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EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 1003 

 
 

Número:1003   
Caràcter: Extraordinària urgent 
Data: 15 d'octubre de 2019 
Hora d’inici: 11.45 h 
Lloc: saló de plens de la Diputació de Girona 
Expedient: 2019/7726 
 
 
Hi assisteixen 
 
Sr. Miquel Noguer i Planas President 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident segon 
Sra. Maria Puig i Ferrer Vicepresidenta tercera 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Vicepresidenta quarta 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez Diputat 
Sra. Montserrat Mindan i Cortada Diputada 
Sra. Maria Teresa Brunsó i Puigvert Diputada 
Sra. Eva Viñolas i Marín Diputada 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sra. Núria Josa i Arbonès Interventora  
 
 
Han excusat la seva absència 
 
Sr. Pau Presas i Bertran Vicepresident primer 
 
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència 
 
Sra. Roser Estañol i Torrent Diputada 
Sr. Eduard Llorà i Cullet Diputat 
Sr. Jordi Masquef i Creus Diputat 
Sr. Josep Sala i Leal Diputat 
Sr. Jordi Xargay i Congost Diputat 
Sr. Joaquim Ayats i Bartina Diputat 
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort Diputat 
Sra. Anna Barnadas i López Diputada 
Sr. Joan Fàbrega i Solé Diputat 
Sr. Josep Piferrer i Puig Diputat 
Sra. Joana Vilà i Brugué Cap de Gabinet de Presidència 
 
 
Ordre del dia 
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1. Pronunciament sobre la urgència de la convocatòria. 
 

Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives 
 
2. JG1003/000017/2019-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció diversos 
ajuntaments Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2018 (exp. 
2018/507) 

3. JG1003/000018/2019-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; 
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí de despeses corrents 
a inversions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2019 de diversos 
ajuntaments (exp. 2019/263) 

4. JG1003/000019/2019-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; 
Assistència i Cooperació als Municipis (023): Resolució parcial de la 
convocatòria de subvencions per a inversions municipals en cementiris, any 
2019 (exp. 5099/2019) 

 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 

 
5. JG1003/000033/2019-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv. 

Gral.; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració en matèria de 
control intern entre la Diputació de Girona i la Diputació de Lleida (exp. 
2019/7513) 

6. JG1003/000032/2019-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv. 
Gral.; Secretaria General (005): Informar de l'exempció de la creació plaça de 
secretaria-intervenció i tresoreria de la Mancomunitat intermunicipal de la Conca 
de l'Onyar (exp. 2019/7144) 

7. JG1003/000013/2019-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi Ambient 
(014): Concessió d'una pròrroga al Consorci de l'Alta Garrotxa per executar el 
projecte "Projecte per a la millora d'hàbitats a l'Alta Garrotxa (2018-19): Millora 
de Forests" (exp. 2018/5683) 

8. JG1003/000004/2019-PDDNT; Proposta dip. del. Noves Tecnologies; Noves 
tecnologies (016): Aprovar addenda al conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Girona i el Consorci Localret, any 2019 (exp. 2019/6807) 

 
Assumptes procedents de les comissions informatives – competències delegades del 

Ple 
 
9. JG1003/000030/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 

Coop. Loc; Organització Recursos Humans Corporatiu (012): Autoritzar l'exercici 
d'una activitat pública compatible com a regidora a la Sra. Àfrica Masó Sumsi 
(exp. 2019/7406) 

10. JG1003/000031/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ.. 
Coop. Loc; Organització Recursos Humans Corporatiu (012): Autoritzar l'exercici 
d'una activitat pública compatible com a regidora a la Sra. Helga Nuell Turon 
(exp. 2019/7408) 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
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1. Pronunciament sobre la urgència de la convocatòria. 
 
La Junta de Govern, a proposta del seu president, ratifica per unanimitat, la 
convocatòria amb caràcter urgent d’aquesta Junta de Govern extraordinària, de 
conformitat amb allò que preveuen els articles 112.4 i 113.1.a del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i l’article 17.3 de la Llei 26/2010, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
 
Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives 
 
2. JG1003/000017/2019-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció 
diversos ajuntaments Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2018 
(exp. 2018/507) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de 3 de maig de 
2018 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural per a l’any 2018.  
 
Vista la petició dels ajuntaments de Sant Pau de Segúries, Foixà i el Port de la Selva, 
de canvi de destí de la subvenció concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2018 per a obres d’inversió. 
 
D’acord amb la documentació presentada i amb les Bases de la convocatòria, la 
Junta de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa d’Hisenda, 
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, per unanimitat, acorda: 
  
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries el canvi de destí de la 
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, 
expedient 2018/1221, pel concepte i l’import que es detallen.  
 

 
SEGON. Autoritzar a l’Ajuntament de Foixà el canvi de destí de la subvenció que té 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, expedient 
2018/566, pel concepte i l’import que es detallen.  
 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Millores vestidors 
Pavelló municipal 

 34.434,61  16.885,22  16.885,22 
 

Renovació 
enllumenat carrer 
Fonoses 

 11.845,17  11.845,17  0 

 

 Renovació 
enllumenat carrer 
Major 

 

17.391,11  11.845,17 
 

 TOTAL 
 

 28.730,39 28.730,39 
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TERCER. Autoritzar a l’Ajuntament de El Port de la Selva el canvi de destí de la 
subvenció que té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, 
expedient 2018/1128, pel concepte i l’import que es detallen.  
 
 

 
 
QUART. Notificar la present resolució als ajuntaments de l’acord, amb la indicació que 
el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat 
al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona i a les condicions establertes en la normativa del Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural 2018 i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la 
subvenció, mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 15 de 
novembre de 2019, d’acord amb la pròrroga concedida per Decret del President de 
data 
 
 
3. JG1003/000018/2019-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí de despeses 
corrents a inversions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 
2019 de diversos ajuntaments (exp. 2019/263) 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de 7 de maig de 
2019 va resoldre la concessió de les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica 
i Cultural per a l’any 2019 als següents ajuntaments, entre d’altres: 

 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Millora  del ferm 
del carrer dels 
Masos 

 9.959,47  9.000,00  0 

Millora del ferm 
de carrers 

 6.000,00  4.296,00  0 

 Millora  del ferm 
del carrer dels 
Masos 

16.335,38  13.296,00 

 TOTAL  13.296,00 13.296,00 

Concepte inicial Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial € 

Subvenció 
Final € 

Mur cementiri  10.000,00  10.000,00   

Canvi de bigues 
suport finestres 
pavelló 

 20.000,00  20.000,00   

 Rehablitació 
carretera de sant 
Pere de Rodes 

 

729.630,00  30.000,00 

   30.000,00 30.000,00 
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SANT MARTÍ DE LLÉMENA  

Exp. 2019/681 Subvenció concedida Import € 

D. Corrents Accés als nuclis de població (camins) 9.378,00 

D. Inversió Canalització d'aigües pluvials sector nord del veïnat de Velers de Llorà 33.294,55 

TOTAL   42.672,55 

 
BESALÚ 

 

Exp. 2019/283 Subvenció concedida Import € 

D. Inversió Reubicació parada línia transport públic 40.087,23 

D. Inversió Diverses actuacions piscina municipal 20.525,42 

TOTAL   60.612,65 

   
CANTALLOPS  

Exp. 2019/330 Subvenció concedida Import € 

D. Corrents Enllumenat públic 12.500,00 

D. Corrents Manteniment vies públiques 5.606,55 

Total DC   18.106,55 

D. Inversió Ordenació dels jardins de la rectoria Fase 2 17.355,45 

TOTAL   35.462,00 

   
PLANOLES  

Exp. 2019/615 Subvenció concedida Import € 

D. Inversió Reformar lavabos escola 19.105,55 

D. Inversió Canalitzar l'aigua part carrer Andreu Ylla 16.306,30 

TOTAL   35.411,85 

 
Aquest ajuntaments han sol·licitat un canvi de destí de la subvenció concedida dins el 
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019 entre les diferents línies de despeses 
corrents i d’inversió i que impliquen una redistribució del crèdit entre les 
corresponents aplicacions pressupostàries amb el següent detall: 

 

Ajuntament Despeses corrents Despeses d'Inversió 

  400/9420/46201 400/9420/76201 

Sant Martí de Llémena -9.378,00 9.378,00 

Besalú 60.612,65 -60.612,65 

Cantallops 17.355,45 -17.355,45 

Planoles 10.678,08 -10.678,08 

 TOTAL 79.268,18 -79.268,18 

 
D'acord amb la Instrucció de control intern de la Diputació de Girona i amb la Base 
13è de les Bases d’execució del Pressupost de 2019, la Junta de Govern, a proposta 
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del president de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció 
Econòmica i Cooperació Local, per unanimitat, acorda: 

 
PRIMER. Autoritzar als ajuntaments relacionats el canvi de destí de la subvenció que 
tenen concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2019. 

