NÚM.:
ÒRGAN:
SESSIÓ:
DATA:
HORA:
DOCUMENT:

146
Ple
Extraordinària Urgent, telemàtica i per videoconferència
6 d'agost de 2020
12:00
ACTA

Al saló de sessions de la Diputació de Girona, Pujada Sant Martí, 4, de la ciutat de
Girona
ASSISTENTS:
President
Vicepresidents

Diputats

Vicesecretari
Viceinterventor

Miquel Noguer i Planas
Pau Presas i Bertran
Albert Piñeira i Brosel
Maria Puig i Ferrer
Maria Àngels Planas i Crous
Jordi Camps i Vicente
Jaume Dulsat i Rodríguez
Roser Estañol i Torrent
Eduard Llorà i Cullet
Jordi Masquef i Creus
Montserrat Mindan i Cortada
Josep Sala i Leal
Jordi Xargay i Congost
Joaquim Ayats i Bartina
Josep Maria Bagot i Belfort
Anna Barnadas i López
Maria Teresa Brunsó i Puigvert
Joan Fàbrega i Solé
Josep Piferrer i Puig
Eva Viñolas i Marín
Pere Casellas i Borrell
Juli Fernández i Iruela
Sílvia Paneque i Sureda
Beatriz Ventura i Navarro
Laia Pèlach i Saget
Gisela Saladich i Parés
Carles Motas i López
Jordi Turon Serra
Ernest Ruiz Garcia

ORDRE DEL DIA:
1.
Pronunciament sobre la urgència de la convocatòria.
ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES
COMISSIÓ
D’HISENDA,
ADMINISTRACIÓ,
PROMOCIÓ ECONÒMICA I
COOPERACIÓ LOCAL
2.
PLE146/000090/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Intervenció (010): Informació al Ple de l'execució dels pressupostos i
del moviment i la situació de la tresoreria de la corporació, dels seus organismes
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autònoms i dels consorcis adscrits del 1r semestre vençut de l'exercici 2020, així
com de la informació tramesa al Ministeri d'Hisenda en relació a l'execució del
pressupost referida al 2n trimestre de 2020 (exp. 2020/6873)
3.
PLE146/000087/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Intervenció (010): Convalidació del Decret núm. 2020/2009, de data
21 de juliol de 2020, d'aprovació de l'expedient de crèdit extraordinari 3CE
4/2020 del pressupost de l'Organisme Autònom de Salut Pública - Dipsalut de
l'exercici 2020 (exp. 2020/7051)
4.
PLE146/000088/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Intervenció (010): Convalidació del Decret núm. 2020/2014, de data
21 de juliol de 2020, d'aprovació de l'expedient de suplement de crèdit 3SC
2/2020 del pressupost de l'Organisme Autònom de Salut Pública - Dipsalut de
l'exercici 2020 (exp. 2020/7050)
5.
PLE146/000093/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de crèdit
extraordinari DG 3CE 6/2020 del pressupost de la Diputació de Girona de
l'exercici 2020 (exp. 2020/7013)
6.
PLE146/000094/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de suplement de
crèdit DG 3SC 4/2020 del pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici
2020 (exp. 2020/7016)
7.
PLE146/000089/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Compra Pública (008): Adhesió de la Diputació de Girona al sistema
central d'adquisicions de la Comissió Central de Subministraments de la
Generalitat de Catalunya (exp. 2020/7115)
8.
PLE146/000075/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Conservatori de Música: Modificació de l'Ordenança reguladora de
preus públics per a la prestació dels serveis i la realització d'activitats relatives
als ensenyaments que s'imparteixen al Conservatori de Música Isaac Albéniz
(exp. 2020/241)
9.
PLE146/000096/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; XALOC: Creació del Registre d'empleats públics habilitats de
XALOC (exp. 2020/579)
10. PLE146/000097/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; XALOC: Acceptació de la delegació acordada per diversos ens de
determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona (exp.
2020/661)
COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
11. PLE146/000037/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Xarxa Viària
(013): Aprovació definitiva del projecte constructiu d'obres de Millora del
drenatge en el PK 2+820 de la carretera GIV-5232, de Tortellà a Montagut, i
aprovació inicial de la relació propietaris, béns i drets afectats per l'expropiació
(exp. 2020/2985)
12. PLE146/000039/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Xarxa Viària
(013): Aprovació definitiva del projecte constructiu d'obres de Condicionament
d'un tram de la carretera GIV-6708, de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000,
i aprovació inicial de la relació de propietaris, béns i drets afectats per
l'expropiació. (exp.2020/3818)
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.

Pronunciament sobre la urgència de la convocatòria.

S’APROVA, per unanimitat, la ratificació de la convocatòria amb caràcter urgent
d’aquest Ple extraordinari, de conformitat amb allò que preveu l’article 46.2 b) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local i l’article 79 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.
ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES
COMISSIÓ D’HISENDA, ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I
COOPERACIÓ LOCAL
2.

PLE146/000090/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Intervenció (010): Informació al Ple de l'execució dels
pressupostos i del moviment i la situació de la tresoreria de la corporació,
dels seus organismes autònoms i dels consorcis adscrits del 1r semestre
vençut de l'exercici 2020, així com de la informació tramesa al Ministeri
d'Hisenda en relació a l'execució del pressupost referida al 2n trimestre de
2020 (exp. 2020/6873)

“L’article 207 del TRLRHL disposa que la Intervenció de l’entitat local ha de trametre
al Ple, per conducte de la Presidència, informació de l’execució dels pressupostos i
del moviment de la tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars
del pressupost i de la seva situació, en els terminis i amb la periodicitat que estableixi
el Ple.
Així mateix, la regla 52.1 de la ICAL normal 2013 disposa que la Intervenció o òrgan
que tingui atribuïda la funció de comptabilitat elaborarà la informació de l’execució
dels pressupostos i del moviment i la situació de la tresoreria, que ha de remetre al
Ple de la corporació, per conducte de la Presidència, en els terminis i amb la
periodicitat que el Ple hagi establert.
La base 9 d’execució del pressupost de la Diputació de Girona de l’exercici 2020 diu
que la Intervenció General ha de trametre al Ple la informació per semestre vençut
sobre l’execució dels pressupostos i del moviment i la situació de la tresoreria de la
corporació, dels organismes autònoms i dels consorcis adscrits.
Mitjançant resolució de Presidència de 14 de juliol de 2020, s’acorda encomanar a la
Intervenció General l’elaboració de la informació sobre l’execució dels pressupostos i
del moviment i la situació de la tresoreria de la corporació, dels seus organismes
autònoms i dels consorcis adscrits del primer semestre vençut de l’exercici 2020, per
tal d’elevar-la al Ple de la Corporació per al seu coneixement.
Així mateix, l’apartat 2 de la mateixa base disposa que, en la mateixa sessió plenària,
s’ha de donar compte de l’última informació tramesa per la Intervenció General al
Ministeri d’Hisenda en relació als pressupostos de les entitats relacionades en la base
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3a, en compliment de l’article 16 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. En
aquest sentit, la Intervenció General ha emès, en data 27 de juliol de 2020, l’informe
de tramesa d’informació trimestral sobre l’actualització de l’informe de la Intervenció
de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i del límit del deute,
corresponent al segon trimestre de 2020
Atesos els anteriors antecedents, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i eleva al Ple la
informació següent:
PRIMER. Donar-se per assabentat de l’informe de la Intervenció General sobre
l’elaboració i l’estructura de la informació a remetre al Ple de la corporació, sobre
l’execució dels pressupostos i del moviment i la situació de la tresoreria del primer
semestre vençut de 2020, detallat en l’annex de la proposta, que consta en
l’expedient i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals. A continuació es
transcriu literalment el resum de l’informe:
1.PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ
1.1.

Execució del pressupost de despeses corrent
Crèdits inicials
Modificacions de crèdit
Crèdits definitius
Despeses compromeses
Grau d’execució de compromisos
Obligacions reconegudes netes
Grau d’execució d’obligacions
Pagaments realitzats
Grau d’execució dels pagaments

1.2.

Execució del pressupost d’ingressos corrents
Previsions inicials
Modificacions de previsions
Previsions definitives
Drets reconeguts nets
Grau d’execució de drets
Recaptació neta
Grau d’execució de la recaptació

1.3.

141.858.000,00 €
22.329.627,98 €
164.187.627,98 €
100.625.570,20 €
61,29 %
44.295.214,17 €
26,98 %
34.906.888,52 €
78,81 %

141.858.000,00 €
22.329.627,98 €
164.187.627,98 €
61.674.343,79 €
37,56 %
60.790.233,69 €
98,57 %

Moviment i situació de la tresoreria
Saldo inicial a 01/01/2020
Ingressos
Pagaments
Saldo a 30/06/2020

61.333.479,03 €
142.912.630,45 €
146.696.738,01 €
57.549.371,47 €
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2.PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA DIPSALUT
2.1.

Execució del pressupost de despeses corrent
Crèdits inicials
Modificacions de crèdit
Crèdits definitius
Despeses compromeses
Grau d’execució de compromisos
Obligacions reconegudes netes
Grau d’execució d’obligacions
Pagaments realitzats
Grau d’execució dels pagaments

2.2.

Execució del pressupost d’ingressos corrents
Previsions inicials
Modificacions de previsions
Previsions definitives
Drets reconeguts nets
Grau d’execució de drets
Recaptació neta
Grau d’execució de la recaptació

2.3.

14.857.206,00 €
3.546.529,34 €
18.403.735.34 €
9.893.215,73 €
53,76 %
3.799.341,93 €
20,64 %
3.398.503,60 €
89,45 %

14.857.206,00 €
3.546.529,34 €
18.403.735.34 €
171.254,68 €
0,93 %
154.150,68 €
90,01 %

Moviment i situació de la tresoreria
Saldo inicial a 01/01/2020
Ingressos
Pagaments
Saldo a 30/06/2020

6.208.906,41 €
6.982.395,45 €
4.211.437,14 €
8.979.864,72 €

3.PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE XARXA LOCAL - XALOC
3.1.

Execució del pressupost de despeses corrent
Crèdits inicials
Modificacions de crèdit
Crèdits definitius
Despeses compromeses
Grau d’execució de compromisos
Obligacions reconegudes netes
Grau d’execució d’obligacions
Pagaments realitzats
Grau d’execució dels pagaments

3.2.

12.798.000,00 €
2.554.440,85 €
15.352.440,85 €
7.404.476,69 €
48,23 %
4.727.978,22 €
30,80 %
4.672.325,30 €
98,82 %

Execució del pressupost d’ingressos corrents
Previsions inicials
Modificacions de previsions
Previsions definitives
Drets reconeguts nets

12.798.000,00 €
2.554.440,85 €
15.352.440,85 €
4.937.036,69 €
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Grau d’execució de drets
Recaptació neta
Grau d’execució de la recaptació

3.3.

32,16 %
4.914.544,65 €
99,54 %

Moviment i situació de la tresoreria
Saldo inicial a 01/01/2020
Ingressos
Pagaments
Saldo a 30/06/2020

13.533.807,67 €
51.759.238,87 €
55.687.613,07 €
9.605.433,47 €

4.PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA
ISAAC ALBÉNIZ
4.1.

Execució del pressupost de despeses corrent
Crèdits inicials
Modificacions de crèdit
Crèdits definitius
Despeses compromeses
Grau d’execució de compromisos
Obligacions reconegudes netes
Grau d’execució d’obligacions
Pagaments realitzats
Grau d’execució dels pagaments

4.2.

Execució del pressupost d’ingressos corrents
Previsions inicials
Modificacions de previsions
Previsions definitives
Drets reconeguts nets
Grau d’execució de drets
Recaptació neta
Grau d’execució de la recaptació

4.3.

3.198.777,00 €
68.348,46 €
3.267.125,46 €
1.610.915,71 €
49,31 %
1.478.599,26 €
45,26 %
1.456.361,59 €
98,50 %

3.198.777,00 €
68.348,46 €
3.267.125,46 €
2.491.918,28 €
76,27 %
1.700.972,75 €
68,26 %

Moviment i situació de la tresoreria
Saldo inicial a 01/01/2020
Ingressos
Pagaments
Saldo a 30/06/2020

668.087,67 €
1.858.679,21 €
1.664.190,37 €
862.576,51 €

5.PRESSUPOST DEL CONSORCI DE LA COSTA BRAVA
5.1.Execució del pressupost de despeses corrent
Crèdits inicials
Modificacions de crèdit
Crèdits definitius
Despeses compromeses

21.382.000,00 €
8.713.623,29 €
30.095.623,29 €
18.417.100,95 €
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Grau d’execució de compromisos
Obligacions reconegudes netes
Grau d’execució d’obligacions
Pagaments realitzats
Grau d’execució dels pagaments

61,20 %
9.171.288,29 €
30,47 %
8.965.582,34 €
97,76 %

5.2.Execució del pressupost d’ingressos corrents
Previsions inicials
Modificacions de previsions
Previsions definitives
Drets reconeguts nets
Grau d’execució de drets
Recaptació neta
Grau d’execució de la recaptació

21.382.000,00 €
8.713.623,29 €
30.095.623,29 €
10.023.422,31 €
33,31 %
8.674.709,15 €
86,54 %

5.3.Moviment i situació de la tresoreria
Saldo inicial a 01/01/2020
Ingressos
Pagaments
Saldo a 30/06/2020

29.050.724,38 €
16.373.717,01 €
13.996.548,54 €
31.427.892,85 €

6.PRESSUPOST DEL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA
6.1.Execució del pressupost de despeses corrent
Crèdits inicials
Modificacions de crèdit
Crèdits definitius
Despeses compromeses
Grau d’execució de compromisos
Obligacions reconegudes netes
Grau d’execució d’obligacions
Pagaments realitzats
Grau d’execució dels pagaments

