 
ho dono tot, tot absolutament tot el que rebo i al final… dono tot el que rebo i al final el 
que fa la CUP és donar el 2,5% del salari mínim interprofessional, per tant acabo 
cobrant la xifra de 1.490 euros al mes en 14 pagues. Aquesta és la xifra que cobra 
aquest diputat i regidor de l’Ajuntament cada mes, que es pot comprovar i que per 
tant tal com explicava aquell dia continuo a dins el codi ètic i és el que la meva 
persona, com explicava aquell dia, cobra cada mes i a qui m’ho vulgui preguntar ho 
respondré sempre perquè no tinc res a amagar, no com d’altres partits que sí que han 
amagat massa coses en aquest país. 
El portaveu del grup del PDeCAT senyor Piñeira pren la paraula i fa dos aclariments. 
Aquesta intervenció a la que li feia referència li he dit que era del ple de constitució i 
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era el ple del cartipàs; només una matisació. I segona qüestió: a la corporació els 
diputats i el personal eventual ens costen el que ens costen, després el que fa 
cadascú amb els seus diners a la Diputació li ha costat perquè vostè ja pressuposa… 
vostè què sap si els altres grups donen o donem diners a fundacions, associacions, 
tercers, partits, etc., etc., que estic convençut que pot ser que hi hagi molts gent que 
ho faci. Però escolti vostè no pateixi, si això l’incomoda i el neguiteja ho té més fàcil, 
jo li proposo una solució: vostè com a diputat i si ho considera bé el personal eventual 
del seu grup entrin un escrit dient-nos el que volen cobrar –sempre que evidentment 
la xifra sigui inferior– i estic convençut que es trobarà la fórmula de solucionar això i a 
més a més ens estalviarem aquests diners per a la Corporació. 
El portaveu del grup de la CUP senyor Salellas intervé per comentar que vostès, ja 
sabem, que és molt hàbil, oi senyor Piñeira? I del debat sobre si la Diputació ha de 
reduir o no el que es dona als grups i als assessors, vostè acaba plantejant el que ha 
de fer Lluc Salellas i el grup de la CUP. Nosaltres el que plantegem és una solució 
que ens afecti a tots per igual i que ens coresponsabilitzi, que ens coresponsabilitzi a 
tots i a totes de les despeses. Vostè el que diu és: «miri no, feu vosaltres el que hagin 
de fer perquè nosaltres puguem continuar fent el que hem fet tota la vida». Doncs no. 
Com a mínim no ens sembla la proposta que haguem de debatre avui aquí i 
evidentment el que cobren els diputats nosaltres no ho hem portat ni tan sols a 
discussió, senyor Piñeira, és vostè que ha tret el tema. El debat avui era sobre 
assessors i assignacions al grup de la Diputació. El debat era aquest. Sobre què 
cobra cada diputat parlem-ne si volen també i què hauria de cobrar. Jo en cap cas he 
dit que vostès no donin una part al partit o una altra cosa, no ho he dit en cap moment 
això. Vostè ho ha pressuposat. Per tant li agrairia que properes vegades el debat es 
faci a partir d’allò que diem per escrit o oralment en el debat, no en pressuposicions 
que vostè fa aquí ara. 
 
ES REBUTJA per 24 vots en contra (PDeCAT, ERC, PSC i IdS) i 1 vot a favor (CUP) 
 
21. MOCIONS D’URGÈNCIA 
 
No n’hi ha. 
 
22. PRECS I PREGUNTES 
 
El diputat senyor Lluc Salellas manifesta que, ens agradaria en primer lloc que ens 
confirmessin…, ahir l’Ajuntament de Girona va presentar un projecte que té a veure 
amb els FEDER i va dir que el mes d’abril segur que tindríem els FEDER i que 
podríem començar per tant a tirar endavant el projecte en aquest cas del Modern. Ens 
agradaria que ens confirmessin si realment és segur, cent per cent segur, que el mes 
d’abril els FEDER seran una realitat per a tots aquells projectes que la Diputació va 
presentar, cent per cent segur, ens agradaria saber si aquesta informació és cent per 
cent segura. I, segona pregunta, al voltant dels aparcaments, uns aparcaments que fa 
mesos que tenim llogats com a Diputació però que encara avui en dia no els utilitzem. 
Ja els hi hem preguntat diverses vegades, estem fent una despeses de milers d’euros 
cada any per uns aparcaments de cotxes que teòricament estan destinats als cotxes i 
els vehicles de la Diputació però continuen en desús, i ens agradaria saber si 
trobarem una solució a aquest tema.  
La diputada de Programes Europeus senyora Maria Àngels Planas intervé, i respon 
que sí, que és cert que jo mateixa vaig comunicar a l’alcaldessa –suposo que és una 
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mica mala intencionada aquesta pregunta– jo mateixa vaig comunicar a l’alcaldessa 
que des de la Direcció ens havien dit que el mes d’abril tindríem la resolució i li vaig 
dir: «jo crec que ho pots dir perquè així se’ns ha dit des de la Direcció». A veure, cent 
per cent, cent per cent segur… res és cent per cent segur mai i per tant no li puc jurar 
que realment seria així però sí que des de la Direcció de la Generalitat territorial se’ns 
ha dit que seria al mes d’abril cap al vint i pico d’abril quan tindríem la resolució, i jo 
mateixa li vaig fer saber a l’alcaldessa el que ens varen dir. Per això l’alcaldessa va 
fer aquestes declaracions, però cent per cent segur mai no se sap res. I vostè això ja 
ho sap, per tant, crec que és una pregunta que no li veig per què s’ha fet aquest tipus 
de pregunta quan sap que mai pot ser al cent per cent.  
El diputat senyor Lluc Salellas contesta que la pregunta té a veure amb tots els 
municipis que han demanat FEDERS, per saber si ells tots els tindran també el mes 
d’abril o no, per això ho preguntava. 
La diputada senyora Maria Àngels Planas li respon que ja ens coneixem. Vostè 
mateix ha dit que ahir l’alcaldessa va fer aquesta manifestació per tant a mi no 
m’enredi. Ho fa perquè l’alcaldessa va dir al Modern que a l’abril hi hauria aquesta 
resolució. No me digui que ho pregunta per tot perquè, si no, no calia que ho hagués 
fet aquí la pregunta i me l’hagués fet a fora i jo li dic. Vostè ho pregunta perquè 
l’alcaldessa va fer aquestes declaracions a l’abril i que jo tinc molt clar que m’ho 
pregunta per això. Vostè digui el que cregui convenient.  
El vicepresident primer, senyor Miquel Noguer, comenta que en tot cas, val a dir que 
a aquesta Diputació, la voluntat és que els FEDERS es tirin endavant, sigui a l’abril o 
sigui al maig, que la voluntat és aquesta, no per a Girona, sinó per a tots els 
ajuntaments de la demarcació que han demanat, a través de la Diputació, els 
FEDERS, amb les aportacions econòmiques corresponents. I quant als aparcaments 
ja li contestaré amb més detall: la voluntat és que això en pocs dies es posi en marxa, 
eren unes obres que s’havien de fer, que necessitaven unes autoritzacions, etc. Amb 
més detall li podré donar tot, però ara no tinc el detall, però la voluntat és que això ja 
hauria d’estar fet o si no en propers dies s’hi podran aparcar tots els cotxes de la 
Corporació.  
 
El senyor president accidental aixeca la sessió a dos quarts i vuit minuts de dues de la 
tarda, el contingut de la qual, com a secretari, CERTIFICO. 
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