 
SANT MARTÍ DE 
LLÉMENA 

     

Exp. 
2019/681 

Subvenció 
concedida 

Import € Subvenció 
canvi 

Import € Diferència d. 
corrent 

Diferència 
inversions 

D. 
Corrents 

Accés als nuclis de 
població (camins) 

9.378,00       

D. Inversió 

Canalització 
d'aigües pluvials 
sector nord del 
veïnat de Velers 
de Llorà 

33.294,55 

Canalització 
d'aigües pluvials 
sector nord del 
veïnat de Velers 
de Llorà 

42.672,55     

TOTAL   42.672,55   42.672,55 -9.378,00 9.378,00 

 
BESALÚ 

     

Exp. 
2019/283 

Subvenció 
concedida 

Import € Subvenció 
canvi 

Import € Diferència d. 
corrent 

Diferència 
inversions 

D. 
Corrents 

    Enllumenat 
públic 

60.612,65     

D. Inversió Reubicació 
parada línia 
transport públic 

40.087,23        

D. Inversió Diverses 
actuacions 
piscina 
municipal 

20.525,42         

TOTAL   60.612,65   60.612,65 60.612,65 -60.612,65 

       
CANTALLOPS      

Exp. 
2019/330 

Subvenció 
concedida 

Import € Subvenció 
canvi 

Import € Diferència d. 
corrent 

Diferència 
inversions 

D. 
Corrents 

Enllumenat 
públic 

12.500,00 Enllumenat 
públic 

12.500,00     

D. 
Corrents 

Manteniment 
vies públiques 

5.606,55 Manteniment 
vies públiques 

5.606,55     

D. 
Corrents 

    Manteniment 
camins 

17.355,45     

Total DC   18.106,55   35.462,00     

D. Inversió Ordenació dels 
jardins de la 
rectoria Fase 2 

17.355,45       

TOTAL   35.462,00   35.462,00 17.355,45 -17.355,45 

       
PLANOLES      

Exp. 
2019/615 

Subvenció 
concedida 

Import € Subvenció 
canvi 

Import € Diferència d. 
corrent 

Diferència 
inversions 

D. 
Corrents 

    Enllumenat 
públic 

2.700,00     
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D. 
Corrents 

    Manteniment 
xarxa d'aigua  

7.978,08     

Total DC       10.678,08     

D. Inversió Reformar 
lavabos escola 

19.105,55 Reforma 
lavabos i aula 
planta baixa 
escola de 
Planoles 

24.733,77     

D. Inversió Canalitzar 
l'aigua part 
carrer Andreu 
Ylla 

16.306,30         

Total Inv.   35.411,85   24.733,77   

TOTAL   35.411,85   35.411,85 10.678,08 -10.678,08 

       

    TOTALS  79.268,18 -79.268,18 

 
SEGON. Autoritzar la modificació de la despesa, d’acord amb les Bases. d’execució 
del pressupost de la Diputació de Girona de l’exercici 2019; modificar la redistribució 
dels crèdits entre les aplicacions pressupostàries aprovades a la convocatòria del 
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2019 i autoritzar i disposar la despesa 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i d’imports següents 
 

PARTIDA 
 

 ALTA BAIXA 

400/9420/46201 
 

Despeses  corrents 79.268,18  

400/9420/76201 
 

Despeses d’inversió  
-79.268,18 

 
TERCER. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la 
Base de Dades Nacional de Subvencions i fer-ne una menció expressa al BOPG. 
 
QUART. La concessió d’aquest canvi de destí no modifica cap altra condició de les 
establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019. 
 
CINQUÈ. Notificar la present resolució a l’Ajuntament amb la indicació que el 
lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al 
compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
i a les condicions establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2019 i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, 
mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza; 

 

Despeses d’inversió30 setembre 2020 

Despeses corrents15 novembre 2019 
 
 
4. JG1003/000019/2019-PPCIHAPECL; Proposta president CIHAPECL; 

Assistència i Cooperació als Municipis (023): Resolució parcial de la 
convocatòria de subvencions per a inversions municipals en cementiris, 
any 2019 (exp. 5099/2019) 
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Vistes les bases reguladores de subvencions per a inversions municipals en 
cementiris, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 16 d’abril de 
2019, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 116, de 17 de 
juny de 2019. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, de 18 de juny de 2019, 
publicada al BOPG 121, de 25 de juny de 2019 amb un import autoritzat màxim de 
200.000 € i que estableix la possibilitat d’ampliar-ne la quantia amb 100.000 € 
addicionals quan es doni alguna de les circumstàncies previstes a l’article 58 de l’RD 
887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions (RLGS) i 
que el Ple la Diputació en la sessió de data 17 de setembre de 2019 va aprovar 
inicialment l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 3/2019 per aquest import. 
 
L’article 58.5 del RLGS determina que amb caràcter previ a la resolució de concessió, 
l’òrgan concedent haurà de publicar la declaració de crèdits disponibles de la quantia 
addicional de la convocatòria, que actualment es troba pendent de l’aprovació 
definitiva de l’expedient de suplement de crèdit DG 3SC 3/2019. 
 
Donat que les bases reguladores de subvencions per a inversions municipals en 
cementiris preveuen la possibilitat de resoldre definitivament en diversos actes i que 
l’òrgan competent és la Junta de Govern, es proposa una primera resolució amb el 
crèdit inicial de 200.000 € i posteriorment una segona resolució per a l’import 
addicional de 100.000 € juntament amb l’aprovació de l’ampliació de la quantia de la 
convocatòria. 
 
Vistos els informes de l’òrgan instructor, de 7 d’octubre de 2019, i de la Comissió 
Avaluadora, de 8 d’octubre de 2019, en què es concreta el resultat de l’avaluació 
efectuada considerant el crèdit inicial i final de la convocatòria de subvencions per a 
inversions municipals en cementiris, any 2019. 
 
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern per unanimitat, acorda:  
 
Primer. Concedir als beneficiaris que s’esmenten a continuació les subvencions que 
es detallen, d’acord amb les dades següents: 
 

AJUNTA-

MENT 

Nº 
EXP. 
/2019 

NOM 

CEMENTIRI 
ACTUACIÓ PUNTS 

IMPORT A 

JUSTIFICAR 

DESPESES NO 

SUBV. 

Import de la 

subvenció 

% 
Finan-

çament 

Palau de 

Santa 

Eulàlia 

6661 

Cementiri 

municipal de 

Palau de 

Santa 

Eulàlia 

Rehabilitació 

del cementiri 

municipal de 

Palau de 

Santa Eulàlia, 

fase 1 

25 110.141,60 € 

76.390,57 € 
S’exclou el cost 
corresponent a la 
construcció de 
nínxols amb el 
següent detall: 
Moviment de 

terres 2.224,26 €, 

Fonaments 

20.402,14 €, 

Paleteria 

44.940,69 €, 

Coberta 8.823,48 

€. 