1.894.000,00 €
2.213.220,41 €
4.107.220,41 €
2.100.560,64 €
51,14 %
1.043.431,14 €
25,40 %
719.511,61 €
68,96%

6.2.Execució del pressupost d’ingressos corrents
Previsions inicials
Modificacions de previsions
Previsions definitives
Drets reconeguts nets
Grau d’execució de drets
Recaptació neta
Grau d’execució de la recaptació

1.894.000,00 €
2.213.220,41 €
4.107.220,41 €
314.003,35 €
7,65 %
204.863,33 €
65,24 %

6.3.Moviment i situació de la tresoreria
Saldo inicial a 01/01/2020
Ingressos

651.417,70 €
451.560,62 €
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Pagaments
Saldo a 30/06/2020

691.736,68 €
411.241,64 €

7.PRESSUPOST DEL CONSORCI DE LES GAVARRES
7.1.Execució del pressupost de despeses corrent
Crèdits inicials
Modificacions de crèdit
Crèdits definitius
Despeses compromeses
Grau d’execució de compromisos
Obligacions reconegudes netes
Grau d’execució d’obligacions
Pagaments realitzats
Grau d’execució dels pagaments

603.700,00 €
226.487,02 €
830.187,02 €
292.183,25 €
35,19 %
185.851,54 €
22,39 %
178.458,26 €
96,02 %

7.2.Execució del pressupost d’ingressos corrents
Previsions inicials
Modificacions de previsions
Previsions definitives
Drets reconeguts nets
Grau d’execució de drets
Recaptació neta
Grau d’execució de la recaptació

603.700,00 €
226.487,02 €
830.187,02 €
44.219,11 €
5,33 %
44.216,23 €
99,99 %

7.3.Moviment i situació de la tresoreria
Saldo inicial a 01/01/2020
Ingressos
Pagaments
Saldo a 30/06/2020

330.222,47 €
171.804,24 €
257.686,98 €
244.339,73 €

SEGON. Donar-se per assabentat de l’informe de tramesa d’informació sobre
l’actualització de l’informe de la Intervenció del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i del límit del deute, corresponent al segon trimestre de 2020, detallat
en l’annex de la proposta, que consta en l’expedient i s’integra en aquest acord a tots
els efectes legals., i segons el qual la previsió de liquidació del pressupost de
l’exercici 2020 de les entitats que formen part del sector Administracions Públiques de
la Diputació de Girona compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària i el nivell de
deute viu a 30 de juny de 2020 és de 2.126.656,74 euros.”
El senyor President intervé i comenta que els primers punts de l’ordre del dia són de
la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació
Local. Informació al Ple de l’execució dels pressupostos i del moviment i la situació de
la tresoreria de la corporació, dels seus organismes autònoms i dels consorcis
adscrits del 1r semestre vençut de l’exercici actual, així com de la informació tramesa
al Ministeri d’Hisenda en relació a l’execució del pressupost referida al 2n trimestre de
2020. Té la paraula la vicepresidenta senyora Maria Àngels Planas.
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La diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria Àngels Planas,
intervé i diu: Perfecte, bé, deia que molt bon dia i que moltes gràcies, president. Pel
que fa a la informació del Ple de l’execució de pressupostos i del moviment i la
situació de la tresoreria, la base novena d’execució de pressupost de la Diputació de
l’exercici 2020 diu que la intervenció general ha de trametre el ple de la informació per
semestres vençuts sobre l’execució del pressupost i també del moviment i de la
situació de la tresoreria de la corporació dels organismes autònoms i dels consorcis
adscrits mitjançant una resolució de presidència, en aquest cas, de 14 de juliol. Es va
acordar encomanar a intervenció general l’elaboració d’aquesta informació que hem
dit i, també, dels organismes autònoms. I, en aquest sentit, la intervenció general ha
emès, el 27 de juliol, un informe de tramesa de la informació trimestral sobre aquesta
actuació de l’informe d’intervenció en compliment de l’objectiu de l’estabilitat
pressupostària, del límit del deute corresponent en el segon trimestre del 2020. I, per
tant, el que portem és donar per assabentat aquest informe i en tot aquest informe hi
ha l’execució del pressupost, en aquest cas de la Diputació, de la despesa corrent,
que el grau d’execució dona diferents xifres, però jo destaco les més importants. En
aquest cas, el grau d’execució dels pagaments de la despesa corrent és del 78,81 %,
pel que fa als ingressos corrents, el grau d’execució és del 98,57 % i, també,
reflecteix els moviments de la situació de tresoreria: quin era el saldo inicial, els
ingressos, els pagaments. I que el saldo, en aquest cas, el 30 de juny de 2020 són de
57 milions 549 mil euros. I també hi ha l’informe respecte els diferents organismes
autònoms i consorcis, en aquest cas: Dipsalut, Xaloc, Conservatori de Música Isaac
Albèniz, Consorci de la Costa Brava, Consorci de les Vies Verdes i Consorci de les
Gavarres. I tots aquests informes estan a disposició dels diputats. Moltíssimes
gràcies.
La corporació es dona per assabentada.
3.

PLE146/000087/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Intervenció (010): Convalidació del Decret núm.
2020/2009, de data 21 de juliol de 2020, d'aprovació de l'expedient de crèdit
extraordinari 3CE 4/2020 del pressupost de l'Organisme Autònom de Salut
Pública - Dipsalut de l'exercici 2020 (exp. 2020/7051)

“La Comissió d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi
dictamina favorablement i proposa al Ple la convalidació del Decret núm. 2020/2014,
de data 21 de juliol de 2020, del contingut literal següent:
«El dia 15 de juliol de 2020, la Gerent i el Cap de Serveis Econòmics, Jurídics i
d’Organització, signen la memòria justificativa de l’expedient on es fa constar que es
fa del tot necessari dur a terme la tramitació de l’expedient de crèdit extraordinari per
tal de fer front a la despesa no prevista de subministrament de material sanitari per fer
front a la situació de crisis sanitària motivada per la pandèmia de COVID19.
El dia 15 de juliol de 2020, la Gerència emet proposta a la Presidència de Dipsalut
d’incoació i aprovació d’expedient de crèdit extraordinari per fer front a despeses
sanitàries derivades de la situació de pandèmia generada pel COVID-19, que no
poden demorar-se fins a l’exercici següent i per a les quals no existeix crèdit per
atendre-les (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).
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En aquesta proposta s’indica que d’acord amb l’article 36.1 del Reial decret 500/1990,
el crèdit extraordinari 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.
Així mateix es fa constar que “L’òrgan competent per a l’aprovació dels expedients de
crèdit extraordinari és el Ple de la Diputació, previ informe de la Intervenció i dictamen
de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i
Cooperació Local (article 37.3 RD 500/1990 i base 10a.4 d’execució del pressupost
general de l’exercici 2020).
No obstant això, en trobar-nos en una situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19, l’Estat ha dictat el Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual
s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front
al COVID-19 el qual, en el seu article 20.2 disposa que per a l’aplicació del superàvit
a la política de despesa 23 en els termes regulats en l’article 1 del Reial Decret-Llei
8/2020, de 17 de març, la modificació pressupostària de crèdit extraordinari per
habilitar crèdit o de suplement de crèdit que s’hagi d’aprovar, es tramitarà per decret o
resolució del president de la corporació local sense que li siguin d’aplicació les
normes sobre reclamació i publicitat dels pressupostos a què es refereix l’article 169
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant TRLRHL).
Aquests decrets o resolucions seran objecte de convalidació en el primer Ple posterior
que se celebri, exigint-se per a això el vot favorable d’una majoria simple i la posterior
publicació en el Butlletí Oficial corresponent.
Tanmateix, en el cas dels organismes autònoms, els articles 168.2 en relació al 177.2
del TRLRHL, preveuen que correspon a l’òrgan competent de l’organisme autònom
(en el cas de Dipsalut seria el Consell Rector) proposar inicialment una modificació de
crèdit del seu Pressupost a l’òrgan competent de la Diputació de Girona, ja que per
aprovar modificacions de crèdit del pressupost s’ha d’estar als mateixos tràmits i
requisits que per l’aprovació d’aquest.”
Així, a la vista del contingut de l’article 20.2 del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de
març abans esmentat, pel qual s’elimina l’exigència de que les modificacions de crèdit
del pressupost motivades per la pandèmia siguin aprovades per l’òrgan col·legiat de
Diputació, és a dir, el Ple, i li atribueix aquesta competència al l’òrgan unipersonal de
govern de la Diputació, és a dir, el seu president, aquest mateix criteri cal aplicar-lo
als expedients de modificacions de crèdit incoats pels organismes autònoms i, en
aquest sentit, en la proposta de modificació de crèdit que ha de proposar Dipsalut a
Diputació de Girona, serà la presidenta de Dipsalut qui haurà de proposar l’aprovació
de la modificació de crèdit al president de la Diputació de Girona, sense perjudici de
que, en la primera sessió que es celebri, el Consell Rector de Dipsalut convalidi
aquesta proposta de resolució.
En quant a l’import que es pot destinar a despeses en serveis socials i promoció
social (política de despesa 23), l’apartat 1 de l’article 20 del Reial Decret-Llei 11/2020
estableix que serà el 20%, com a màxim, del saldo positiu definit a la lletra c) de
l’apartat 2 de la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).
Per tot això, vista la memòria justificativa de 15 de juliol de 2020, la proposta de
Gerència de Dipsalut de 15 de juliol de 2020, l’informe de control permanent de
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conformitat de la Intervenció General, i el decret de la Presidenta de Dipsalut de data
20 de juliol de 2020, l’article 20.2 del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel
qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer
front al COVID-19 i de conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de
règim local atribueix a la Presidència (article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
bases del règim local),
DISPOSO:
PRIMER. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari DI 3CE 4/2020 del pressupost de
despeses de l’organisme autònom Dipsalut de l’exercici 2020, segons el detall
següent:
CRÈDIT EXTRAORDINARI
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
Org.
Prog.
Eco.
1
2310
22300
Despeses de transport de material sanitari COVID19
Estudis i treballs tècnics acció social. Estudis i treballs
1
2310
22706
tècnics COVID19
TOTAL
FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
Org.
Eco.
2
87000
Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals
TOTAL

IMPORT
9.191,16
2.024,62
11.215,78

IMPORT
11.215,78
11.215,78

SEGON. Convalidar la present resolució al Ple de la Diputació de Girona en la
primera sessió que se celebri, exigint-se per a això el vot favorable de la majoria
simple, segons l'article 20.2 del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual
s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front
a la COVID-19.
TERCER. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
QUART. La manca de convalidació plenària no tindrà efectes anul·ladors ni
suspensius del decret aprovat, sense perjudici de la possibilitat d'acudir a la via de la
reclamació econòmico-administrativa, per a la qual cosa el còmput de terminis es
produirà a partir de la data de publicació de l'acord plenari.
CINQUÈ. Traslladar la present resolució a l’Organisme Autònom Dipsalut.»”
El senyor President comenta que passaríem al punt següent, que és el tercer de
l’ordre del dia: la convalidació del Decret núm. 2020/2009, de data 21 de juliol de
2020, d’aprovació de l’expedient de crèdit extraordinari del pressupost de l’organisme
autònom de salut pública, Dipsalut. Senyora Planas.
La diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Planas, manifesta que
en aquest cas, és un crèdit extraordinari que el financem amb el romanent líquid de
tresoreria per les despeses generals d’11.215,78 euros i són les necessitats que han
sorgit degut a la COVID-19, despeses de transport amb material sanitari i estudis i
treballs tècnics que s’hi han realitzat per aquest valor.
S’APROVA per unanimitat.
4.

PLE146/000088/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Intervenció (010): Convalidació del Decret núm.
2020/2014, de data 21 de juliol de 2020, d'aprovació de l'expedient de

