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

132
Ple
Extraordinària
6 d'agost de 2019
12:00
ACTA

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

Diputats/ades

Vicesecretari
Viceinterventor
Diputats que s’excusen:

Miquel Noguer i Planas
Pau Presas i Bertran
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
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
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 i Serra
Ernest Ruiz i Garcia
Albert Piñeira i Brosel
Jordi Masquef i Creus
Pere Casellas i Borrell

ORDRE DEL DIA
1.
PLE132/000024/2019-PPRES; Proposta president; Secretaria General (005):
Nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats. (Exp.
2019/6588)
2.
PLE132/000026/2019-PPRES; Proposta president; Secretaria General (005):
Modificació de la composició de la Comissió Informativa d'Hisenda,
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local. (Exp. 2019/6290)
3.
PLE132/000025/2019-PPRES; Proposta president; Compra Pública (008):
Ampliació de la delegació de competències en matèria de contractació pública,
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del Ple al President, efectuada per acord de Ple de data 23 de juliol de 2019.
(Exp. 2019/6668).
ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES
COMISSIÓ
D’HISENDA,
ADMINISTRACIÓ,
PROMOCIÓ ECONÒMICA I
COOPERACIÓ LOCAL
4.
PLE132/000009/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Tresoreria (011): Donar compte, de conformitat amb la Llei 15/2010
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s'estableixen mesures de la lluita contra la morositat en les operacions
comercials, de l'informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals de
pagament. (Exp. 2019/4625)
5.
PLE132/000010/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Tresoreria (011): Donar compte, de conformitat amb la Llei 15/2010
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s'estableixen mesures de la lluita contra la morositat en les operacions
comercials, de l'informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals de
pagament de l'Organisme Autònom XALOC de la Diputació de Girona. (Exp.
2019/5459)
6.
PLE132/000005/2019-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 primer semestre vençut de l'exercici 2019,
així com de la informació tramesa al Ministeri d'Hisenda en relació a l'execució
del pressupost referida al 2n trimestre de 2019. (Exp. 2019/6139)
7.
PLE132/000004/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Intervenció (010): Aprovació definitiva del compte general de la
Diputació de Girona de l'exercici 2018. (Exp. 2019/2920)
8.
PLE132/000001/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Secretaria General (005): Designar la senyora Sílvia Paneque
Sureda com a membre del Consell Rector de l'organisme autònom Dipsalut, en
substitució del senyor Pere Casellas Borrell. (Exp. 2019/6563)
9.
PLE132/000002/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Secretaria General (005): Modificació de la composició de la
Comissió de seguiment del codi de conducta dels alts càrrecs de la Diputació i
dels seus organismes autònoms, mitjançant una nova designació nominal dels
membres que la componen. (Exp. 2019/6565)
10. PLE132/000006/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Patrimoni i expropiacions (009): Aprovació de la rectificació de
l'inventari general de la Diputació de Girona a 31/12/2018. (Exp. 2019/73)
11. PLE132/000007/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Expropiacions: Aprovació definitiva de la relació de propietaris, béns
i drets afectats per l'expropiació derivada del projecte d'obres de l'Eixamplament
de diversos trams de la ctra. GIV-5241 a Batet de la Serra i inici de l'expedient
expropiatori. (Exp. 2019/4504)
12. PLE132/000008/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; Expropiacions: Aprovació definitiva de la relació de propietaris, béns
i drets afectats per l'expropiació derivada del projecte d'obres del
Condicionament d'un tram de ctra. GIV-6701, de Bordils a Corçà per
Madremanya i inici de l'expedient expropiatori. (Exp. 2019/4202)
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.