30.375,93 € 

27,58% 
Projecte 

 
90,00% 

Despeses 

subvencio-

nables 
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Osor 6624 

Cementiri 

municipal 

d'Osor 

Reforma i 

adequació del 

cementiri 

municipal 

d'Osor fases II 

i III 

24 43.242,34 €  38.918,12 € 90,00% 

Llambilles 6353 

Cementiri 

municipal de 

Llambilles 

Rehabilitació 

del cementiri 

municipal de 

Llambilles 

21 48.248,06 € 

7.645,54 € 
S’exclou la 

instal·lació de 

càmeres de 

vigilància 

36.542,27 € 

75,74 % 
Projecte 

 
90,00% 

Despeses 

subvencio-

nables 

Darnius 6583 

Cementiri 

Municipal de 

Darnius 

Rehabilitació i 

adequació del 

Cementiri 

Municipal de 

Darnius 

20 49.430,33 €  44.487,30 € 90,00% 

Garriguella 6478 
Cementiri de 

Garriguella 

Reformes 

diverses al 

cementiri 

municipal 

20 59.462,11 € 

21.598,50 € 
S’exclouen els 

costos del trasllat 

de restes humanes 

i d’elements 

decoratius 

(collage) 

34.077,25 € 

57,31 % 
Projecte 
90,00% 

Despeses 

subvencio-

nables 

       184.400,87 €  

 
Segon. Disposar la despesa total, de 184.400,87 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 400.9420.76209 del pressupost de 2019 de la Diputació de Girona i 
afegir el saldo de 15.599,13 € (200.000 € de crèdit inicial – 184.400,87 € crèdit 
disposat) a la resolució que ha de concedir l’import de l’augment de crèdit de la 
convocatòria un cop aprovat definitivament l’expedient de suplement de crèdit. 
 
Tercer. Aprovar la relació ordenada dels peticionaris les sol·licituds dels quals, tot i 
complir les condicions per ser beneficiaris, no s’han estimat en excedir la quantia 
màxima del crèdit inicial fixat a la convocatòria: 
 

AJUNTA-

MENT 

Nº 
EXP. 
/2019 

HABI-

TANTS 

NOM 

CEMENTIRI 
ACTUACIÓ 

Pressupost a 

justificar 

Subvenció  
possible 

% PUNTS 

Port de la 

Selva 
6618 980 

Cementiri de 

Port de la 

Selva 

Remodelació per millorar 

l’accessibilitat del cementiri 
65.959,44 € 50.000,00 € 90,00% 20 

Espolla 6477 369 

Cementiri 

municipal 

d'Espolla 

Actuació de reparació, 

rehabilitació i millora en el 

Cementiri Municipal d'Espolla 

45.456,85 € 40.911,17 € 90,00% 19 

Toses 6621 980 
Cementiri de 

Toses 

Reforç del mur i substitució 

enllumenat cementiri de Toses 

24.563,00 € 
605,00 € 

S’exclou el cost 

del manual d’ús i 

manteniment 

21.562,20 € 

87,78% 
Projecte 
90,00% 

Despeses 

subvencio-

nables 

19 

Crespià 6548 251 Cementiri 

Municipal de 

Reparació de la coberta dels 

nínxols i altres millores al 

35.192,93 € 31.673,64 € 90,00% 18 
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Crespià cementiri municipal 

Riumors 6662 263 

Cementiri 

municipal de 

Riumors 

Reparació de diverses 

patologies d'elements 

constructius 

20.102,64 € 18.092,37 € 90,00% 18 

Agullana 6701 841 
Cementiri 

municipal 

Millora accessibilitat i de les 

condicions sanitàries del 

cementiri 

55.595,83 € 50.000,00 € 89,93% 18 

Castellfollit 

de la Roca 
6552 956 

Cementiri 

municipal de  

Castellfollit 

de la Roca 

Arranjaments varis al cementiri 

municipal 
42.863,59 € 38.577,23 € 90,00% 18 

Maià de 

Montcal 
6658 413 

Cementiri 

municipal de 

Maià de 

Montcal 

Rehabilitació de la coberta i 

construcció d'ossera 
32.506,64 € 29.255,97 € 90,00% 17 

Sant Feliu 

de Buixalleu 
6698 804 

Cementiri de 

Grions 

Obres de reparació i millora 

del cementiri de la parròquia 

de Grions 

47.924,18 € 43.131,76 € 90,00% 17 

Boadella i 

les Escaules 
6656 269 

Cementiri de 

les Escaules 

Actuacions d'accessibilitat i 

millora de l'abastament d'aigua 
22.835,23 € 20.551,71 € 90,00% 16 

Maçanet de 

Cabrenys 
6700 681 

Cementiri de 

Maçanet de 

Cabrenys 

Reforma del cementiri 49.986,35 € 44.987,72 € 90,00% 16 

Pardines 6696 162 
Cementiri de 

Pardines 

Substitució del mur de tanca 

existent i col·locació 

d'enllumenat interior del 

cementiri 

10.975,43 € 9.877,98 € 90,00% 15 

Pera, La 6582 447 
Cementiri de 

La Pera 

Obres de Millora de 

l'accessibilitat i ús de les 

instal·lacions del Cementiri 

13.164,80 € 11.848,00 € 90,00% 15 

 
Quart. Entendre per desistides les sol·licitud presentades pels ajuntaments que es 
relacionen tot seguit al no haver respost al requeriment d’esmena de sol·licituds 
efectuats, amb el corresponent advertiment de desistiment: 
 

AJUNTAMENT 
Nº 

EXP. 
/2019 

NOM 

CEMENTIRI 
ACTUACIÓ PRESSUPOST 

IMPORT SUBV. 

SOL·LICITADA 

Bellcaire d'Empordà 6665 
Cementiri 

municipal 

Formació de cobertes en 

cantonades i 

impermeabilització 

6.054,72 € 5.400,00 € 

Palol de Revardit 6354 

Cementiri 

Municipal de 

Palol de 

Revardit 

Millora de l'accessibilitat al 

cementiri municipal 
114.861,27 € 50.000,00 € 

Sant Miquel de Fluvià 6695 
Cementiri 

municipal de 

Sant Miquel 

Inversió municipal al 

cementiri 
32.051,51 € 28.846,35 € 
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de Fluvià 

Siurana 6653 

Cementiri 

municipal de 

Siurana 

Millora de les instal·lacions 

del cementiri municipal de 

Siurana 

62.923,63 € 39.597,25 € 

 
Cinquè. Desestimar les sol·licituds que es detallen a continuació per no arribar a la 
puntuació mínima de 15 punts d’acord amb la base reguladora sisena: 
 

AJUNTA-

MENT 

Nº EXP. 
/2019 

NOM CEMENTIRI ACTUACIÓ 
PRESSU-

POST 

SUBV. 

SOL·LICI-

TADA 

PUNTS 

Albanyà 6622 
Cementiri municipal 

d'Albanyà 

Construcció nou cementiri 

municipal 
77.468,70 € 50.000,00 € 7 

Albons 6557 
Cementiri municipal 

d'Albons 

Construcció d'una 

canonada d'aigua potable 

al cementiri d'Albons 

51.101,72 € 45.991,55 € 7 

Bàscara 5977 
Cementiri Municipal 

de Bàscara 

Reparació de la coberta 

del Cementiri de Bàscara 
18.767,10 € 16.890,39 € 13 

Borrassà 6654 
Cementiri municipal 

de Borrassà 

Inversió municipal al 

cementiri 
69.132,54 € 50.000,00 € 13 

Brunyola 6595 

Cementiri municipal 

de Sant Martí 

Sapresa 

Execució d'un bany 

adaptat al cementiri 

municipal 

15.855,43 € 14.269,88 € 10 

Cabanelles 6659 
Cementiri de 

Cabanelles 
Execució d'ossera 7.323,26 € 6.590,93 € 10 

Cabanes 6586 
Cementiri municipal 

de Cabanes 

Adequació del Cementiri 

municipal de Cabanes 
48.224,14 € 43.401,73 € 7 

Camós 6348 Cementiri de Camós 
Actuacions d'accessibilitat 

al cementiri de Camós 
18.450,08 € 16.605,07 € 13 

Campllong 6702 
Cementiri municipal 

de Campllong 

Actuacions de reparació i 

millora del cementiri de 

Campllong 

6.086,30 € 5.000,00 € 8 

Cervià de 

Ter 
6501 

Cementiri de Cervià 

de Ter 
Reforma del cementiri 50.538,19 € 45.484,37 € 10 

Cistella 6697 
Cementiri municipal 

de Cistella 

Millores en seguretat, 

accessibilitat, us 

instal·lacions i adaptació 

normativa vigent 

41.210,36 € 37.089,32 € 13 

Colomers 6693 
Cementiri municipal 

de Colomers 

Obres de construcció, 

reparació i adequació del 

cementiri municipal 

48.579,51 € 43.721,56 € 12 

Foixà 6651 
Cementiri municipal 

de Foixà 

Actuació d'inversió 

municipal al cementiri 
51.282,72 € 46.154,44 € 3 
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Garrigàs 6581 
Cementiri de 