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

11

suplement de crèdit 3SC 2/2020 del pressupost de l'Organisme Autònom
de Salut Pública - Dipsalut de l'exercici 2020 (exp. 2020/7050)
“La Comissió d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi
dictamina favorablement i proposa al Ple la convalidació del Decret núm. 2020/2014,
de data 21 de juliol de 2020, del contingut literal següent:
«El dia 15 de juliol de 2020, la Gerent i el Cap de Serveis Econòmics, Jurídics i
d’Organització, signen la memòria justificativa de l’expedient on es fa constar que es
fa del tot necessari dur a terme la tramitació de l’expedient de suplement de crèdit per
tal de fer front a la despesa no prevista de subministrament de material sanitari per fer
front a la situació de crisis sanitària motivada per la pandèmia de COVID19.
El dia 15 de juliol de 2020, la Gerència emet proposta a la Presidència de Dipsalut
d’incoació i aprovació d’expedient de suplement de crèdit per fer front a despeses
sanitàries derivades de la situació de pandèmia generada pel COVID-19, que no
poden demorar-se fins a l’exercici següent i per a les quals no existeix suficient crèdit
per atendre-les (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).
En aquesta proposta s’indica que 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.
Així mateix es fa constar que “L’òrgan competent per a l’aprovació dels expedients de
crèdit extraordinari és el Ple de la Diputació, previ informe de la Intervenció i dictamen
de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i
Cooperació Local (article 37.3 RD 500/1990 i base 10a.4 d’execució del pressupost
general de l’exercici 2020).
No obstant això, en trobar-nos en una situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19, l’Estat ha dictat el Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual
s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front
al COVID-19 el qual, en el seu article 20.2 disposa que per a l’aplicació del superàvit
a la política de despesa 23 en els termes regulats en l’article 1 del Reial Decret-Llei
8/2020, de 17 de març, la modificació pressupostària de crèdit extraordinari per
habilitar crèdit o de suplement de crèdit que s’hagi d’aprovar, es tramitarà per decret o
resolució del president de la corporació local sense que li siguin d’aplicació les
normes sobre reclamació i publicitat dels pressupostos a què es refereix l’article 169
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant TRLRHL).
Aquests decrets o resolucions seran objecte de convalidació en el primer Ple posterior
que se celebri, exigint-se per a això el vot favorable d’una majoria simple i la posterior
publicació en el Butlletí Oficial corresponent.
Tanmateix, en el cas dels organismes autònoms, els articles 168.2 en relació al 177.2
del TRLRHL, preveuen que correspon a l’òrgan competent de l’organisme autònom
(en el cas de Dipsalut seria el Consell Rector) proposar inicialment una modificació de
crèdit del seu Pressupost a l’òrgan competent de la Diputació de Girona, ja que per
aprovar modificacions de crèdit del pressupost s’ha d’estar al mateixos tràmits i
requisits que per l’aprovació d’aquest.”
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Així, a la vista del contingut de l’article 20.2 del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de
març abans esmentat, pel qual s’elimina l’exigència de que les modificacions de crèdit
del pressupost motivades per la pandèmia siguin aprovades per l’òrgan col·legiat de
Diputació, és a dir, el Ple, i li atribueix aquesta competència al l’òrgan unipersonal de
govern de la Diputació, és a dir, el seu president, aquest mateix criteri cal aplicar-lo
als expedients de modificacions de crèdit incoats pels organismes autònoms i, en
aquest sentit, en la proposta de modificació de crèdit que ha de proposar Dipsalut a
Diputació de Girona, serà la presidenta de Dipsalut qui haurà de proposar l’aprovació
de la modificació de crèdit al president de la Diputació de Girona, sense perjudici de
que, en la primera sessió que es celebri, el Consell Rector de Dipsalut convalidi
aquesta proposta de resolució.
En quant a l’import que es pot destinar a despeses en serveis socials i promoció
social (política de despesa 23), l’apartat 1 de l’article 20 del Reial Decret-Llei 11/2020
estableix que serà el 20%, com a màxim, del saldo positiu definit a la lletra c) de
l’apartat 2 de la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).
Per tot això, vista la memòria justificativa de 15 de juliol de 2020, la proposta de
Gerència de Dipsalut de 15 de juliol de 2020, l’informe de control permanent de
conformitat de la Intervenció General, i el decret de la Presidenta de Dipsalut de data
20 de juliol de 2020, l’article 20.2 del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel
qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer
front al COVID-19 i de conformitat amb les atribucions que la vigent legislació de
règim local atribueix a la Presidència (article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
bases del règim local),
DISPOSO:
PRIMER. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit DI 3SC 2/2020 del pressupost
de despeses de l’organisme autònom Dipsalut de l’exercici 2020, segons el detall
següent:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
IMPORT
Prog
Org.
Eco.
.
Productes farmacèutics i material sanitari 118.685,30
1
2310 22106
COVID19
TOTAL
118.685,30
FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
IMPORT
Org. Eco.
Romanent líquid de tresoreria per a
2
87000
118.685,30
despeses generals
TOTAL
118.685,30
SEGON. Convalidar la present resolució al Ple de la Diputació de Girona en la
primera sessió que se celebri, exigint-se per a això el vot favorable de la majoria
simple, segons l'article 20.2 del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual
s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front
a la COVID-19.
TERCER. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
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QUART. La manca de convalidació plenària no tindrà efectes anul·ladors ni
suspensius del decret aprovat, sense perjudici de la possibilitat d'acudir a la via de la
reclamació econòmico-administrativa, per a la qual cosa el còmput de terminis es
produirà a partir de la data de publicació de l'acord plenari.
CINQUÈ. Traslladar la present resolució a l’Organisme Autònom Dipsalut.»”
El senyor President comenta que passaríem al punt 4t, que és igual, un altre decret
de Dipsalut. Senyora Planas.
La diputada senyora Planas intervé i diu que sí, en aquest cas, també és pel tema de
la COVID. Es finança amb romanents líquids, també, de tresoreria per valor de
118.685,30 euros i són productes farmacèutics i material sanitari que comprarem.
El senyor President afegeix: No, que hem comprat. D’acord, es convalida, doncs?
D’acord.
S’APROVA per unanimitat.
5.

PLE146/000093/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de
crèdit extraordinari DG 3CE 6/2020 del pressupost de la Diputació de
Girona de l'exercici 2020 (exp. 2020/7013)

“A partir de les despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent i per a les
quals no existeix crèdit per atendre-les (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 crèdit extraordinari DG 3CE 6/2020 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 crèdit extraordinari 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 de control permanent de conformitat per part de la
Intervenció General, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció
Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la
Corporació l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 6/2020 del
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2020, segons el detall
següent:
CRÈDIT EXTRAORDINARI
APLICACIÓ
Org. Prog. Eco.
303
3340 48110
320
3410 48141
320
3410 48142
320
3410 48143

DESCRIPCIÓ
A l’As. La Farga Revista de Salt – Edició Revista La Farga
A UNI Girona Club de Girona – Activitat europea 2019-2020
A GEiEG – Reparacions temporal Glòria
A la Fundació Tommy Robredo – Activitats esportives
TOTAL
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Org.
303
320

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT D’ALTRES APLICACIONS
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
Prog
Eco.
3340
48109
A l’Assoc. Comissió Festes de Salt – Edició revista La Farga
3410
46207
A l’Ajuntament de Banyoles – Màster regata 2021
TOTAL

IMPORT
1.200,00
75.000,00
76.200,00

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, tal com preveu l’article 169.1 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, i als efectes que es puguin presentar les reclamacions
previstes a l’article 170 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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,
d’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 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. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 169.4 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març.
CINQUÈ. La modificació de crèdit entrarà en vigor una vegada publicat l’edicte del
pressupost modificat, resumit per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona, segons l’article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Contra
l’aprovació definitiva del pressupost modificat es podrà presentar directament recurs
contenciós administratiu, tal com preveu l’article 171 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.”
El senyor President comenta que passaríem al punt 5è, que és l’aprovació inicial de
l’expedient de crèdit extraordinari DG del pressupost de la Diputació de l’exercici
2020, que en tot cas és de canvi de partides per alguna baixa. Senyora Planas.
La diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics intervé i diu: Sí, moltes gràcies,
president. En aquest cas, donem de baixa a l’associació de Comissió de Festes de
Salt per l’edició de la revista La Farga per valor de 1.200 euros. I simplement és un
canvi de tercer beneficiari perquè es crea una nova associació que s’encarregarà de
l’edició de la revista i, per tant, és aquest canvi de beneficiari. També donem de baixa,
en aquest cas, a l’Ajuntament de Banyoles al Màster de la Regata de 2021 perquè no
es farà aquest any la Regata per valor de 75.000 euros, i aquests 75.000 euros estan
distribuïts en un crèdit extraordinari. Un, per una part, a l’Uni Girona per l’activitat
aquest 19/20, i també per la reparació del temporal Glòria, en aquest cas, del GEC i la
Fundació Tommy Robredo per causes de discapacitat de tennis adaptat a les escoles.
El total de les partides fan aquests 75.000 euros, que és el que donem de baixa de la
regata de Banyoles.
La diputada senyora Laia Pèlach pren la paraula i comenta que el grup de la CUP
farem una abstenció en aquest cas. Una vegada més ens barregen aquí moltes coses
i en alguns casos podem estar d’acord, i en altres tenim dubtes. Llavors, entenem, per
exemple, que el tema de la revista La Farga és només un canvi. Lo del GEiEG és
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comprensible en el sentit que és una cosa, diguéssim, sobrevinguda. Però en els
altres casos sí que ens agradaria que ens expliquessin bé, d’alguna manera, doncs
quins són els fets sobrevinguts que justifiquen aquestes noves subvencions a unes
entitats que ja en tenim de previstes. Llavors, una vegada més, perquè... com
justifiquen el fet que això sigui sense que hi hagi uns criteris com en unes
subvencions de lliure concurrència, sinó que... bé, quins són els criteris que s’han
tingut en compte, perquè en els casos de les subvencions de lliure concurrència són
evidents i estan escrits en les bases, però en aquests casos, com a mínim, no ens
consten.
El senyor President intervé i respon: Li explico. Li explico també amb molt de gust. Jo
penso que no es barreja res donat que, com vostè ha explicat, lo de Salt, doncs és un
canvi de qui elabora aquesta revista, i l’altre és un canvi d’esport per esports. És a dir,
la regata, la Màster Regata, que era pel 2021 però que introduïa dos exercicis, el
2020 i el 2021, el 2021 ja no es pressupostarà i el 2020, senzillament, es dona de
baixa aquesta partida donat que no es farà i aquests 75.000 euros es donen a
aquestes tres entitats. El GEiEG, evidentment, pel temporal Glòria no només hem fet
això, la Diputació, sinó que encara avui hem estat rebent informació de la Direcció
General d’Assegurances de l’Estat espanyol, hem incidit en aquest tema de què
fessin a via de fer aquesta valoració, no només el peritatge, sinó que el peritatge i el
pagament. De fet, hem fet dos pagaments i ara farem el tercer pagament, el
tancament definitiu del peritatge perquè la situació de la GEC es podia posar en risc
per aquestes desgràcies del temporal Glòria que ha passat i que les companyies
d’assegurances doncs, evidentment, han d’acabar de fer aquest peritatge, però
nosaltres hem incidit, hem incidit directament perquè això fos així. I, per tant, se’ns va
demanar també un ajut perquè no se’ls cobreix la totalitat i nosaltres pensem que els
podíem ajudar en aquesta part, i més sense haver de tocar pressupost en l’àmbit
d’esports. A l’Uni Girona, l’Uni Girona té un contracte de patrocini de 130.000 euros
per el que és jugar a la lliga estatal, la màxima competició estatal femenina. I, per
tant, pensem que: primera, que estan a la màxima competició estatal; i segona, que
és l’esport femení que, per tant, hem d’ajudar-lo a la seva promoció. I, per tant, ajudar
el club amb totes aquestes necessitats. El club va anar a Europa, i a Europa tenen
unes despeses extraordinàries, i aquestes despeses extraordinàries, ens varen
demanar ja fa temps a les administracions públiques si en podríem cobrir una part, i
l’altra part, les administracions privades. Això són més de 200.000 euros, el que val
anar a la competició europea. Llavors, nosaltres els vàrem dir que com a concepte, i
en vàrem parlar amb les altres administracions (Ajuntament de Girona i Secretaria
General de l’Esport), que havíem de fer, pràcticament, si no parts iguals, molt
semblants, el que es podia portar addicionalment pel tema de la competició europea
en el qual ens havíem compromès perquè aquesta gent ens ho havien demanat,
bàsicament, quan varen quedar classificats. És a dir: «Escolta, nosaltres si hi ha una
part pública i una part privada, nosaltres podrem anar a Europa. Si ens dieu que no,
nosaltres no podrem anar a Europa». Tant amb l’alcaldessa Madrenas com amb el
secretari general de l’esport nosaltres vàrem parlar-ne i vam dir: «Bé, doncs, escolteu,
nosaltres hi serem amb la justa proporció que hi siguem tots, o aproximada». I llavors
aquesta gent ens varen dir: «Bé, nosaltres ja hem anat a Europa, tenim aquetes
despeses i hem d’arribar a aquest acord». Reunides les tres institucions públiques,
doncs a nosaltres ens tocava pagar aquests 30 000, que és el que hem posat i al que
ens hem compromès. Però això no estava d’inici i estava al final perquè, en tot cas,
havíem de trobar aquest consens institucional. I a la Fundació Tommy Robredo fan
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dues coses: o fan aquest torneig per tennis en cadira de rodes al Club Tennis Olot o
la mateixa institució, si no ho fa (i aquest any òbviament ho havia de fer), era també
anar a les escoles o instituts a anar a fer una promoció de l’esport adaptat dintre del
que seria amb escolars, amb escolars o bé de primària o també de secundària. Per
tant, no estava clar si seria d’una manera o d’una altra i, per tant, tant punt ens han
dit: «No, fem el torneig i fem això», doncs hem posat aquesta activitat en el [...]. Això
és pel motiu pel qual em penso que és d’esport o esports sense barrejar-hi res que no
sigui el que en circumstàncies tocaria.
La diputada senyora Pèlach intervé i manifesta: Quan parlo de barrejar, em refereixo
que són partides molt diferents les unes amb les altres. En tot cas, era aquest el que
incidia. I, simplement, a partir del que ens heu explicat, doncs demanar a veure si
seria possible donar una estabilitat a aquestes col·laboracions a través d’unes línies
de subvencions. O sigui, si a esports hi ha unes línies de subvencions previstes,
doncs a veure si podria ser possible intentar incloure aquestes... si es considera que
són oportunes aquestes col·laboracions, doncs incloure-les.
El senyor President respon: Sí, però de fet són extraordinàries, fixi’s bé que donem de
baixa d’una activitat internacional extraordinària de Banyoles que no es farà i els
donem d’alta en activitats que són extraordinàries. Una, no sabem si es tornarà a
classificar, cada any com es classificarà l’Uni Girona si es classificarà o no per anar a
Europa. Dos, el Glòria...
La senyora Pèlach diu: Les subvencions normalment preveuen els supòsits i, en tot
cas, si t’hi pots acollir o no segons es donen, normalment va així.
El senyor President comenta: El Glòria esperem que no vingui més i, per tant, tampoc
podíem contemplar que passés. I a la Fundació Tommy Robredo tampoc podíem
mirar si es podia fer el torneig d’esport adaptat o havíem de canviar-ho. Per tant, fixi’s
bé que són coses sobrevingudes en aquest any. Gràcies, senyor Fernández.
El diputat senyor Juli Fernández pren la paraula i manifesta: Gràcies, president. Sí,
bé, el nostre grup tant en el punt aquest 5è com el 6è a la Comissió Informativa hem
fet reserva de vot. Ja vaig anunciar allà que era bàsicament per analitzar l’expedient. I
a l’analitzar l’expedient i vist també l’explicació que ha donat vostè, entenem que és
una situació òbviament extraordinària. Entenem que en el punt cinc el que fem és que
donem de baixa unes partides perquè no es fan, no s’executaran i el mateix ja ho
traslladem a aquestes activitats que realment s’executaran i tenen un caire, com vostè
ha dit, d’urgència extraordinari. Igual passa amb el punt número sis, pet tant, el nostre
vot serà afirmatiu malgrat que com ha dit abans la portaveu de la CUP, a nosaltres
també ens sembla que aquestes subvencions que les poguéssim tenir previstes en
els pressupostos, molt millor que hi siguin ja, o nominals o de lliure concurrència, però
també entenem que la situació que estem vivint ens genera aquest tipus d’urgència i
de qüestions extraordinàries. I com que gran part d’això té un caràcter social i
esportiu, el nostre grup donarà suport tant al cinc com al sis.
El senyor President respon: Moltes gràcies, senyor Fernández. Bé, en tot cas, jo crec
que ho he explicat anteriorment. Li agraeixo d’aquesta comprensió que són fets
extraordinaris i que no són ordinaris, que si fossin ordinaris evidentment s’haurien de
contemplar dintre el pressupost en el que serien els ajuts nominatius o també el que
seria la concurrència. Moltes gràcies, per tant, entenem que en el punt cinc hi ha una
sola abstenció, no hi ha cap vot en contra i la resta de vots són a favor. És així?
S’APROVA per 25 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE) i 1 abstenció (CUP)
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6.