Garrigàs 

Actuacions de millora i 

seguretat al cementiri de 

Garrigàs 

45.729,24 € 41.156,31 € 14 

Ger 6699 
Cementiri municipal 

de Ger 

Coberta edifici nínxols i 

numeració 
9.343,23 € 8.408,91 € 2 

Gombrèn 6650 
Cementiri municipal 

de Gombrèn 

Substitució de teules i 

repàs d'elements 

estructurals del cementiri 

9.893,20 € 8.903,88 € 10 

Juià 5886 
Cementiri municipal 

de Juià 

Arranjament teulat 

cementiri 
16.390,32 € 14.751,00 € 10 

La Vajol 6694 Cementiri de la Vajol 
Millores d'inversió 

cementiri municipal 
12.558,14 € 11.302,32 € 9 

Masarac 6504 
Cementiri de 

Vilarnadal 

Millora del cementiri 

municipal de Vilarnadal 
47.128,17 € 42.415,35 € 14 

Mollet de 

Peralada 
6555 

Cementiri municipal 

de Mollet de 

Peralada 

Adequació del Cementiri 

municipal 
8.798,71 € 7.918,83 € 11 

Montagut i 

Oix 
6131 Cementiri municipal 

Arranjament dels 

paviments del cementiri 

municipal 

13.398,22 € 12.058,40 € 13 

Ordis 6657 Cementiri d'Ordis 
Treballs de millora del 

cementiri municipal d'Ordis 
23.395,77 € 21.056,19 € 13 

Parlavà 6585 
Cementiri Municipal 

de Parlavà 

Intervenció municipal 

Cementiri 2019 
28.956,69 € 26.061,00 € 3 

Rupià 6384 
Cementiri municipal 

de Rupià 

Substitució de sostre del 

magatzem del cotxe dels 

morts i supressió de 

barreres arquitectòniques i 

millora de l' aspecte 

exterior 

9.610,11 € 7.942,24 € 12 

Sant 

Llorenç de 

la Muga 

6596 

Cementiri Municipal 

de Sant Llorenç de 

la Muga 

Adequació i reforma de la 

coberta dels nínxols del 

cementiri municipal 

28.980,00 € 26.082,00 € 14 

Sant Mori 6580 
Cementiri de Sant 

Mori 

Rehabilitació cementiri 

municipal 
21.443,51 € 19.299,15 € 11 

Saus, 

Camallera i 

Llampaies 

6584 
Cementiri de 

Camallera 

Rehabilitació Cementiri 

Municipal 
20.378,77 € 18.340,90 € 9 

Serra de 

Daró 
6351 

Cementiri municipal 

de Serra de Daró 

Treballs d'adequació i 

millora del cementiri de 

Serra de Daró 

12.563,13 € 11.300,00 € 12 

Tallada 

d'Empordà, 

La 

6547 

Cementiri municipal 

de la Tallada 

d'Empordà 

Obra per a l’adequació, 

rehabilitació i pintura del 

Cementiri Municipal de la 

Tallada d’Empordà 

53.881,92 € 48.493,73 € 11 
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Torrent 6550 Cementiri de Torrent 
Reparació i millora del 

cementiri de Torrent 
8.260,71 € 7.434,64 € 5 

Ullastret 6591 
Cementiri municipal 

d'Ullastret 

Millora de les condicions 

sanitàries, d’accessibilitat i 

de salubritat del cementiri 

d'Ullastret  

30.988,99 € 25.000,00 € 7 

Vallfogona 

de Ripollès 
6663 

Cementiri municipal 

de Vallfogona de 

Ripollès 

Consolidació de part de les 

cobertes i de la tanca del 

cementiri 

22.900,38 € 20.610,34 € 10 

Viladasens 6620 
Cementiri de 

Viladasens 

Repicat i remolinat del 

cementiri municipal 
9.981,37 € 8.983,23 € 0 

Vilademuls 6556 
Cementiri municipal 

de Vilademuls 

Millora del cementiri 

municipal de Vilademuls 
34.988,49 € 31.489,65 € 11 

Vilamacolu

m 
6664 

Cementiri municipal 

de Vilamacolum 

Actuació d'inversió al 

cementiri municipal 
49.974,33 € 44.976,89 € 10 

Vilaür 6625 Cementiri de Vilaür 
Rehabilitació Cementiri 

Municipal 
36.559,36 € 32.903,42 € 9 

 
Sisè. Informar els beneficiaris que, una vegada comunicada la concessió de la 
subvenció, si en el termini d’un mes no manifesten el contrari, s’entendrà que 
accepten la subvenció, així com les condicions general i específiques fixades que hi 
siguin d’aplicació. 
 
Setè. Condicionar el lliurament de la subvenció a l’acompliment de la vigent 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la justificació de les 
actuacions d’acord amb el determinen les bases reguladores: 
 

Termini: 1 mes des de la finalització del període d’execució (18 mesos a comptar 
des de la notificació de la resolució d’atorgament de la subvenció). 

 

Forma: compte justificatiu simplificat i fotografia del cartell anunciador del suport 
econòmic de la Diputació de Girona. 

 
Vuitè. Notificar aquest acord als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris la 
sol·licitud dels quals ha estat desestimada o entesa com a desistida.  
 
 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
5. JG1003/000033/2019-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv. 

Gral.; Intervenció (010): Aprovar un conveni de col·laboració en matèria de 
control intern entre la Diputació de Girona i la Diputació de Lleida (exp. 
2019/7513) 

 
El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern de les entitats del sector públic (RCIL), té per objecte el desenvolupament 
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva 

mailto:secretaria@ddgi.cat
http://www.ddgi.cat/


 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 14 

finalitat és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els 
criteris d’actuació. 
 
L’article 36.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
atribueix a les diputacions, entre d’altres, la competència de l’assistència i cooperació 
jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat 
econòmica i de gestió. Addicionalment, les lletres c i d de l’article 36.2 determinen que 
la “Diputació ha de garantir l’exercici de les funcions públiques necessàries als 
ajuntaments”. 
 
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté l’RCIL esdevé un àmbit complex, 
que requereix l’especialització adequada del personal local, amb la finalitat de donar 
resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de municipis de la 
demarcació de Girona, amb 130 municipis amb una població inferior als 1.000 
habitants (59 %) i únicament 21 amb una població superior als 10.000 habitants (9 
%), la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, prioritàriament a les 
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 a les entitats locals 
de Girona. 
 
En el marc de desenvolupament del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control 
Intern a les Entitats Locals, la Diputació de Girona, d’acord amb el preveu el seu Pla 
de Serveis, ha elaborat models de documentació i informes que permeten 
sistematitzar part de la funció interventora i del control financer, oferint als municipis 
de la seva província: 
 

L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en 
règim de requisits bàsics. 

Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats 
a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics. 

Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció 
interventora. 

L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes 
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector 
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article 32.1.d de 
l’RCIL. 

Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les 
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer. 
 

Aquest coneixement, així  com la documentació, que facilita el desenvolupament de 
les tasques derivades de la funció interventora i del control financer, és susceptible 
d’utilització per la Diputació de Lleida i les entitats locals del seu àmbit provincial, la 
qual cosa representa una significativa economia de recursos, i permet  l’exercici del 
control intern dins el marc normatiu vigent. 
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La Diputació de Girona lidera l’adaptació de la normativa sobre control intern al petit 
municipi i modelitza el seu sistema d’assistència, resultant els criteris empleats per a 
la seva adaptació aprofitables per la Diputació de Lleida. 
 
La pretensió de firmar el present conveni interadministratiu s’empara dels articles 47.1 
i 2.a) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons 
estableix com a bàsic la mateixa norma, per a la utilització dels mitjans, serveis o 
recursos de les dues parts en l’exercici de les competències pròpies. 
 
Vist l’informe del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats 
Locals que es transcriu íntegrament, d’acord amb el següent tenor literal: 
 
“INFORME DEL CENTRE GESTOR INTERVENCIÓ 
Assumpte: Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i 
la Diputació de Lleida per al subministrament de documentació per a l’exercici del 
control intern a les entitats locals, amb l’objectiu d’assistir en aquesta matèria a les 
entitats locals del seu àmbit territorial 
 
ANTECEDENTS 
 
Que la Diputació de Girona va aprovar en data 21 de novembre de 2017, modificat en 
sessió plenària de 15 de maig de 2018, el Pla de Serveis de la Diputació de Girona 
d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals, que té com a 
finalitat assessorar en el procés d’implantació del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, 
pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic 
(RCIL), que té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l’article 213 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que pretén regular els procediments de control intern, 
la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació. 
 
Que en el marc de desenvolupament del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control 
Intern a les Entitats Locals de la Intervenció de la Diputació de Girona, s’han generat 
models de documentació i informes que faciliten el desenvolupament de les tasques 
derivades de la funció interventora i del control financer. 
 
Que la Diputació de Lleida ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de Girona per 
poder desenvolupar l’exercici de la funció interventora i el control financer utilitzant els 
models de documentació i informes generats des del Servei d’Assistència en l’Exercici 
del Control Intern a les Entitats Locals, i d’aquesta manera donar assistència a les 
entitats locals incloses en el seu àmbit territorial. 
 
Es considera oportú establir un acord de col·laboració en matèria de control intern 
amb la Diputació de Lleida per detallar els compromisos de la Diputació de Girona i 
garantir el bon ús de la documentació transferida. 
 
S’INFORMA 
 
Que l’expedient incorpora una memòria justificativa del conveni on s’analitzen tots els 
preceptes establerts en l’article 50 de Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 
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Que el text del conveni conté el contingut mínim establert a l’article 49 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Que l'aprovació del text del conveni de col·laboració correspon a la Junta de Govern 
de la Diputació de Girona, d’acord amb la Resolució de Presidència de 18 de juliol de 
2019 de delegació de competències a la Junta de Govern, donat compte al Ple de 23 
de juliol de 2019 i publicat al BOP núm. 164 de 27 d’agost de 2019. 
 
D’acord amb això, s’informa favorablement l’aprovació del text del conveni de 
col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i la Diputació de Lleida 
per al subministrament de documentació per a l’exercici del control intern a les entitats 
locals, amb l’objectiu d’assistir en aquesta matèria a les entitats locals del seu àmbit 
territorial.” 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat 
delegat d’Assistència als Municipis, per unanimitat, acorda:  
 
PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Girona i la Diputació de Lleida i, del següent tenor literal:  
 
“Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i la 
Diputació de Lleida per al subministrament de documentació per a l’exercici del 
control intern a les entitats locals, amb l’objectiu d’assistir en aquesta matèria a 
les entitats locals del seu àmbit territorial. 
 
 

Parts que intervenen: 
 

Per una part, la Diputació de Girona, amb NIF P1700000A, representada pel seu 
president, el Sr. Miquel Noguer i Planas, assistit pel secretari general, el Sr. Jordi 
Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern 
de data [data de la Junta de Govern]. 
 
I, per l’altra, Diputació de Lleida, amb NIF número NIF], [representat per [càrrec], [nom 
i cognoms], assistit per [càrrec], [nom i cognoms]. 
 

Exposen: 
 
El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern de les entitats del sector públic local (RCIL), té per objecte el desenvolupament 
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva 
finalitat és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els 
criteris d’actuació. 
 
L’article 36.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
atribueix a les diputacions, entre d’altres, la competència de l’assistència i cooperació 
jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat 
econòmica i de gestió. Addicionalment, les lletres c i d de l’article 36.2 determinen que 
la “Diputació ha de garantir l’exercici de les funcions públiques necessàries als 
ajuntaments”. 
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L’assistència per part de les diputacions i d’altres ens supramunicipals ja fa temps que 
s’exigeix per unes altres vies, per exemple, la moció número 722 del Tribunal de 
Comptes, l’any 2006, ja les instava a que donessin el seu suport i col·laboració a les 
entitats locals en les seves funcions interventora i de control intern. Per la seva 
banda, l’informe de la comissió d’experts per a la revisió del model de finançament 
local de juliol de 2017, exposa que siguin les diputacions les que recolzin o assessorin 
en aquesta matèria a les entitats locals. I, finalment, la declaració per part d’alguns 
professionals del control públic en vàries jornades celebrades en aquesta matèria ha 
ressaltat la importància que, per part de les diputacions provincials i comunitats 
autònomes uniprovincials, es doni un especial suport i atenció a les necessitats dels 
petits i mitjans municipis, amb la finalitat que l’aplicació del RCIL resulti també efectiva 
en aquest àmbit. 
 
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté l’RCIL esdevé un àmbit complex, 
que requereix l’especialització adequada del personal local, amb la finalitat de donar 
resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de municipis de la 
demarcació de Girona, la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, 
prioritàriament a les 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 a les entitats locals de Girona. 
 
Diputació de Lleida, en la seva obligació d’assistència a les funcions públiques 
necessàries als municipis de la seva demarcació, veu en el Pla d’assistència de la 
Diputació de Girona un model a seguir, adaptant-lo a les fórmules d’assistències 
pròpies. 
 
La Diputació de Girona, d’acord amb el que preveu el seu Pla de Serveis, ofereix als 
municipis de la seva província i, un cop formalitzat el conveni, també a Diputació de 
Lleida per tal que aquesta ho pugui cedir a les entitats locals del seu àmbit provincial: 
 

L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en 
règim de requisits bàsics. 

Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats 
a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics. 

Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció 
interventora. 

L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes 
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector 
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article 32.1.d de 
l’RCIL. 

Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les 
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer. 
 
Aquest coneixement, així com la documentació, que facilita el desenvolupament de 
les tasques derivades de la funció interventora i del control financer, és susceptible 
d’utilització per Diputació de Lleida i les entitats locals del seu àmbit provincial, la qual 
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cosa representa una significativa economia de recursos, i permet  l’exercici del control 
intern dins el marc normatiu vigent. 
 
Aquest conveni interadministratiu s’empara en l’article 47, apartats 1 i 2.a, de la Llei 
40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que estableix  la possibilitat 
de subscriure convenis entre dues o més administracions públiques, en els quals es 
pot incloure la utilització de mitjans, serveis o recursos d’una altra Administració 
Pública, per a l’exercici de les competències pròpies o delegades. Atès que l’objecte 
del conveni és el subministrament de documentació necessària per a l’exercici del 
control intern a les entitats locals, per tal d’adaptar el Pla de serveis de la Diputació de 
Girona en aquesta matèria, als Serveis d’assistència de Diputació de Lleida, està 
inclòs en les competències pròpies de la Diputació. 
 
Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni i, a tal efecte, 
 

Acorden: 
 
Primer.- Objecte 
 
Compartir coneixement i experiència en el procés d’implantació del Reial decret 
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les 
entitats del sector públic local (RCIL), que té per objecte el desenvolupament 
reglamentari que preveu l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la finalitat 
del qual és regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els 
criteris d’actuació. 
 
Segon.- Durada 
 
La vigència d’aquest conveni és de 4 anys, prorrogables per 4 més per acord exprés 
d’ambdues parts, a partir de la data en què es signi. 
 
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Girona 
 
Facilitar i mantenir actualitzat, en suport informàtic de text i full de càlcul, segons sigui 
procedent: 
 
a)Models de documentació per a l’aprovació i aplicació del model de control intern, 

així com per a la tramesa dels resultats del control intern de l’exercici, disponibles 
prèviament per a les entitats locals adherides al Servei d’Assistència en l’Exercici 
del Control Intern a les Entitats Locals (SCI). 

 
b)Per a l’exercici de la funció interventora: 

L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en 
règim de requisits bàsics. 

Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada adaptades prèviament als 
extrems fixats per l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de 
la funció interventora en règim de requisits bàsics. 

Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics. 
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Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici de la funció 
interventora, disponibles prèviament per a les entitats locals adherides a l’SCI. 

 
c)Per a l’exercici del control financer: 

L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes 
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector 
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, d’acord amb l’article 32.1.d de 
l’RCIL. 

Models d’informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de les 
actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 

Diversos models de documents d’aplicació per a l’exercici del control financer, 
disponibles prèviament per a les entitats locals adherides a l’SCI. 
 

La Diputació de Girona conservarà en tot moment la propietat intel·lectual del 
coneixement transferit. 
 