PLE146/000094/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Intervenció (010): Aprovació inicial de l'expedient de
suplement de crèdit DG 3SC 4/2020 del pressupost de la Diputació de
Girona de l'exercici 2020 (exp. 2020/7016)

“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 4/2020 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 de control permanent de conformitat per part de la
Intervenció General, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció
Econòmica i Cooperació Local 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 4/2020 del
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2020, segons el detall
següent:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
Org.
222
240
304
304

Org.
200

APLICACIÓ
Prog.
Eco.
9200
22706
9330
64000
3360
76201
3360
78100

DESCRIPCIÓ
Estudis i treballs tècnics Enginyeria – Protecció Civil
Inversió elements arrendats o cedits a favor Org.i R.Humans
Ajuts a ajuntaments per inversions en monuments
Ajuts a entitats no lucratives per a inversions Monuments
TOTAL

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT DEL FONS DE CONTINGÈNCIA
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
Prog
Eco.
9290
50000
Fons de contingència
TOTAL

IMPORT
72.100,00
210.000,00
55.100,00
25.000,00
362.200,00

IMPORT
362.200,00
362.200,00

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, tal com preveu l’article 169.1 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, i als efectes que es puguin presentar les reclamacions
previstes a l’article 170 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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,
d’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. En cas
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contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre-les.
QUART. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 169.4 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març.
CINQUÈ. La modificació de crèdit entrarà en vigor una vegada publicat l’edicte del
pressupost modificat, resumit per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona, segons l’article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Contra
l’aprovació definitiva del pressupost modificat es podrà presentar directament recurs
contenciós administratiu, tal com preveu l’article 171 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.”
El senyor President comenta que el punt sisè, que és aquest expedient de suplement
de crèdit. Senyora Planas, malgrat sabem els vots, estaria bé que l’expliquéssim.
La diputada senyora Planas intervé i manifesta: Sí, president, gràcies. És un
suplement de crèdit, en aquest cas, el suplementem amb fons de contingència per
valor de 362.200 euros i el suplement de crèdit és estudis i treballs tècnics
d’enginyeria i protecció civil. Els serveis d’enginyeria necessiten contractar una
assistència tècnica, en aquest cas, per redacció de diversos projectes afectats pel
temporal Glòria degut a la insuficiència dels tècnics i també l’especialitat per la
complexitat d’aquests projectes, per tant es fa necessària aquesta contractació
externa. Pel que fa a les inversions i elements arrendats i cedits a favor de recursos
humans són el lloguer de les oficines del trasllat de les dependències del carrer
Ciutadans que, com tots vostès saben, i aquests nous lloguers s‘han de fer unes
obres d’adequació i, per tant, és necessari complementar la partida per poder fer
aquestes actuacions en aquests nous locals de lloguer. Pel que fa als ajuts
d’ajuntaments per inversions a monuments, en aquest cas, el que es fa és que
l’entitat de Sant Aniol per la restauració del refugi de Sant Aniol, en aquest cas. I, per
últim, els ajuts a entitats no lucratives per inversions a monuments, és el conveni de
col·laboració que hi ha a l’Ajuntament de Besalú per invertir-lo arqueològicament en el
terme de Besalú, en aquest cas. Moltes gràcies.
El senyor president comenta: Bé, moltes gràcies. Alguna consideració? No? Entenem,
senyora Pèlach, vostè manté el vot d’abstenció també aquí?
La diputada senyora Pèlach respon: En aquest cas nosaltres votarem favorablement.
A la Comissió Informativa vam demanar explicacions i ens va semblar justificat,
diguéssim.
El senyor President manifesta: Per tant, entenc que és per unanimitat, doncs? Moltes
gràcies.
S’APROVA per unanimitat.
7.

PLE146/000089/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Compra Pública (008): Adhesió de la Diputació de
Girona al sistema central d'adquisicions de la Comissió Central de
Subministraments de la Generalitat de Catalunya (exp. 2020/7115)

“Antecedents
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La Generalitat de Catalunya compta amb la Comissió Central de Subministraments,
un òrgan col·legiat de contractació de subministrament i serveis declarats de
contractació centralitzada que, s’adscriu al Departament de la Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda. La Comissió Central de Subministraments licita procediments
d’acord marc i contractacions centralitzades adreçades a tots els departament de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i també a les entitats del sector públic
adherides al sistema central d’adquisicions que hi vulguin participar.
La utilització del sistema central d’adquisicions permet la simplificació dels
procediments de licitació dels ens adherits, redueix terminis, aporta seguretat jurídica i
assegura la solvència econòmica de les empreses i tècnica dels productes.
Les eines que utilitza la Comissió Central de Subministraments per a tal finalitat són
els acords marc i les contractacions centralitzades. L’acord marc permet la selecció
d’empreses subministradores i d’articles o serveis que compleixen els requisits de
qualitat del producte i de respecte de les condicions laborals i mediambientals. Una
part dels acords marc estipulen un sistema de contractació basada per encàrrec
directe, en què totes les condicions estan prèviament fixades, la qual cosa agilita molt
l’adquisició de béns i serveis. Així mateix, la Comissió Central de Subministraments
pot agregar necessitats dels departaments de l’Administració de la Generalitat i dels
ens adherits, ja sigui mitjançant licitacions centralitzades com de la contractació
basada en els acords marc adjudicats, de manera que s’obtingui unes condicions
econòmiques òptimes per economia d’escala.
La vinculació al sistema central d’adquisicions del sector públic de l’Administració de
la Generalitat, així com la resta d’administració pública de Catalunya, és voluntària, i
es formalitza a través d’un conveni.
L’adhesió al sistema central d’adquisicions no exclou la participació en altres central
de compra i no obliga als ens adherits a la seva utilització, quan la contractació
mitjançant els procediments endegats per la Comissió Central de Subministraments
no respongui a les seves necessitats concretes.
Fonaments de Dret
1.Article 228.3 de la Llei de contractes del sector públic, Llei 9/2017, de 8 de
novembre que regula l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de
comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats local mitjançant els
corresponents acords.
2.Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura de les parts del contracte dels corresponents documents
contractuals.
3.Disposició addicional 5a de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
local (LRSAL).
4.Disposició addicional 1, Decret 96/2001, de 20 de març, sobre organització i
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competències per a la contractació dels subministraments i dels seus serveis
complementaris, relacionats o derivats dins l’Administració de la Generalitat i altres
organismes públics.
5.L’art. 10.1.c del Reglament orgànic de la Diputació de Girona
6.Vist que el contingut del conveni de la Comissió Central de Subministraments aplica
la normativa contractual i específicament l’art. 228 LCSP i vist que la persona
designada per la signatura del conveni està degudament facultada per la seva
signatura d’acord amb el previst al Decret 96/2001, de 20 de març (Modificat pel
Decret 28/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda), i per acord de la Comissió Central de
Subministraments, pres el 14 de desembre de 2011, de delegació de competències
(DOGC 6053, de 16 de gener de 2012).
Vist l’informe del cap del Servei de Compra Pública i de Secretaria, de data 22 de
juliol de 2020, d’acord amb el qual s’informa favorablement sobre l’adhesió de la
Diputació de Girona al sistema central d’adquisicions de la Comissió Central de
Subministraments de la Generalitat de Catalunya, per tal de poder efectuar
l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a través de la
Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya
D'acord amb els antecedents i, de conformitat amb les atribucions que l’article 10.1c
del Reglament orgànic de la Diputació de Girona atribueix al Ple de la Diputació de
Girona, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i
Cooperació Local hi dictamina favorablement i eleva al Ple de la corporació l’acord
següent:
Primer. Acordar l’adhesió de la Diputació de Girona al sistema central d’adquisicions
de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya, per tal de
poder efectuar l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a
través de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya en
les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les
empreses adjudicatàries.
Segon. Aprovar el contingut del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i
la comissió Central de Subministraments, en què s’estableixen les condicions de
participació en el sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de
Catalunya i facultar a la Presidència de la Diputació de Girona per formalitzar tots
aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del present acord:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I LA
COMISSIÓ CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS, EN QUÈ S’ESTABLEIXEN LES
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN EL SISTEMA CENTRAL D’ADQUISICIONS
DE BÉNS I SERVEIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
REUNITS
D'una part la senyora Mercè Corretja i Torrens, que intervé en la seva qualitat de
presidenta de la Comissió Central de Subministraments, d’acord amb el previst al
Decret 96/2001, de 20 de març (Modificat pel Decret 28/2018, de 7 de juny, de
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reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda), i està
expressament facultada per a aquest acte per acord de la Comissió Central de
Subministraments, pres el 14 de desembre de 2011, de delegació de competències
(DOGC 6053, de 16 de gener de 2012).
D'altra part el senyor Miquel Noguer i Planas, en representació de la Diputació de
Girona, segons acord del Ple de la Corporació de data _______________________.
EXPOSEN
1r Que la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Comissió Central de
Subministraments gestiona un sistema d’adquisicions centralitzades de béns i serveis.
2n Que en la disposició addicional primera del Decret 96/2001 de 20 de març, sobre
organització i competències per a la contractació dels subministraments i dels serveis
complementaris relacionats o derivats dins l’Administració de la Generalitat de
Catalunya i altres organismes públics, es preveu que els organismes autònoms i les
restants entitats de dret públic vinculades o dependents de l'Administració de la
Generalitat, institucions i empreses públiques de la Generalitat i entitats locals,
universitats públiques i altres administracions i entitats públiques ubicades al territori
de Catalunya, puguin adherir-se voluntàriament com a destinatàries dels
subministraments i serveis de referència objecte d’adquisició centralitzada per la
Comissió Central de Subministraments, prèvia sol·licitud d'adhesió que haurà de ser
acceptada per acord de la Comissió Central de Subministraments mitjançant la
formalització del corresponent conveni de col·laboració, on es fixaran les condicions
de l’esmentada vinculació.
3r Que la Diputació de Girona, ha sol·licitat la seva adhesió al Sistema central
d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya en totes les seves
categories de subministraments i de serveis.
4t Que la presidenta de la Comissió Central de Subministraments, en virtut de l’Acord
de delegació de competències ECO/31/2012, d'11 de gener, ha resolt el
_______________________ l’aprovació de la sol·licitud d’adhesió esmentada en el
punt anterior, de la qual se’n donarà compte a la primera reunió de la Comissió
Central de Subministraments.
CLÀUSULES
1a OBJECTE
El present conveni té per objecte establir les bases i condicions mitjançant les quals la
Diputació de Girona s'incorpora al Sistema central d’adquisicions de béns i serveis de
la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya
2a ÀMBIT SUBJECTIU
El present conveni es fa extensible a la Diputació de Girona, i els seus organismes
autònoms, entitats de dret públic, empreses públiques i fundacions amb participació
majoritària de la corporació local.
El present Conveni es pot fer extensible amb posterioritat a la signatura d’aquest
conveni, si s’escau, a altres organismes autònoms, entitats de dret públic, empreses
públiques i fundacions amb participació majoritària de la corporació local, prèvia
ratificació i posterior comunicació de l’ens local a la Comissió Central de
Subministraments i que es materialitzarà amb la signatura d’una addenda a aquest
conveni.
El present Conveni es pot fer extensible, si s’escau, als organismes autònoms,
entitats de dret públic, empreses públiques i fundacions amb participació majoritària
de la corporació local, prèvia ratificació i posterior comunicació de l’ens local a la
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Comissió Central de Subministraments i que es materialitzarà amb la signatura d’una
addenda a aquest conveni
3a DESENVOLUPAMENT DE LA COL·LABORACIÓ ENTRE LES PARTS
La participació en el Sistema central d’adquisicions permet que la Diputació de
Girona, realitzi els seus procediments d’invitació a les empreses seleccionades per la
Comissió Central de Subministraments, tot d’acord amb la normativa reguladora de la
contractació del sector públic i d’acord amb el què regulen els plecs de cada una de
les licitacions.
La participació en el Sistema central d’adquisicions podria suposar, si les parts així ho
convenen singularment, que la Comissió Central de Subministraments agregui les
necessitats de l’ens local en expedients d’adquisició centralitzada.
La Diputació de Girona facilitarà en el primer trimestre de cada any a la Comissió
Central de Subministraments informació global dels subministraments i dels serveis
contractats dins del Sistema central d’adquisicions l’any anterior, per tal de determinar
les previsions d’adquisicions futures.
La Comissió Central de Subministraments facilitarà a la Diputació de Girona l'accés a
les aplicacions informàtiques de gestió de l’aprovisionament per garantir el
compliment del conveni, així com tota aquella documentació que el proveïdor hagi
facilitat a la Comissió Central de Subministraments sobre els seus béns, productes i
serveis.
4a COMUNICACIÓ D'INCIDÈNCIES
La Diputació de Girona comunicarà a la Comissió Central de Subministraments, per
permetre’n el seu coneixement i als efectes de constància administrativa en els
expedients d’adquisició centralitzada de les resolucions que adopti, les incidències
sorgides en la tramitació dels procediments de contractació de subministraments i
serveis derivats d’aquest conveni.
5a EXECUCIÓ DE LES GARANTIES DEFINITIVES DELS CONTRACTES
En el supòsit que la Diputació de Girona hagués d'exigir responsabilitats que
comportessin fer efectives les garanties definitives constituïdes pels proveïdors
adjudicataris, comunicarà la incoació o, en el seu cas, la resolució que s'adopti a la
Comissió Central de Subministraments, als efectes oportuns.
6a COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Les parts signants podran constituir una Comissió de seguiment que estarà formada
per dos representants de la Comissió Central de Subministraments i designats per
aquesta, i dos representants de la Diputació de Girona, designats per aquesta, per tal
de realitzar el seguiment del compliment del present Conveni i resoldre, si així
s’escau, els dubtes que ofereixi la seva interpretació.
7a JURISDICCIÓ COMPETENT
Les qüestions litigioses que poguessin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest
Conveni, sens perjudici d’allò establert en la clàusula anterior, seran de coneixement i
competència de l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu.
8a DURADA
El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la darrera signatura d’aquest
document amb una durada inicial de 4 anys, essent prorrogable de forma expressa,
abans de la finalització del termini inicialment previst, per un període màxim de 4 anys
més, si bé qualsevol de les parts podrà desistir en qualsevol moment, prèvia denúncia
feta, almenys, amb dos mesos d’antelació.
9a RESOLUCIÓ
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Serà causa de resolució del conveni, el mutu acord de les parts o l'incompliment greu
de les seves clàusules per alguna de les parts signants.
I perquè així consti, en prova de conformitat, ambdues parts signen electrònicament
aquest document.
La data de validesa d’aquest document serà la que consti en la darrera signatura
electrònica.”
Tercer. Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a la Comissió
Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya.”
El senyor President comenta que passaríem al punt 7è, que és l’adhesió de la
Diputació de Girona al sistema central d’adquisicions de la Comissió Central de
Subministraments de la Generalitat de Catalunya. Senyor Ayats.
El diputat delegat d’Habitatge, Assistència als Municipis i Serveis Generals, senyor
Joaquim Ayats, intervé i manifesta que, per racionalitzar la contractació, la Llei de
contractes preveu vàries figures, entre elles les centrals de compra. La Diputació ja
estava adherida a l’Associació Catalana de Municipis i ara es proposa l’adhesió a
aquesta central de compra catalana. Aquesta comissió central de subministraments,
com bé diu la proposta, és vinculada al Departament d’Economia, la vinculació a
aquesta comissió és voluntària, com dèiem a la Comissió Informativa, es formalitza a
través d’un conveni i no exclou la participació en altres centrals de compra i no obliga
als ens adherits a què sigui utilitzada sempre. Per tant, aquí disposem amb aquesta
adhesió d’una eina més, per tant, la Diputació disposa d’una eina per fer la compra
pública més eficient i, sobretot, emmarcats on no existeix pràcticament la PIME. Per
això demanem l’aprovació a aquesta adhesió. Moltes gràcies.
El senyor President diu: Moltes gràcies. Alguna consideració? No? Sí, senyora
Pèlach?
La diputada senyora Laia Pèlach pren la paraula i manifesta: Bé, nosaltres ens
abstindrem en aquest cas, tot i que el diputat deia doncs que són mercats on
pràcticament no existeix la PIMEC, sí que entenem que moltes vegades hi ha aquest
tipus de centrals de subministraments, doncs el que provoquen és precisament que
vagi en detriment, diguéssim, el consum de proximitat o amb empreses socialment
responsables. I llavors, deleguem una mica aquesta capacitat de decisió sobre
aquests aspectes... i sol ser diguéssim una ... normalment es va diguéssim més cap a
empreses multinacionals o empreses grans que són les que acaben acollint-se a
aquest tipus de centrals. Llavors, ens abstindrem en aquest cas.
El senyor President diu: Bé, gràcies. Val a dir, bé, senyor Ayats, digui.
El diputat senyor Ayats manifesta: Sí, dic que hi ha casos on aquesta tipologia de
petita empresa no hi és, i és en els casos que estem tractant. El cas més clar, per
exemple, és que aquí estem parlant de la previsió de fer-ho amb combustibles. I sí
que m’agradaria deixar clar que com a Diputació, tenim l’objectiu de que aquestes
licitacions siguin al màxim a les petites i mitjanes empreses. I que, de fet, del 2019
dels 16 milions de licitacions que es van fer, més de 12 milions van ser a la PIME, per
tant vull dir que, fonamentalment, estem treballant amb petita i mitjana empresa en el
cas de la Diputació. Que en aquest cas, bàsicament, es tracta d’una eina la qual ens
permet en aquells casos, en aquells productes més estandarditzats els quals no tenim
més oferta que la d’aquestes empreses.
El senyor President intervé i manifesta: Correcte. De fet és així, i aquí ens adherim, el
que no vol dir és que ens hi hàgim d’adherir constantment, és tenir la porta oberta per
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si en algun concurs interessa, si en algun concurs interessa més fer-ho a través de la
Diputació ho farem internament. Ara aquí, és adherir-nos-hi perquè tenim la porta
oberta com a la central de compres de la CM, etc. en la qual doncs si hi ha una
circumstància que es creu que és millor agafar-ho per aquí, doncs s’agafa per aquí.
Bé, en tot cas, entenem que hi ha una abstenció i els demés van a favor? Doncs,
senyor secretari, quedaria d’aquesta manera.
S’APROVA per 26 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE) i 1 abstenció (CUP)
8.