Quart.- Compromisos de la Diputació de Lleida 
 
Els compromisos de Diputació de Lleida són els següents: 
 
a)Utilitzar la informació facilitada per la Diputació de Girona, per a l’assistència en 

matèria de control intern a les entitats locals de l’àmbit territorial i/o per al 
desenvolupament de les tasques de control intern del seu sector institucional, i no 
cedir-la a tercers per a cap finalitat, i específicament la comercial. 
 

b)Vetllar per tal que la utilització de la documentació transferida per la Diputació de 
Girona, quan s’inclogui en aplicacions informàtiques, conservi la referència d’autor 
i es reservi a la finalitat autoritzada. 

 
c)Remetre a la Diputació de Girona, si es considera oportú, una memòria anual  que 

inclogui propostes de millora i altres aportacions que puguin resultar de la seva 
implementació, amb la finalitat de millorar l’assistència i trobar solucions a les 
qüestions que vagin sorgint. 

 
Cinquè.- Comunicacions 
 
Les comunicacions i transferències d’informació entre ambdues administracions s’han 
de dur a terme, preferiblement, per mitjans telemàtics i amb mesures de seguretat 
suficients per evitar-ne la pèrdua o la còpia no autoritzada. 
 
Sisè.- Responsables 
 
Serà responsable i participarà en el projecte per part de la Diputació de Girona la 
Intervenció General de la Diputació. 
 
Serà responsable i participarà en el projecte per part de Diputació de Lleida, [àrea/es; 
càrrecs, si s’escau]. 
 
Setè.- Causes d’extinció 
 

mailto:secretaria@ddgi.cat
http://www.ddgi.cat/


 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 20 

No obstant el que s’ha dit anteriorment, seran causes d’extinció anticipada de la 
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions signants, la impossibilitat 
sobrevinguda, legal o material de l’execució de les accions que en constitueixen 
l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les clàusules. 
 
Vuitè.- Eficàcia i publicitat 
 
El conveni obliga des del moment de la seva signatura. 
 
La Diputació de Girona ha de publicar el text íntegre del conveni al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona, a la web del Registre de convenis de col·laboració i de 
cooperació de la Generalitat de Catalunya i una referència d’aquest al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i Diputació de Lleida al butlletí oficial de la comunitat 
autònoma o de la província corresponent. 
  
Novè.- Naturalesa jurídica 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i la jurisdicció contenciosa administrativa 
és la competent per resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir entre les 
parts. 
 
Les parts accepten les clàusules d’aquest document i, com a prova de conformitat, el 
signen en el lloc i la data que s’indiquen a les signatures d’aquest document. 
 
Girona, Per la Diputació de Girona, [càrrec], [nom i cognoms], Lleida, Per la Diputació 
de Lleida, càrrec], [nom i cognoms]” 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni 
i dels documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
TERCER. Traslladar el present acord a la Diputació de Lleida i al Servei d’Assistència 
en l’exercici del control intern als ens locals de la Diputació de Girona. 
 
 
6. JG1003/000032/2019-PDDHAMSG; Prop. dip. del. Habit., Assist. Mun., Serv. 

Gral.; Secretaria General (005): Informar de l'exempció de la creació plaça 
de secretaria-intervenció i tresoreria de la Mancomunitat intermunicipal de 
la Conca de l'Onyar (exp. 2019/7144) 

 
Mitjançant ofici de data  22 d’agost de 2019, signat per part del President de la 
Mancomunitat intermunicipal de La Conca de l’Onyar, s’informa a aquesta corporació 
de l’acord del l’Assemblea de la mancomunitat, de data 12 de juliol de 2019, pel qual i 
en base als antecedents relacionats a la seva part expositiva, s’acorda sol·licitar un 
informe a aquesta Diputació , en virtut d’allò  què disposa l’article 10 del Reial Decret 
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local d’habilitació de caràcter nacional; i alhora, s’aprova la memòria 
justificativa del compliment dels requisits que preveu l’article 10 del Reial Decret 
esmentat.  
 
A la memòria justificativa adjunta, es fonamenta l’adopció d’aquest acord en el fet que 
els ingressos de la mancomunitat provenen exclusivament de les aportacions dels 
municipis mancomunitats: Riudellots de la Selva i Campllong, resultant uns ingressos 

mailto:secretaria@ddgi.cat
http://www.ddgi.cat/


 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 21 

anyals de 6.774,31 € i unes despeses anuals de 3.681,75 €; amb la qual cosa es 
conclou que resulta impossible crear i mantenir una plaça pròpia de secretaria 
intervenció, no essent tampoc necessària per al volum de serveis a gestionar. 
 
Per la seva banda, l’article 10.2 i 3 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual 
es regula el règim jurídic dels funcionaris d’habilitació de caràcter nacional, ja invocat, 
estableix el següent: 
 
“2. Així mateix, i pel mateix procediment, les mancomunitats de municipis podran ser 
eximides de l'obligació de crear o mantenir llocs propis, reservats a funcionaris 
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, quan el seu volum de 
serveis o recursos sigui insuficient per al manteniment d'aquests llocs. 
A les mancomunitats de municipis eximides les funcions reservades s'exerciran per 
funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, d'algun dels 
municipis que les integren o pels Serveis d'Assistència o mitjançant acumulació, 
d'acord amb el que estableixen els articles 16 i 50 d'aquest reial decret, 
respectivament. 
3. A fi de garantir l'exercici de les funcions reservades, en l'expedient d'exempció es 
concretarà el sistema escollit a l'efecte. Quan desapareguin les circumstàncies que 
van donar lloc al fet que s'eximís un lloc de treball, l'entitat local afectada haurà de 
sol·licitar la revocació i procedir a la creació i classificació del mateix.” 
 
Un cop examinada la memòria justificativa aportada, es constata que el seu volum de 
serveis és insuficient i que no hi ha recursos per mantenir-la. Així mateix, i mitjançant 
resolució de la Presidència de data 27 de setembre de 2019, es determina que les 
funcions de secretaria, intervenció i tresoreria de la Mancomunitat seran assumides 
per qui ocupi la plaça de secretaria, intervenció i tresoreria de l’Ajuntament de 
Riudellots de la Selva.  
  
L’expedient ha  estat informat favorablement per part de la Secretaria General 
d’aquesta Diputació, seguint els criteris anteriorment exposats. 
 
D’acord amb aquestes antecedents, i a l’empara de la lletra g) de la resolució de la 
Presidència de data 18 de juliol de 2019 de delegació de competències a favor de la 
Junta de Govern, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda 
 
Primer. INFORMAR FAVORABLEMENT l’exempció de la creació de la plaça de 
Secretaria – Intervenció i Tresoreria de la Mancomunitat intermunicipal de la Conca 
d’Onyar. 
 
Segon. NOTIFICAR la present resolució al senyor President de la Mancomunitat 
intermunicipal de la Conca d’Onyar, Plaça de l'Ajuntament, 1: CP 17457 Riudellots de la 
Selva 

 
 
7. JG1003/000013/2019-PDDMA; Proposta dip. del. Medi Ambient; Medi 

Ambient (014): Concessió d'una pròrroga al Consorci de l'Alta Garrotxa per 
executar el projecte "Projecte per a la millora d'hàbitats a l'Alta Garrotxa 
(2018-19): Millora de Forests" (exp. 2018/5683) 

 
La Diputació de Girona va concedir, per acord de la Junta de Govern de data 4 de 
setembre de 2018, una subvenció de 31.756,92 euros al Consorci de l’Alta Garrotxa, 
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NIF P1700039I, Exp. 2018/5683/X020200, per “Projecte per a la millora d’hàbitats a 
l’Alta Garrotxa (2018-19): Millora de Forests”, fixant el termini per a l’execució del 
projecte el dia 30 de setembre de 2019 i 15 dies hàbils a partir de l’acabament del 
període d’execució per a justificar. 
 
Vist l'escrit presentat pel Consorci de l’Alta Garrotxa, del passat 26 de setembre de 
2019, sol·licitant una pròrroga en el termini d’execució i de justificació, a fi de 
possibilitar la correcta execució de l'esmentat projecte. 
 
Vist l’informe del departament de Medi ambient 
 
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta de la diputada 
delegada de Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Concedir al Consorci de l’Alta Garrotxa, NIF P1700039I, Exp. 
2018/5683/X020200, una pròrroga fins el dia 31 d’octubre de 2019 per a l’execució 
del projecte i 10 dies hàbils a partir de l’acabament del període d’execució per a la 
presentació de la corresponent justificació de la subvenció concedida de 31.756,92 
euros, pel “Projecte per a la millora d’hàbitats a l’Alta Garrotxa (2018-19): Millora de 
Forests”. 
 
SEGON. La concessió d’aquest canvi no modifica cap altra condició de l'ajut esmentat 
i en cas que el beneficiari no la justifiqui dins del nou termini assenyalat, s’iniciarà 
l’expedient d’anul·lació de la subvenció no justificada. En el cas que el beneficiari no 
justifiqui la quantitat corresponent, se li abonarà la part proporcional justificada. 
 
TERCER. Traslladar la present resolució al Consorci de l’Alta Garrotxa. 
 
 
8. JG1003/000004/2019-PDDNT; Proposta dip. del. Noves Tecnologies; Noves 

tecnologies (016): Aprovar addenda al conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Girona i el Consorci Localret, any 2019 (exp. 2019/6807) 

 

El Consorci Localret està format per més de vuit-cents municipis de tot Catalunya, 
juntament amb les entitats municipalistes, i té la finalitat de fomentar, impulsar i 
coordinar el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació en 
l’àmbit dels ens locals catalans, així com representar-los davant tota mena 
d’administracions, d’empreses i organismes relacionats amb el desplegament i 
explotació de xarxes, la prestació de serveis de comunicacions electròniques i 
l’administració electrònica. 

La Diputació de Girona, en virtut de les seves funcions d’assistència i cooperació, 
està interessada en donar suport i potenciar la incorporació dels municipis en la 
implantació i utilització de les noves tecnologies de la informació, i en el 
desenvolupament de les xarxes de comunicacions electròniques a tots els municipis 
de la província de Girona, i, especialment, en aquells que tenen menys capacitat 
econòmica i de gestió. 

Des de la constitució del Consorci Localret s’ha anat produint una estreta 
col·laboració entre aquest ens i Diputació de Girona en l’àmbit de l’assessorament als 
municipis en qüestions relatives al desenvolupament de les diferents xarxes de 
comunicacions electròniques en el territori, així com en les actuacions de suport als 
ajuntaments en l’àmbit de les tecnologies de la informació i de la comunicació. 
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Aquesta col·laboració es va manifestar amb la signatura d’un conveni 
interadministratiu entre Diputació de Girona i Consorci Localret de data 22 de maig de 
2015 

La Junta de Govern és l’òrgan competent per aprovar convenis de col·laboració, 
d’acord amb l’article 9.3 del Reglament orgànic de Diputació de Girona, de 7 de 
desembre de 2015, i el decret de la Presidència de Diputació de Girona de 19 d’agost 
de 2019, de delegacions del president a favor de la Junta de Govern, punt segon, 
apartat b), en matèria de convenis, d’acord amb el cartipàs de Diputació de Girona 
aprovat pel Ple de 4 de juliol de 2019. 

Vistos els antecedents, l’informe favorable del cap del Servei, i que existeix crèdit 
adequat i suficient per a la naturalesa d’aquesta despesa, la Junta de Govern, a 
proposta del diputat delegat de Noves Tecnologies, per unanimitat, acorda: 

PRIMER. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
el Consorci Localret per a l’any 2018, que es transcriu literalment tot seguit: 

«Addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el 
Consorci Localret, any 2019 

Intervenen 
D’una banda, el president de Diputació de Girona, senyor Miquel Noguer i Planas, 
d’acord amb el nomenament efectuat per acord del Ple de 4 de juliol de 2019, i 
facultat per acord de la Junta de Govern de data ______________, assistit pel 
senyor Jordi Batllori, secretari general de la Diputació. 
I de l’altra, el president del Consorci Localret, ---, assistit en aquest acte pel senyor --
-, secretari general del Consorci. 
Les parts es reconeixen mútuament la qualitat amb què cadascú intervé, així com la 
capacitat legal necessària per formalitzar aquesta addenda, i per això, 
Manifesten 
Que mitjançant un acord del Ple de la Diputació de data 16 de desembre de 2014 es 
va aprovar l’adhesió de Diputació de Girona al Consorci Localret. En el mateix acte 
es van aprovar els estatuts del Consorci. 
Que el mateix acord va aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre les dues 
entitats, en el qual es pacta l’aportació anual de Diputació de Girona per a l’exercici 
2015, així com la signatura de les corresponents addendes per determinar 
l’aportació anual de la Diputació en l’exercici corresponent. 
Que en base a aquests antecedents, i mitjançant la present addenda, les parts 
determinen l’aportació de Diputació de Girona per a l’exercici 2019, d’acord amb els 
següents: 
Pactes 
Primer. L’objecte d’aquesta addenda al conveni de col·laboració interadministrativa 
entre la Diputació de Girona i el Consorci Localret és la col·laboració entre Diputació 
de Girona i el Consorci Localret per a l’exercici 2019. 
Segon. Diputació de Girona, com a membre del Consorci Localret, contribuirà a les 
despeses de funcionament del Consorci mitjançant el pagament d’una quota de 
66.000 euros per a l’any 2019. 
I en prova de conformitat, signen aquesta addenda, per duplicat i a un sol efecte, en 
el lloc i data que tot seguit s’indiquen. 
Barcelona, ----. President del Consorci local Localret. ---. Secretari general 
Girona, Miquel Noguer i Planas. President de la Diputació de Girona. Jordi Batllori i 
Nouvilas. Secretari general». 
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SEGON. Aprovar la quota que Diputació de Girona abonarà a Consorci Localret per 
l'any 2019, i autoritzar i disposar la despesa de 66.000,00 euros amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 510 4910 46760 del pressupost de 2019. 
 
TERCER. Facultar el president de Diputació de Girona per signar l’addenda al 
conveni de col·laboració entre les dues entitats i qualsevol altre document que sigui 
necessari per executar aquest acord, i per resoldre els recursos que s’hi puguin 
interposar. D’aquestes resolucions se’n donarà compte a la Junta de Govern en la 
propera sessió que celebri. 
 
 

Assumptes procedents de les comissions informatives o competències 
delegades del Ple 

 
9. JG1003/000030/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc; Organització Recursos Humans Corporatiu (012): 
Autoritzar l'exercici d'una activitat pública compatible com a regidora a la 
Sra. Àfrica Masó Sumsi (exp. 2019/7406) 

 
Amb data 24 de setembre de 2019 ha tingut entrada al Registre General de la 
Diputació una sol·licitud de la Sra. Àfrica Masó Sumsi, que ocupa el càrrec eventual 
de confiança o assessorament especial anomenat “Assessor/a de Ple” des del dia 29 
de juliol de 2019 (núm. Registre 1-2019-015809-1). En aquesta sol·licitud es demana 
poder compatibilitzar el seu càrrec a la Diputació amb dedicació ordinària, amb el 
càrrec de regidora de l’Ajuntament de Sant Gregori, sense dedicació, i aporta certificat 
justificatiu del càrrec, expedit pel secretari de de l’ajuntament.  
 
El servei d’Organització i Recursos Humans Corporatiu ha emès informe favorable a 
aquesta sol·licitud.  
 
La normativa legal aplicable al règim de compatibilitats del personal de les entitats 
locals és la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de les Administracions Públiques, la qual té caràcter bàsic per a tot el sector públic, 
que està definit en el seu article segon. També és d’aplicació el capítol 2 del títol VI 
del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 
214/1990, de 30 de juliol. Cal tenir present que aquest Reglament resulta d’aplicació 
amb l’excepció de dos preceptes concrets (els articles 326.2.a i 327.1) que van ser 
declarats nuls per la sentència del TSJ de Catalunya d’11 de juny de 2002. Finalment, 
també és aplicable amb caràcter supletori la Llei catalana 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
En aplicació d’aquest règim legal, cal fer les consideracions següents: 
 
I.L’article 5.1b) de la llei 53/1984, de 26 de desembre, estableix que amb caràcter 
excepcional, el personal inclòs en l’àmbit d’aplicació de la llei pot compatibilitzar el lloc 
de treball en l’Administració amb el càrrec electiu com a membre d’una corporació 
local, sempre que no ho faci en règim de dedicació exclusiva. És a dir, que només es 
podrà percebre una retribució al sector públic, sense perjudici de les dietes, 
indemnitzacions i assistències que li corresponguin com membre electe de la 
corporació local. A aquests efectes, cal acreditar la condició de regidor/a sense 
dedicació exclusiva ni parcial.  
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II.L’acord del Ple de la Diputació de Girona de 23 de juliol de 2019, pel qual es 
regulen les condicions de treball del personal eventual de la Diputació de Girona, 
estableix en el seu punt 4rt, que “Atès les circumstàncies inherents a la seva condició, 
el personal eventual quedarà eximit del sistema de control horari mecanitzat, no 
obstant la dedicació i horari efectiu que correspongui segons l’apartat segon d’aquest 
acord _que és de 37,5 hores setmanals_ serà de compliment obligatori. Correspondrà 
als diputats delegats pel president el seguiment d’aquesta obligatorietat.” 
 