PLE146/000075/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Conservatori de Música: Modificació de l'Ordenança
reguladora de preus públics per a la prestació dels serveis i la realització
d'activitats relatives als ensenyaments que s'imparteixen al Conservatori
de Música Isaac Albéniz (exp. 2020/241)

“El Conservatori de Música Isaac Albéniz té establertes les tarifes pels ensenyaments
que imparteix en una ordenança de preus públics en funció dels nivells
d'ensenyament, per considerar oportú que la regulació d'aquestes tarifes es faci
mitjançant un preu públic, i regulat en una sola ordenança pels serveis d'ensenyament
que ofereix en els diferents nivells, és a dir, sense titulació, de grau elemental, de
grau mitjà i de grau superior.
L'article 15 i següents del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals autoritza que mitjançant acord
plenari les Entitats Locals puguin modificar les ordenances.
La situació d’emergència i d’extrema necessitat, derivada de la situació de la
pandèmia com a conseqüència del COVID-19, es declara l’estat d’alarma mitjançant
el Reial Decret Llei 463/2020 de 14 de març; situació que d’altra banda, s’ha vingut
prorrogant fins el moment actual, ha comportat que la gran major part de les
institucions dedicades a l’ensenyament, en les seves diferents especialitats i
modalitats, hagin implementat una nova modalitat d’ensenyament consistent en
impartir les classes sota la modalitat telemàtica o a distància, com alternativa i
complement a l’activitat acadèmica presencial; la qual seria aplicable quan situacions
d’emergència i extrema necessitat com la viscuda, faci impossible o inviable la
realització de les classes de manera presencial.
En aquest sentit, l’organisme autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la
Diputació de Girona no és aliè a l’actual conjuntura viscuda i, per tant, s’està provenint
de la infraestructura tecnològica adequada, per tal de donar una cobertura a l’oferta
de la realització de classes telemàtiques o a distància, la qual hauria de produir-se en
cas que en el futur es produís o reproduís una situació de pandèmia o qualsevol altra
de similar que comportés la suspensió de la realització de classes presencials per a
les diferents activitats i especialitats d’ensenyament que, en l’actualitat, ofereix al
Conservatori de Música Isaac Albéniz.
I el fet de fer una previsió d’oferta acadèmica sota aquesta nova modalitat
d’ensenyament en forma de classes telemàtiques o a distància, també comporta la
inclusió d’una nova tarifa, adequada a aquesta modalitat d’ensenyament i que en la
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fixació de la qual, corresponent al 30 per cent de les que corresponent a les
modalitats d’ensenyament presencial, tenint en compte els criteris que, unànimement
han estat adoptats per part de la direcció de l’organisme i la direcció acadèmica del
Conservatori de Música i, en definitiva, per part de tots els membres components de
la comunitat educativa del centre.
Vistos els articles 133.2 i 142 de la Constitució, 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local; 41 a 47, i 148 de RD Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Atès que el Consell Rector de l’organisme autònom Conservatori de Música Isaac
Albéniz de la Diputació de Girona, en sessió de data 30 de juny de 2020, va aprovar
la proposta de modificació de l’Ordenança reguladora dels preus públics per a la
prestació dels serveis i la realització d’activitats relatives als ensenyaments que
s’imparteixen al Conservatori.
D’acord amb aquests antecedents i previ dictamen favorable de la Comissió
d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, es proposa al Ple
l’adopció de l’ACORD següent:
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança reguladora dels
preus públics per a la prestació dels serveis i la realització d’activitats relatives als
ensenyaments que s’imparteixen al Conservatori de Música Isaac Albéniz de la
Diputació de Girona, a través de les següents modificacions:
I. Incorporant
contingut:

l’epígraf 3, a l’article 4 de l’ordenança, d’acord amb el següent

“3. S’inclou en la meritació de la present ordenança de preus públics, la realització de
les classes corresponents en forma telemàtica o a distància, dels diferents tipus
d’ensenyaments i d’especialitats que es regulen en aquesta ordenança. Aquesta
modalitat d’ensenyament es durà a terme quan circumstàncies d’emergència o
d’extrema necessitat facin impossible o inviable la realització de classes presencials.
Els imports de les tarifes corresponents a aquesta modalitat d’ensenyament
s’afegeixen en una altra columna, anomenada “Tarifa/Modalitat telemàtica” que figura
a l’Annex de preus de la present ordenança.”
II. Incorporant als apartats b) de l’Annex, que corresponen a les quotes corresponents
a les mensualitats dels diferents ensenyaments o modalitats musicals que ofereix el
Conservatori, una columna que relaciona els imports de les tarifes relatives a la
modalitat de classes telemàtiques o a distància.
SEGON. Aprovar el text refós resultant de l’ordenança reguladora dels preus públics
per a la prestació de serveis i la realització d’activitats relatives als ensenyaments que
s’imparteixen al Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona, en el
si de les quals es recullen les modificacions mencionades en el punt precedent i
d’acord amb el contingut de la qual es reprodueix, de forma literal, tot seguit:
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<<ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER A LA PRESTACIÓ
DE SERVEIS I LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS RELATIVES ALS
ENSENYAMENTS QUE S’IMPARTEIXEN AL CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC
ALBÉNIZ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA.
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de
conformitat amb el que disposen els articles 41 a 47 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 l’article 148 del mateix text, aquesta Diputació estableix els preus públics per
poder efectuar la prova d’accés als ensenyaments de grau professional de música i
per prestar els serveis i realitzar activitats relatives als ensenyaments no oficials, no
reglat elemental, no reglat mitjà, grau professional i els cursos no oficials de música
que s’imparteixen al Conservatori de Música Isaac Albéniz, organisme autònom de la
Diputació de Girona.
Article 2. Objecte
Aquesta ordenança regula els preus públics per a la realització de l’activitat de
l’Administració que tingui per objecte prestar els serveis i realitzar les activitats
descrites a l’article 1, especificats en les tarifes que conté l’annex a aquesta
Ordenança.
Article 3. Meritació
L’obligació de pagar els preus públics per la prestació dels serveis d’ensenyament
d’estudis descrits a l’article 1 s’acredita quan es formalitza la corresponent matrícula.
L’obligació de pagar el preu públic es produeix amb independència de la prestació
real del servei, si la manca d’aquest resulta atribuïble al sol·licitant.
Article 4. Obligació de pagament
1. Estan obligades al pagament dels preus públics, les persones físiques que
sol·licitin o es beneficiïn de la prestació dels serveis o de la realització de les activitats
descrites a l’article 1 i especificades en les tarifes que conté l’annex a aquesta
Ordenança.
2. Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, estaran obligats a pagar els
preus públics els seus pares o tutors.
3. S’inclou en la meritació de la present ordenança de preus públics, la realització de
les classes corresponents en forma telemàtica o a distància, dels diferents tipus
d’ensenyaments i d’especialitats que es regulen en aquesta ordenança. Aquesta
modalitat d’ensenyament es durà a terme quan circumstàncies d’emergència o
d’extrema necessitat facin impossible o inviable la realització de classes presencials.
Els imports de les tarifes corresponents a aquesta modalitat d’ensenyament
s’afegeixen en una altra columna, anomenada “Tarifa/Modalitat telemàtica” que figura
a l’Annex de preus de la present ordenança.
Article 5. Quota tributària
1. La quantia dels preus públics es determinarà d’acord amb el quadre de tarifes
anuals que s’incorpora com a annex a aquesta Ordenança.
2. Per a les activitats que no estiguin previstes en el quadre de tarifes i que es
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realitzin durant el curs escolar, la Junta de Govern de la Diputació de Girona aprovarà
les tarifes corresponents.
Article 6. Reduccions i bonificacions.
1. De conformitat amb els articles 9.1 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 i l’article 4 i
12 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, els
alumnes que acreditin pertànyer a família nombrosa tindran les reduccions següents:
Categories
de
família Reduccions
nombrosa
Reducció del 100 % de l’import de la matrícula i de
Especial
cadascun dels terminis de pagament.
Reducció del 50 % de l’import de la matrícula i de
General
cadascun dels terminis de pagament.
Per acreditar la condició de família nombrosa cal presentar a les oficines
acadèmiques el títol oficial de família nombrosa. En cas que no es presenti el títol de
família nombrosa amb anterioritat a la formalització de la matrícula i a la meritació de
cadascun dels terminis de pagament, no es tindrà dret a l’aplicació de les anteriors
reduccions.
En cas que el títol de família nombrosa hagi caducat, serà necessari presentar-ne la
renovació a les oficines acadèmiques per continuar gaudint del dret d’aplicació de les
tarifes reduïdes a les famílies nombroses. En el cas que no es presenti el títol oficial
renovat, el centre aplicarà íntegrament les tarifes que conté l’annex a aquesta
Ordenança.
2. De conformitat amb l’article 20 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les
famílies, i el decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de
l’esmentada Llei, als alumnes de famílies monoparentals els serà d’aplicació les
bonificacions següents:
Categories
de
família Reduccions
monoparental
Reducció del 100 % de l’import de la matrícula i de
Especial
cadascun dels terminis de pagament.
Reducció del 50 % de l’import de la matrícula i de
General
cadascun dels terminis de pagament.
Els alumnes han d’acreditar la condició de família monoparental mitjançant la
presentació del títol de família monoparental a les oficines acadèmiques, en els
mateixos terminis i condicions que regula l’apartat anterior. En que el títol hagi
caducat, s’aplicarà el que estableix l’article 6.1 de l’esmentat text legal.
Article 7. Règim de declaració i d’ingrés.
1. En el moment de formalitzar la matrícula, es farà efectiva la tarifa per aquest
concepte, segons l’apartat a del tipus d’ensenyament que correspongui (vegeu
annex).
2. Els alumnes que no hagin fet efectives totes les quotes del curs no podran efectuar
reserva de plaça per al curs següent. Així mateix, no s’admetran noves matrícules
d’alumnes que tinguin rebuts pendents al centre.
3. S’estableixen nou terminis de pagament que meriten:
Termini
Meritació
Primer termini
1 d’octubre
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Segon termini
1 de novembre
Tercer termini
1 de desembre
Quart termini
1 de gener
Cinquè termini
1 de febrer
Sisè termini
1 de març
Setè termini
1 d’abril
Vuitè termini
1 de maig
Novè termini
1 de juny
4. Els ingressos corresponents als diferents terminis de pagament s’han de fer
efectius mitjançant domiciliació bancària en el compte corrent al qual hagi autoritzat
l’obligat al pagament.
5. Els terminis de pagament són irreductibles. En el cas que la matrícula es formalitzi
un cop començat el curs lectiu, s’haurà de fer efectiva, juntament amb l’import de la
matrícula, la quota corresponent al termini en què s’inicia la prestació del servei.
6. El no-pagament de tres terminis del preu públic al llarg del curs determina
l’anul·lació de tots els drets que atorga la matrícula, i el Conservatori podrà donar de
baixa a l’alumne durant l’esmentat curs, prèvia comunicació escrit per part de la
Direcció de l’organisme.
Article 8. Baixes administratives
1. En el cas de sol·licitud de baixa:
-L’alumne/a o els pares/tutors (en cas d’alumnes menors d’edat) hauran d’emplenar
un imprès (comunicat de baixa) i presentar-lo al registre general de l’organisme
autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona. Aquest
tràmit és requisit indispensable per donar de baixa a l’alumne/a del centre.
-La baixa es farà efectiva l’últim dia del mes de presentació del comunicat al registre
general. Durant aquest període l’alumne/a tindrà dret a gaudir de la prestació del
servei descrit a l’article 1 i haurà d’abonar les quotes corresponents.
-Una vegada esdevingui efectiva la baixa:
a) L’import de la matrícula no es retornarà sota cap concepte, excepte que el servei
d’ensenyament no hagi estat prestat per causes imputables al Conservatori de Música
Isaac Albéniz de la Diputació de Girona.
b) Un cop iniciat el curs, l’alumne/a no haurà d’abonar les quotes dels terminis de
pagaments posteriors a la data en què es faci efectiva la baixa.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop hagi estat aprovada definitivament, i el
seu període de vigència es mantindrà fins que es modifiqui o es derogui.
ANNEX
PREUS D’ENSENYAMENT NO OFICIAL
a) Matrícula ............................................................. 127,50 €
Matrícula d’alumnes matriculats a grau professional: 63,75 €
b) Terminis de pagament (9 mensualitats):
Concepte

Tarifa/Modalitat
presencial

Tarifa/Modalitat
telemàtica

Classes individuals
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Assignatura de 30 minuts setmanals
Assignatura d’1 hora setmanal
Classes col·lectives
Assignatura de 30 minuts setmanals
Assignatura d’1 hora setmanal
Assignatura d’1,30 hores setmanals
Assignatura de 2 hores setmanals
Assignatura de 2,5 hores setmanals
Assignatura de 3 hores setmanals

49,70 €/termini
99,30 €/termini

14,90 €/termini
29,80 €/termini

16,00 €/termini
32,00 €/termini
47,90 €/termini
63,80 €/termini
79,80 €/termini
95,70 €/termini

4,80 €/termini
9,60 €/termini
14,40 €/termini
19,10 €/termini
23,90 €/termini
28,70 €/termini

Els alumnes matriculats a l’ensenyament no oficial quedaran inscrits, si escau, en
alguna de les assignatures optatives col·lectives d’orquestra, banda, cor i cobla,
d’acord amb la seva especialitat.
PREUS D’ENSENYAMENT NO REGLAT ELEMENTAL
a) Matrícula ............................................................. 127,50 €
b) Terminis de pagament (9 mensualitats):
Concepte
Classes individuals
Assignatura de 30 minuts setmanals
Assignatura de 40 minuts setmanals
Assignatura d’1 hora setmanal
Classes col·lectives
Assignatura de 30 minuts setmanals
Assignatura de 45 minuts setmanals
Assignatura d’1 hora setmanal
Assignatura d’1,30 hores setmanals
Assignatura de 2 hores setmanals
Tallers
Taller instrumental P5 Tastasons

Tarifa/Modalitat
presencial

Tarifa/Modalitat
telemàtica

38,10 €/termini
50,80 €/termini
76,20 €/termini

11,40 €/termini
15,20 €/termini
22,90 €/termini

8,00 €/termini
12,00 €/termini
16,00 €/termini
23,90 €/termini
31,90 €/termini

2.40 €/termini
3.60 €/termini
4.80 €/termini
7.20 €/termini
9.60 €/termini

27,10 €/termini

8.10 €/termini

PREUS D’ENSENYAMENT NO REGLAT MITJÀ
a) Matrícula ............................................................. 127,50 €.
b) Terminis de pagament (9 mensualitats):
Concepte
Assignatura col·lectiva de 2 hores
setmanals i assignatura individual de
30 minuts setmanals
Assignatura col·lectiva de 2 hores
setmanals i assignatura individual d’1
hora setmanal

Tarifa/Modalitat
presencial

Tarifa/Modalitat
telemàtica

109,90 €/termini

33,00 €/termini

159,60 €/termini

47,90 €/termini
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Assignatura individual d’instrument
complementari
de
30
minuts
setmanals
Assignatura de música de cambra de
30 minuts setmanals
Assignatura de música de cambra d’1
hora setmanal

49,70 €/termini

14,90 €/termini

15,20 €/termini

4,60 €/termini

30,40 €/termini

9,10 €/termini

Els alumnes matriculats a l’ensenyament no reglat mitjà quedaran inscrits, si escau, en
alguna de les assignatures optatives col·lectives d’orquestra, banda, cor i cobla, d’acord
amb la seva especialitat.
PREUS D’ENSENYAMENT OFICIAL DE GRAU PROFESSIONAL LOE
a) Matrícula ........................................112,00 €.
b) Terminis de pagament (9 mensualitats):
-Alumnes matriculats en una especialitat
Tarifa/Modalitat
Concepte
presencial
Assignatures troncals i d’especialitat
56,70 €/termini
Optatives col·lectives
Optativa col·lectiva de 30 minuts
11,60 €/termini
setmanals
Optativa col·lectiva d’1 hora setmanal
23,10 €/termini
Optativa col·lectiva d’1,30 hores
34,70 €/termini
setmanals
Optativa col·lectiva de 2 hores
46,20 €/termini
setmanals
Optatives individuals
Optativa individual de 15 minuts
19,10 €/termini
setmanals
Optativa individual de 30 minuts
38,20 €/termini
setmanals
Optativa individual d’1 hora setmanal
76,40 €/termini
Optativa de música antiga
Assignatures col·lectives de 24 hores
18,50 €/termini
el curs acadèmic
Assignatura individual de 6 hores el
15,30 €/termini
curs acadèmic
Assignatura individual de 12 hores el
30,60 €/termini
curs acadèmic

Tarifa/Modalitat
telemàtica
17,00 €/termini
3,50 €/termini
6,90 €/termini
10,40 €/termini
13,90 €/termini

5,70 €/termini
11,50 €/termini
22,90 €/termini
5,60 €/termini
4,60 €/termini
9,20 €/termini