III.A més, s’ha de complir amb el límit retributiu previst a l’article 7 de la mateixa llei, 
en el sentit que la remuneració percebuda per ambdues activitats públiques no 
superin la remuneració prevista a la llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 
càrrec de director general, ni superin l’import de la seva retribució a la Diputació 
incrementada en un 30%, en còmput anual. 
 
IV.Segons l’article 9.2.h) del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, l’òrgan 
competent per resoldre les autoritzacions de compatibilitat és la Junta de Govern de 
la Diputació de Girona.  
 
V.L’article 8.g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern estableix que cal fer públiques les resolucions 
d’autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics. 
Quan la informació que hagi de publicar-se contingui dades especialment protegides, 
la publicitat només es farà prèvia dissociació de les dades personals. Això no obstant, 
d’acord amb el criteri interpretatiu CI/001/2015 emès conjuntament pel Consell de 
Transparència i Bon Govern i l’Agència Espanyola de Protecció de Dades Personals 
amb data 24 de juny de 2015, en relació a la publicitat passiva de les relacions de 
llocs de treball i les retribucions dels empleats públics, cal ponderar que preval 
l’interès públic per conèixer el funcionament de les organitzacions públiques i el destí 
dels recursos públics sobre el dret a la protecció de dades personals quan la 
informació fa referència al personal eventual, el personal directiu i el personal no 
directiu de lliure designació del sector públic. Es tractaria, en aquest cas, d’una 
limitació al dret a la protecció de dades personals que està justificada i és 
proporcionada amb la concurrència dels altres interessos públics, com són el control 
de l’exercici de l’activitat pública de forma objectiva, independent i neutral per part 
dels servidors públics. Per tot això, caldrà publicar la informació relativa a la 
compatibilitat d’aquest càrrec de confiança sense dissociar les seves dades de 
caràcter personal. 
 
En base a aquests antecedents i amb l’informe esmentat, la Junta de Govern, a 
proposta de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i 
Cooperació Local, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Autoritzar la Sra. Àfrica Masó Sumsi, assessora de Ple de la plantilla de 
personal eventual de confiança o assessorament especial de la Diputació de Girona, 
a exercir una activitat pública compatible com a regidora sense dedicació de 
l’Ajuntament de Sant Gregori, amb les condicions que s’esmenten tot seguit.   
 
SEGON. Els serveis prestats en la segona activitat pública sol·licitada no es 
computaran a efectes de triennis ni drets passius. Així mateix, les pagues 
extraordinàries i les prestacions de caràcter familiar només podran ser percebudes en 
una de les dues activitats públiques exercides. Així mateix, es recorda que l’exercici 
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de la segona activitat pública compatible no podrà excusar el deure d’assistència al 
lloc de treball a la Diputació de Girona, ni el retard o negligència en l’execució del 
mateix.  
 
TERCER. Ordenar la publicació al Portal de Transparència de la Diputació de Girona 
d’aquesta resolució de reconeixement de compatibilitat, sense la prèvia dissociació de 
les seves dades de caràcter personal.  
 
 
10. JG1003/000031/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. 

Econ.. Coop. Loc; Organització Recursos Humans Corporatiu (012): 
Autoritzar l'exercici d'una activitat pública compatible com a regidora a la 
Sra. Helga Nuell Turon (exp. 2019/7408) 

 

Amb data 30 de setembre de 2019 la Sra. Helga Nuell Turon, tècnica 
d’empresa/FEDER, amb funcions de cap del servei de Promoció Econòmica de la 
Diputació de Girona, ha sol·licitat compatibilitzar el seu càrrec a la Diputació amb 
dedicació ordinària, amb el càrrec de regidora de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, 
sense dedicació, tot aportant un certificat expedit pel secretari de de l’ajuntament.  
 
El servei d’Organització i Recursos Humans Corporatiu ha emès informe favorable a 
aquesta sol·licitud.  
 
La normativa legal aplicable al règim de compatibilitats del personal de les entitats 
locals és la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de les Administracions Públiques, la qual té caràcter bàsic per a tot el sector públic, 
que està definit en el seu article segon. També és d’aplicació el capítol 2 del títol VI 
del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 
214/1990, de 30 de juliol. Cal tenir present que aquest Reglament resulta d’aplicació 
amb l’excepció de dos preceptes concrets (els articles 326.2.a i 327.1) que van ser 
declarats nuls per la sentència del TSJ de Catalunya d’11 de juny de 2002. Finalment, 
també és aplicable amb caràcter supletori la Llei catalana 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
En aplicació d’aquest règim legal, cal fer les consideracions següents: 
 
VI.L’article 5.1b) de la llei 53/1984, de 26 de desembre, estableix que amb caràcter 
excepcional, el personal inclòs en l’àmbit d’aplicació de la llei pot compatibilitzar el lloc 
de treball en l’Administració amb el càrrec electiu com a membre d’una corporació 
local, sempre que no ho faci en règim de dedicació exclusiva. És a dir, que només es 
podrà percebre una retribució al sector públic, sense perjudici de les dietes, 
indemnitzacions i assistències que li corresponguin com membre electe de la 
corporació local. A aquests efectes, cal acreditar la condició de regidor/a sense 
dedicació exclusiva ni parcial.  
 
VII.A més, s’ha de complir amb el límit retributiu previst a l’article 7 de la mateixa llei, 
en el sentit que la remuneració percebuda per ambdues activitats públiques no 
superin la remuneració prevista a la llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 
càrrec de director general, ni superin l’import de la seva retribució a la Diputació 
incrementada en un 30%, en còmput anual. 
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VIII.Segons l’article 9.2.h) del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, l’òrgan 
competent per resoldre les autoritzacions de compatibilitat és la Junta de Govern de 
la Diputació de Girona.  
 
IX.L’article 8.g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern estableix que cal fer públiques les resolucions 
d’autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics. Ara 
bé, com adverteix el propi article 5.3 del mateix text legal, cal aplicar els límits al dret 
d’accés a la informació pública que preveu el seu article 14, i en especial, els límits 
derivats de la protecció de dades de caràcter personal. Quan la informació que hagi 
de publicar-se contingui dades especialment protegides, la publicitat només es farà 
prèvia dissociació de les dades personals.  
 
En base a aquests antecedents i amb l’informe esmentat, la Junta de Govern, a 
proposta de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i 
Cooperació Local, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Autoritzar la Sra. Helga Nuell Turon, cap del servei de Promoció Econòmica 
en funcions de la Diputació de Girona, a exercir una activitat pública compatible com a 
regidora sense dedicació de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, amb les condicions 
que s’esmenten tot seguit.   
 
SEGON. Els serveis prestats en la segona activitat pública sol·licitada no es 
computaran a efectes de triennis ni drets passius. Així mateix, les pagues 
extraordinàries i les prestacions de caràcter familiar només podran ser percebudes en 
una de les dues activitats públiques exercides. Així mateix, es recorda que l’exercici 
de la segona activitat pública compatible no podrà excusar el deure d’assistència al 
lloc de treball a la Diputació de Girona, ni el retard o negligència en l’execució del 
mateix. Es recorda així mateix la prohibició d’intervenir en assumptes en els quals 
hagin intervingut en els dos últims anys, estiguin intervenint o hagin d’intervenir en un 
futur per raó del càrrec ocupat a la Diputació de Girona. 
 
TERCER. Ordenar la publicació al Portal de Transparència de la Diputació de Girona 
d’aquesta resolució de reconeixement de compatibilitat, amb la prèvia dissociació de 
les seves dades de caràcter personal.  
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 12.03 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El president El secretari general 
Miquel Noguer i Planas Jordi Batllori i Nouvilas 
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