-Alumnes matriculats a dues especialitats (import a pagar per la segona especialitat)
Tarifa/Modalitat
Tarifa/Modalitat
Concepte
presencial
telemàtica
Segona especialitat
25,40 €/ termini
7,60 €/termini
PREU PROVA D’ACCÉS AL GRAU PROFESSIONAL DE MÚSICA
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a) Matrícula ........................................112,00 €.
PREUS DEL CURS NO OFICIAL DE COR DE CAMBRA
a)
-Matrícula ............................................................. 30,00 €
-Matrícula alumnes matriculats a l’ensenyament no oficial i no reglat mitjà: 0 €.
b) Terminis de pagament (9 mensualitats):
Tarifa/modalitat
Tarifa/modalit
Concepte
presencial.
at telemàtica
Cor de cambra
11,15 €/ termini
3,30 €/termini
“
TERCER. Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant
anunci que es publicarà en el Butlletí oficial de la província, tauler d'anuncis i en un
dels diaris de major difusió, als efectes que els interessats el pugin examinar i
formular les reclamacions que considerin adients.
QUART. Transcorregut l'esmentat termini sense que s'hagin presentat reclamacions,
els acords quedaran aprovats amb caràcter definitiu, publicant-se el text íntegre de
l'ordenança per a la seva entrada en vigor.
CINQUÈ. Exposar el text de la present ordenances en el Tauler d’Edictes (e-tauler) de
les seus electròniques del Conservatori i de la Diputació, durant el termini de 30 dies,
als efectes de poder examinar l’expedient i presentar, si s’escau, les reclamacions
que els interessats estimin oportunes; en el ben entès que, en el cas que no s’hagin
presentat reclamacions, el present acord s’entendrà definitivament aprovat, sense
necessitat d’un nou acord.
SISÈ. Facultar àmpliament al president de la Diputació als efectes de procedir a
l'execució del present acord i en especial per ordenar la publicació íntegra de
l'Ordenança fiscal reguladora dels preus públics per a la prestació dels serveis
d'ensenyaments musicals, una vegada aprovada amb caràcter definitiu.”
El senyor President comenta que passaríem al punt vuitè que és la modificació de
l’ordenança reguladora de preus públics per a la prestació dels serveis i la realització
d’activitats relatives als ensenyaments que s’imparteixen al Conservatori de Música
Isaac Albéniz. Té la paraula el vicepresident senyor Piñeira.
El vicepresident segon, senyor Albert Piñeira, pren la paraula i manifesta: Moltíssimes
gràcies, senyor president. Bàsicament i per sintetitzar, perquè aquest punt el vam
explicar en la corresponent comissió informativa. Com tothom sap, i totes les
diputades i diputats coneixen la declaració de l’estat d’alarma va comportar el
tancament dels centres d’ensenyament musical del conjunt del país, entre ells
l’Escola de Música i Conservatori Isaac Albéniz de Girona. Això va obligar a haver de
reconvertir, i no ha estat fàcil, que es pogués començar a fer ensenyaments online i
ensenyament presencial i ara ens trobem a les portes d’un nou curs escolar que és
incert per l’ensenyament reglat, i és també pels ensenyaments artístics i musicals. En
aquest sentit, treballant-ho amb l’equip tècnic del conservatori tant amb la direcció de
l’organisme, com amb el professorat, amb la direcció acadèmica, vam plantejar la
possibilitat de que, evidentment, la voluntat és poder iniciar el curs presencial, en el
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cas dels ensenyaments artístics i musicals l’ensenyament presencial aporta un valor
afegit molt notable i hem de pensar que en el programa curricular que tenim tant en
escola de música com a conservatori, el gruix de l’ensenyament musical és
l’instrument, l’especialitat d’instrument, això és el que agrupa el gruix de les hores i,
normalment, és en modalitat individual. L’ensenyament amb instrument, si es pot fer
presencial, totes les parts que es treballen a la classe, la matèria què és la digitació,
la correcció postural, la part d’interpretació, etcètera, etcètera, això és bastant més
difícil fer-ho telemàticament. Però és menys cert que no sabem si durant el curs
escolar es podrà iniciar presencial o que, inclòs iniciant-se presencial, pot arribar un
moment en què s’hagi de retornar, malauradament, a la modalitat no presencial. I, per
tant, això ha comportat dues coses: la primera, ens anem adaptant per poder tenir
prevista aquesta eventualitat si es pogués produir, i la segona, que puguem tenir
establertes les tarifes que cobraríem des del conservatori en el cas de que no es
pogués fer la modalitat presencial. Si es fa la modalitat no presencial, evidentment no
es fa de la mateixa manera que la presencial, però tampoc l’ensenyament és zero.
Per tant, en aquest sentit, s’ha de preveure alguna tarifa. Nosaltres hem estat fent una
mica de prospecció i treballant-ho amb la direcció acadèmica i amb la direcció de
l’organisme a veure què els hi semblaria què seria correcte poder cobrar. Hem vist
que hi ha molta casuística diferent en els diferents conservatoris. Hi ha conservatoris
que cobren tarifes del 20, del 25 %, altres que han fet del 30, del 33 %, del 40, del
42,5, més o menys ens moguem en aquesta forquilla. I el que nosaltres proposàvem
és que en el cas que s’hagués de retornar a l’ensenyament telemàtic, la modalitat no
presencial, el que seria i és el que proposem a la corporació, seria un 0,30, per tant,
un 30 % de la tarifa normal el que proposaríem com a tarifa en la modalitat no
presencial. Moltes gràcies, senyor president.
El senyor President diu: Moltíssimes gràcies, senyor Piñeira. Alguna consideració per
part de vostès? Sí, senyora Pèlach.
La diputada senyora Laia Pèlach manifesta: Sí, nosaltres votarem en contra en la línia
del que vam fer ja en el darrer ple. No m’allargaré massa però sí que la nostra aposta
és que aquestes taxes tinguin un caràcter més redistributiu en funció de la renta.
Llavors, si no avancem cap aquest sentit, doncs, per això votem en contra. Llavors,
només com a recordatori entenem que són dates mig vacacionals i, per tant, no és
que ens urgeixi, però sí que vam demanar si se’ns podria fer arribar un informe,
digues-li explicació, digueu-li com vulgueu de les beques que s’estaven donant.
N’havíem parlat ja en el darrer ple i a veure si ens podia explicar una mica la quantitat
de beques que s’estaven donant en els darrers anys i una mica com es distribuïen.
Moltes gràcies.
El senyor President diu: Molt bé. Gràcies, senyor Piñeira.
El vicepresident senyor Piñeira, respon: Sí, i tant. Doncs tres qüestions al respecte.
La primera és que la informació que ens va sol·licitar la senyora Pèlach li estem
preparant, li haig de significar també aquí que algunes beques estan encara en tràmit
de resolució, s’estan donant ara i, per tant, clar, per això no hem lliurat perquè
algunes coses és una informació que encara en aquests moments la dada no la
podem saber. I òbviament a partir del moment en què la tinguem, li farem arribar a la
il·lustre diputada com ens va sol·licitar i com no hauria de ser d’altra manera. Segona
qüestió que voldria comentar, ja vaig explicar-ho també tant en la Comissió
Informativa com en el ple, la Diputació té un programa de beques potent i que l’anem
potenciant, de beques de segon instrument, de beques per les modalitats que costa
més que per determinades especialitats que la gent demani, d’altres que van
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vinculades més a l’excel·lència. Per tant, ara hem tirat també endavant un programa
amb l’associació d’intèrprets per poder becar. Bàsicament el programa de beques de
la corporació, com la majoria de beques de qualsevol centre d’ensenyaments
musicals, respon a un doble objectiu: un que és el de premiar l’excel·lència i, per tant,
que tots aquells alumnes que tenen unes possibilitats majors de poder fer una carrera
professional, doncs, els ajudem; i l’altre és garantir l’accés als ensenyaments
musicals per part de tot l’alumnat i, per tant, van vinculats també a altres criteris de
renda. Un tercer element que tenim en compte és el de poder potenciar determinades
especialitats d’instruments que ens costa més que la gent hi arribi, per tant, intentem
conciliar aquests principis. També m’agradaria significar que amb la proposta que
portem al ple hi ha reduccions significatives per determinades tipologies de famílies,
famílies nombroses, famílies monoparentals, etc. I si em permeten posar dos
exemples, en el cas de les famílies nombroses, les famílies nombroses de la
categoria especial ara ja tenen una reducció del 100 % de l’import de la matrícula i de
cadascun dels terminis de pagament, els de categoria general, el tenen del 50 %. I
anem amb les famílies monoparentals: les famílies monoparentals tenen una reducció
del 100 %, aquelles que estan en categoria especial, un 50 % en la matricula aquelles
que estan en la categoria general. Per tant, cada vegada més el conservatori això ho
fa, però a banda de tot el programa de beques, hem de tenir en compte que el que és
la tarifa general estàndard no a tothom li apliquem el mateix import perquè ja he dit, hi
ha aquestes categories de nombrosa, monoparental, però continuem necessitant tenir
un tarifa general. I aquesta tarifa general no pot ser la mateixa si l’ensenyament és en
la modalitat presencial perquè la modalitat presencial, com he intentat explicar abans,
especialment en els ensenyaments musicals porta un valor afegit. Porta més el valor
afegit en els ensenyaments musicals que si, per exemple, estiguéssim parlant d’una
classe d’economia online, on aquí la presencialitat no porta un valor afegit. I, per tant,
a banda del programa de beques, nosaltres hem de tenir una tarifa general per a
tothom. La tarifa general per a tothom no pot ser igual si l’ensenyament és presencial
que no presencial i això és el que intentem fer veure avui. Com no es pot fer amb la
mateixa qualitat, per això proposem una tarifa reduïda. Moltíssimes gràcies.
El senyor President diu: Moltes gràcies, senyor Piñeira. Algú més vol intervenir? No?
Entenem, per tant, que hi ha un vot en contra, cap abstenció i 26 vots a favor? Doncs
quedarien aprovats amb aquest nombre.
S’APROVA per 26 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE) i 1 vot en contra (CUP)
9.

PLE146/000096/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; XALOC: Creació del Registre d'empleats públics
habilitats de XALOC (exp. 2020/579)

“Relació de fets
1.L’apartat 2n de l’article 12 i 13.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), preveu que les
administracions públiques prestin assistència als interessats que així ho sol·licitin per
a, entre d’altres actuacions, obtenir còpies autèntiques dels documents. Al seu torn,
l’article 27.1 de la LPACAP estableix que cada administració pública ha de determinar
els òrgans que tinguin atribuïdes les competències d’expedició de còpies autèntiques
dels documents públics administratius o privats, les quals únicament tindran efectes
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administratius i gaudiran de validesa a la resta d’administracions. A aquests efectes,
l’Administració General de l’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals
podran efectuar còpies autèntiques mitjançant un funcionari habilitat o mitjançant una
actuació administrativa automatitzada.
2.Atès el que disposa l’article 45.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya
3.Atès el que disposa l’article 17 de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans
electrònics al sector públic de Catalunya
4.Atès el que disposa l’article 17 de l’Ordenança general de l’administració electrònica
de la Diputació de Girona i dels seus organismes autònoms de 16 de juliol de 2012
(BOP número 137):
“Identificació i acreditació de la voluntat dels ciutadans per part d’un empleat
1.En el supòsit que una persona no disposi dels instruments electrònics d’identificació
o acreditació de la voluntat que preveu aquesta Ordenança, la identificació o
acreditació de la seva voluntat la pot fer vàlidament un empleat públic a través de l’ús
del sistema de signatura electrònica de què estigui dotat. Aquesta actuació requerirà
que el ciutadà s’hagi identificat i prestat el seu consentiment exprés, del qual n’ha de
quedar constància documental.
2.La Diputació de Girona i els seus organismes autònoms mantindran actualitzat un
registre dels empleats habilitats per a la identificació o acreditació de la voluntat dels
ciutadans regulada en aquest article. “
5.Atès el que disposa l’article 15.5 de la Instrucció d’administració electrònica que
desenvolupa l’Ordenança d’administració electrònica de la Diputació de Girona i dels
seus organismes autònoms administratius, en l’àmbit de l’organisme Xarxa Local de
Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) de 7 d’agost de 2012 (BOP número
152):
“Excepcionalment, en el supòsit que la persona interessada no disposi dels
instruments electrònics d'identificació o acreditació de la seva voluntat que preveu
aquesta Instrucció, aquesta identificació o acreditació la podrà fer vàlidament un
funcionari al servei de l’organisme, prèviament habilitat, a través de l'ús del sistema
de signatura electrònica de què estigui dotat. En aquest cas, la persona interessada
s’haurà d'identificar i prestar el seu consentiment exprés del qual se'n deixarà
constància per als possibles casos de discrepància o litigi. El registre de persones
habilitades a l'efecte per l'organisme, constarà a la seu electrònica.”
6.Atès el que disposa l’article 18.5 del Reglament orgànic i funcional de XALOC de 21
de juliol de 2006 (BOP de Girona núm.140) en referència al personal competent per
expedir còpies autenticades dels documents que consten a les dependències de
XALOC.
Fonaments de dret
1.Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administracions públiques.

administratiu comú de les
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2.Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya
3.Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya
4.Ordenança general de l’administració electrònica de la Diputació de Girona i dels
seus organismes autònoms
5.Reglament orgànic i funcional de XALOC
6.Instrucció d’administració electrònica que desenvolupa l’Ordenança d’administració
electrònica de la Diputació de Girona i dels seus organismes autònoms administratius,
en l’àmbit de l’organisme Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona
Per tot l’exposat, a proposta del Consell Rector, previ dictamen de la Comissió
Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local,
s’acorda elevar al Ple de la corporació la proposta d’acord següent:
PRIMER. Crear el Registre d’empleats públics habilitats de l’organisme autònom
Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC), que haurà de ser interoperable i
interconnectat amb la resta d’administracions públiques, a l’efecte de comprovar la
validesa de les esmentades habilitacions. La seva finalitat és assistir les persones
físiques interessades en l’ús dels mitjans electrònics per part de les oficines
d’assistència en matèria de registre i l’expedició de còpies autèntiques.
SEGON. Aprovar inicialment el reglament del Registre d’empleats públics habilitats
per identificar i autenticar els ciutadans i per a expedir còpies autèntiques de
l’organisme autònom Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC), conjuntament amb
els seus annexes, que consten en l’expedient:
-Annex 1. Llistat d’empleats públics habilitats per a la identificació i signatura
electrònica, la presentació de sol·licituds a través del registre electrònic general les
persones físiques en les seves actuacions administratives.
-Annex 2. Llistat d’empleats públics habilitats per a l’expedició de còpies autèntiques.
-Annex 3. Model de credencial acreditativa de l’autorització i inscripció en el Registre
d’empleats públics habilitats per a la identificació i signatura electrònica, la
presentació de sol·licituds a través del registre electrònic general de les persones
físiques en les seves actuacions administratives davant de XALOC.
-Annex 4. Model de credencial acreditativa de l’autorització i inscripció en el Registre
d’empleats públics habilitats per a l’expedició de còpies autèntiques de XALOC.
-Annex 5. Model de formulari per a la prestació del consentiment de les persones
físiques per a la identificació, signatura electrònica i presentació de sol·licituds a
través del registre electrònic general per l’empleat públic habilitat de XALOC.
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-Annex 6. Model de sol·licitud per a la inscripció/modificació/cancel·lació al Registre
d’empleats públics habilitats de XALOC.
TERCER. Sotmetre l’esmentat Reglament a informació pública per un termini de
trenta dies hàbils mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, al tauler electrònic de XALOC i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin
al·legacions o reclamacions, el reglament quedarà aprovat definitivament, amb la
consegüent publicació del text íntegre del Reglament a la seu electrònica de XALOC,
al BOP de Girona i una referència al DOGC.
QUART. Deixar constància que el present procediment d’aprovació del reglament no
se sotmet al tràmit de consulta prèvia, segons el que estableix l’article 133 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu de les administracions
públiques, atès que es tracta d’una normativa que no imposa cap nova obligació ad
extra rellevant als seus destinataris, no té un impacte significatiu en l’activitat
econòmica i regula aspectes parcials de l’organització i funcionament dels ens locals.”
El senyor President comenta que passaríem als dos punts de XALOC, que ens
explicarà el senyor Camps, el 9è i el 10è, tot i que farem la votació per separat, en
aquest cas. La creació del registre d’empleats públics habilitats de Xaloc i l’acceptació
de les delegacions. Senyor Camps.
El diputat senyor Jordi Camps pren la paraula i manifesta: Moltes gràcies, president.
Primer, la creació del registre d’empleats públics habilitats de XALOC. S’emmarca en
el que ordena la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques i determina que les administracions publiques han de
disposar de dos registres. Per una banda, funcionaris habilitats per efectuar còpies
autèntiques de manera que garanteixi que aquests s’han expedit adequadament i, per
altra banda, doncs que si s’ha d’atendre alguna persona o algun interessant sempre
que sigui la part afectada, doncs que el funcionari dedicat a assistir els interessats a
l’ús de mitjans electrònics. Aquí el que anem a fer és el que ja ha fet la Diputació en
tots els seus altres organismes dependents és tirar endavant aquest registre de
funcionaris habilitats i, per tant, anem a aprovar la creació d’aquest registre.
I el segon punt, seria la delegació de l’Ajuntament de Tossa de Mar de la gestió,
liquidació, recaptació en període voluntari executiu d’altres ingressos de dret públic
que seria el mercat, la taxa de cementiri, el preu públic de la llar d’infants, el preu
públic de l’escola de música i la taxa d’ocupació de via pública que aquí hi entrarien
les terrasses, tendals, caixers, rètols i mercaderies. Moltes gràcies, president.
El senyor President intervé i diu. Moltes gràcies, senyor Camps. Alguna consideració?
No? Per tant, entenem que s’aproven per unanimitat els dos punts, el 9 i el 10,
d’acord? Moltes gràcies.
S’APROVA per unanimitat.
10.

PLE146/000097/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; XALOC: Acceptació de la delegació acordada per
diversos ens de determinats ingressos de dret públic a favor de la
Diputació de Girona (exp. 2020/661)
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“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 Comissió Informativa d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i eleva al Ple de
la corporació la proposta d’acord següent:
PRIMER. ACCEPTAR la delegació acordada pel plenari de l’ajuntament que es
relaciona 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 TOSSA DE MAR
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU DE:
Altres ingressos de dret públic: Mercat
Taxa de cementiri
Preu públic Llar d’infants
Preu públic Escola de Música
Taxa Ocupació Via Pública: Terrasses, tendals, caixers, rètols i mercaderies
Data Plenari: 16/07/2020
L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de
16 de desembre de 2008 i formalitzada en conveni subscrit en data 20 de gener de
2009.
Les funcions esmentades es duran a terme a través de l’organisme autònom Xarxa
Local de Municipis Gironins (XALOC), d’acord amb els termes que quedin concretats
en el conveni tipus aprovat a subscriure entre les entitats delegant i delegada quan
es tracti d’una nova delegació, i de conformitat amb el que s’estableix en el Pla de
Serveis en matèria de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals vigent.
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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.”
S’APROVA per unanimitat.
COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
11.

PLE146/000037/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Xarxa
Viària (013): Aprovació definitiva del projecte constructiu d'obres de
Millora del drenatge en el PK 2+820 de la carretera GIV-5232, de Tortellà a
Montagut, i aprovació inicial de la relació propietaris, béns i drets afectats
per l'expropiació (exp. 2020/2985)

“La Diputació de Girona, en la sessió plenària del dia 19 de maig de 2020, va aprovar
inicialment el projecte constructiu d’obres de Millora del drenatge en el PK 2+820 de
la carretera GIV-5232, de Tortellà a Montagut, amb un pressupost de 165.358,13
euros (IVA inclòs). Aquest projecte ha estat sotmès a informació pública durant el
termini de trenta dies hàbils a través de l'anunci publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, número 106 de data 3 de juny de 2020. Durant el període
d’informació pública no s’han presentat al·legacions.
El projecte esmentat conté la determinació dels terrenys que són necessaris d’adquirir
i ocupar per a la seva execució i que són els següents:
Terme municipal de Tortellà
Núm. Finca de
projecte

Polígon

Parcel·la

1

4

2

Subparcel·la

Titularitat
(NIF/CIF/DNI)

Naturalesa

Expropiació
(m2)

1

40108637H

Rústica

202,39

3

2

40108637H

Rústica

33,39

3

4

2

a, c

46670786Z

Rústica

1.376,94

4

3

1

a, b, c

46670786Z

Rústica

895,13

D’acord amb l’article 19 apartats 2 i 3 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, l’aprovació dels projectes de
carreteres comporta la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació i la
declaració d’urgent ocupació dels béns i l’adquisició dels drets corresponents,
inclosos els béns i drets compresos en el replantejament del projecte i en les
modificacions d’obres que es puguin aprovar posteriorment, als efectes d’expropiació
forçosa, l’ocupació temporal i la imposició o modificació de servituds.
Aquesta declaració d’urgent ocupació determina que en l’expropiació forçosa s’apliqui
el procediment d’urgència en l’ocupació dels béns afectats, d’acord amb el que
estableix l’article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, d’expropiació forçosa.
D’acord amb aquests antecedents i amb el que disposa el Decret legislatiu 2/2009, de
25 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de carreteres, el Decret 293/2003,
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de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres, el Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals; 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 Comissió Informativa de Territori i
Sostenibilitat hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent:
Primer. Aprovar definitivament el projecte constructiu d’obres de Millora del drenatge
en el PK 2+820 de la carretera GIV-5232, de Tortellà a Montagut, amb un pressupost
de 165.358,13 euros (IVA inclòs).
D’acord 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 19.2 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de carreteres, aquesta aprovació porta aparellada la declaració d’utilitat
pública, la necessitat d’ocupació i la declaració d’urgent ocupació dels béns i drets
afectats pel projecte als efectes de l’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la
imposició o modificació de servituds.
Segon. Declarar la utilitat pública de l’execució del projecte d’obres esmentat, així
com la necessitat d’ocupació dels béns i drets que es troben descrits en l’annex
número 6 del projecte esmentat.
Tercer. Declarar la urgent ocupació dels béns i drets afectats per l'expropiació,
d'acord amb el que regula l’article 19.2 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, als efectes d’aplicar el
procediment que regula l’article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954,
d’expropiació forçosa, i 56 i següents del seu Reglament.
Quart. Aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada de propietaris,
formulada a l'efecte, i la descripció dels béns i drets afectats per l'expropiació, que es
descriu tot seguit:
Terme municipal de Tortellà
Núm. Finca de
projecte

Polígon

Parcel·la

1

4

2

Subparcel·la

Titularitat
(NIF/CIF/DNI)

Naturalesa

Expropiació
(m2)

1

40108637H

Rústica

202,39

3

2

40108637H

Rústica

33,39

3

4

2

a, c

46670786Z

Rústica

1.376,94

4

3

1

a, b, c

46670786Z

Rústica

895,13

Cinquè. Obrir un període d'informació pública durant el termini de 15 dies hàbils
mitjançant la publicació de l'edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província, en
un o dos diaris de major circulació de la província, i al tauler d'anuncis de l’Ajuntament
de Tortellà, 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, de 16 de
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desembre de 1954, d’expropiació forçosa i 17 del Reglament d'expropiació forçosa de
26 d'abril de 1957.
Sisè. Traslladar aquest acord, per al seu coneixement i a tots els efectes, a
l’Ajuntament de Tortellà i a l’Agència Catalana de l’Aigua.
Setè. Requerir a l’Ajuntament de Tortellà 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.
Vuitè. Notificar individualment aquest acord als interessats que es troben descrits en
la relació concreta i individualitzada de propietaris, béns i drets afectats.
Novè. Encomanar al Servei de Patrimoni i Expropiacions que endegui la tramitació
administrativa del procediment d’expropiació forçosa, inclosos els apartats cinquè,
sisè, setè i vuitè del present acord, fins a la seva finalització.
Desè. Facultar al president perquè resolgui mitjançant decret els actes de tràmit i/o
els recursos administratius que s'escaiguin tant respecte el projecte aprovat com en el
procediment i expedient d'expropiació, així com, i 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 del projecte constructiu d’obres de Millora del drenatge en el PK 2+820 de la
carretera GIV-5232, de Tortellà a Montagut.
Onzè. Publicar l'acord d'aprovació definitiva del projecte constructiu d’obres de Millora
del drenatge en el PK 2+820 de la carretera GIV-5232, de Tortellà a Montagut, 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.”
El senyor President comenta que passaríem a la Comissió de Territori i Sostenibilitat,
dos punts de carreteres que són d’aprovar dos projectes definitius. Un pel que fa a la
millora del drenatge de la carretera GIV-5232, de Tortellà a Montagut i aprovació
inicial de la relació de propietaris, béns i drets afectats per l’expropiació; i l’altre,
l’aprovació definitiva del projecte de la GIV-6708, de Celrà a Juià i aprovació inicial de
la relació de propietaris, béns i drets afectats per l’expropiació. Per explicar els dos
punts i després si volen farem votació separada, i si no hi ha res a dir, doncs faríem
votació conjunta. Té la paraula el diputat senyor Jordi Xargay.
El diputat delegat de Xarxa Viària senyor Jordi Xargay, intervé i manifesta: Sí, bon
dia. Gràcies, president. Bé, com vàrem explicar a les comissions informatives és
l’aprovació, és la millora de l’ús i carretera de la xarxa viària. En aquest cas, és
l’aprovació definitiva dels projectes de millora de drenatge, principalment, i que
afecten a la carretera de Tortellà a Montagut, una zona que és inundable, de 215 m
aproximadament i que té un cost de 165.358,13 euros.
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I l’altre punt seria el que afecta la carretera de Celrà a Juià, també, per entendre’ns, a
l’alçada de la subestació elèctrica d’Endesa, allà hi ha el tram d’uns 320 metres
aproximadament, que quan venen pluges abundants queda inundat. I, per tant,
entenem que amb l’aprovació d’aquests dos projectes millorarem de forma
substancial la viabilitat d’aquests punts.
El senyor President comenta: Moltes gràcies, senyor Xargay. Alguna consideració per
part d’algú de vostès? No? Per tant, entenc que quedarien aprovats els dos punts.
S’APROVA per unanimitat.
12.

PLE146/000039/2020-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Xarxa
Viària (013): Aprovació definitiva del projecte constructiu d'obres de
Condicionament d'un tram de la carretera GIV-6708, de Celrà a Juià, entre
el PK 0+680 i 1+000, i aprovació inicial de la relació de propietaris, béns i
drets afectats per l'expropiació. (exp.2020/3818)

“La Diputació de Girona, en la sessió plenària del dia 19 de maig de 2020, va aprovar
inicialment el projecte constructiu d’obres de Condicionament d’un tram de la
carretera GIV-6708, de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000, terme municipal de
Juià, amb un pressupost de 232.265,72 euros (IVA inclòs). Aquest projecte ha estat
sotmès a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils a través de l'anunci
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 106 de data 3 de juny de
2020. Durant el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions.
El projecte esmentat conté la determinació dels terrenys que són necessaris d’adquirir
i ocupar per a la seva execució i que són els següents:
Terme municipal de Juià
Núm. Finca de
projecte

Polígon

Parcel·la

Titularitat
(NIF/CIF/DNI)

Naturalesa

Terrenys afectats
(superfície a expropiar)
Obra (m2)

Domini públic (m2)

1

1

69

40201529J

Rústica

18,64

209,94

2

1

68

40201529J

Rústica

355,23

519,57

D’acord amb l’article 19 apartats 2 i 3 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, l’aprovació dels projectes de
carreteres comporta la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació i la
declaració d’urgent ocupació dels béns i l’adquisició dels drets corresponents,
inclosos els béns i drets compresos en el replantejament del projecte i en les
modificacions d’obres que es puguin aprovar posteriorment, als efectes d’expropiació
forçosa, l’ocupació temporal i la imposició o modificació de servituds.
Aquesta declaració d’urgent ocupació determina que en l’expropiació forçosa s’apliqui
el procediment d’urgència en l’ocupació dels béns afectats, d’acord amb el que
estableix l’article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, d’expropiació forçosa.
D’acord amb aquests antecedents i amb el que disposa el Decret legislatiu 2/2009, de
25 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de carreteres, el Decret 293/2003,
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de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres, el Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals; 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 Comissió Informativa de Territori i
Sostenibilitat hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent:
Primer. Aprovar definitivament el projecte constructiu d’obres de Condicionament d’un
tram de la carretera GIV-6708, de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000, terme
municipal de Juià, amb un pressupost de 232.265,72 euros (IVA inclòs).
D’acord 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 19.2 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de carreteres, aquesta aprovació porta aparellada la declaració d’utilitat
pública, la necessitat d’ocupació i la declaració d’urgent ocupació dels béns i drets
afectats pel projecte als efectes de l’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la
imposició o modificació de servituds.
Segon. Declarar la utilitat pública de l’execució del projecte d’obres esmentat, així
com la necessitat d’ocupació dels béns i drets que es troben descrits en l’annex
número 7 del projecte esmentat.
Tercer. Declarar la urgent ocupació dels béns i drets afectats per l'expropiació,
d'acord amb el que regula l’article 19.2 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, als efectes d’aplicar el
procediment que regula l’article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954,
d’expropiació forçosa, i 56 i següents del seu Reglament.
Quart. Aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada de propietaris,
formulada a l'efecte, i la descripció dels béns i drets afectats per l'expropiació, que es
descriu tot seguit:
Terme municipal de Juià
Núm. Finca de
projecte

Polígon

Parcel·la

Titularitat
(NIF/CIF/DNI)

Naturalesa

Terrenys afectats
(superfície a expropiar)
Obra (m2)

Domini públic (m2)

1

1

69

40201529J

Rústica

18,64

209,94

2

1

68

40201529J

Rústica

355,23

519,57

Cinquè. Obrir un període d'informació pública durant el termini de 15 dies hàbils
mitjançant la publicació de l'edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província, en
un o dos diaris de major circulació de la província, i al tauler d'anuncis de l’Ajuntament
de Juià, 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, de 16 de
desembre de 1954, d’expropiació forçosa i 17 del Reglament d'expropiació forçosa de
26 d'abril de 1957.
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Sisè. Traslladar aquest acord, per al seu coneixement i a tots els efectes, a
l’Ajuntament de Juià i a Endesa Energia, SA.
Setè. Requerir a l’Ajuntament de Juià 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.
Vuitè. Notificar individualment aquest acord als interessats que es troben descrits en
la relació concreta i individualitzada de propietaris, béns i drets afectats.
Novè. Encomanar al Servei de Patrimoni i Expropiacions que endegui la tramitació
administrativa del procediment d’expropiació forçosa, inclosos els apartats cinquè,
sisè, setè i vuitè del present acord, fins a la seva finalització.
Desè. Facultar al president perquè resolgui mitjançant decret els actes de tràmit i/o
els recursos administratius que s'escaiguin tant respecte el projecte aprovat com en el
procediment i expedient d'expropiació, així com, i 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 del projecte constructiu d’obres de Condicionament d’un tram de la carretera
GIV-6708, de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000, terme municipal de Juià.
Onzè. Publicar l'acord d'aprovació definitiva del projecte constructiu d’obres de
Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6708, de Celrà a Juià, entre el PK
0+680 i 1+000, terme municipal de Juià, 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.”
S’APROVA per unanimitat.
Tot seguit el senyor President comenta: Dit això, com és un ple extraordinari i urgent,
doncs no hi hauria ni precs ni preguntes. Aixecaríem la sessió. Desitjar-los a tots que
passin un bon estiu i unes bones vacances, qui ho pugui fer. I alhora trobar-nos a
primers de setembre aquí tots plegats. Moltes gràcies.
El senyor president aixeca la sessió a dos quarts i cinc minuts d’una del migdia el
contingut de la qual, com a secretari, CERTIFICO.
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