PLE132/000024/2019-PPRES; Proposta president; Secretaria General (005):
Nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats.
(Exp. 2019/6588)

“Aquesta Presidència, en compliment d’allò que disposa l’article 58 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, proposa al Ple
l’adopció de l’acord següent:
Nomenar els diputats i les diputades que es diran representants de la Corporació a
les entitats i als organismes que tot seguit s’esmenten:
ASSOCIACIÓ DE MUNTANYA DEL PIRINEU (AMPI)
Representant:
Suplent:

Albert Piñeira i Brosel
Anna Barnadas i López

ASSOCIACIÓ EUROPEA D'AUTORITATS POLÍTIQUES DE REGIONS DE MUNTANYA
(AEM)
Representant:

Albert Piñeira i Brosel

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT (FCCD)
Representant:

Maria Puig i Ferrer

ASSOCIACIÓ GIRONA CENTRE LOGÍSTIC (GICL)
Vicepresident segon: El president de la Diputació, Miquel Noguer i Planas
Suplent:
M. Àngels Planas i Crous
ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (ACM)
Representant:

El president de la Diputació, Miquel Noguer i Planas

ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ
COMARQUES GIRONINES (AGI)

I

DESENVOLUPAMENT

DE

LES

El president de la Diputació, Miquel Noguer i Planas
Josep Piferrer i Puig
Jaume Dulsat i Rodríguez
ASSOCIACIÓ ARC LLATÍ
Representant:

El president de la Diputació, Miquel Noguer i Planas

ASSOCIACIÓ XARXA EUROPEA DE TERRITORIS SURERS – (RETECORK)
Representant:

Josep Piferrer i Puig
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ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL INTEGRAL DE LA ZONA
NORD-ORIENTAL DE CATALUNYA (ADRI-NOC)
Representant:

Eduard Llorà i Cullet

XARXA DE CIUTATS I POBLES PER A LA SOSTENIBILITAT
Assemblea general
Representant:
Suplent:

Anna Barnadas i López
Marc Marí i Romeo, cap de Servei Medi Ambient

ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDENCIA – (AMI)
Representant:

Pau Presas i Bertran

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA
Representant:
Suplent:

Miquel Noguer i Planas
Pau Presas i Bertran

COMISSIÓ MIXTA DE TRASPÀS DE SERVEIS I RECURSOS DE LES DIPUTACIONS
A LA GENERALITAT O ALS CONSELLS COMARCALS
Representant:

El president de la Diputació, Miquel Noguer i Planas

COMISSIÓ ASSESSORA DEL PLA DIRECTOR D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS
ESPORTIUS DE CATALUNYA – PIEC
Representant:

Jordi Masquef i Creus

COMISSIÓ TERRITORIAL DEL PATRIMONI CULTURAL
Vocal:
Suplent:

Albert Piñeira i Brosel
Lluís Bayona i Prat, cap de Servei de Monuments

COMISSIÓ INTERINSTITUCIONAL PER A LA REINSERCIÓ SOCIAL (CIRSO)
Comissió delegada territorial de Girona
Representant:
Maria Teresa Brunsó i Puigvert
COMISSIÓ DE COORDINACIÓ CARTOGRÀFICA DE CATALUNYA
Representant:
Josep Maria Bagot i Belfort
Comissió tècnica en Informació Geogràfica: Salvador Oliva i Garasa, tècnic en cartografia
COMISSIÓ PERMANENT DE COORDINACIÓ DAVANT LES PROLIFERACIONS DE
MEDUSES A LES COSTES CATALANES
Representant:

Anna Barnadas i López
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COMISSIÓ MIXTA DEPARTAMENT DE CULTURA, DIPUTACIONS I ENTITATS
ASSOCIATIVES D’ENS LOCALS
Representant:
Suplent:

Albert Piñeira i Brosel
Jordi Masquef i Creus

COMISSIÓ NACIONAL PER A UNA INTERVENCIÓ COORDINADA CONTRA LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA
Representant:
Suplent:

El president de la Diputació, Miquel Nogué i Planas
Maria Teresa Brunsó i Puigvert

COMISSIÓ INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PÚBLIC D’EQUIPAMENTS ESCÈNICS I
MUSICALS.
Vocal:

Albert Piñeira i Brosel

COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE GIRONA
Representant:
Suplent:

El president de la Diputació, Miquel Noguer i Planas
Josep Maria Bagot i Belfort

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL I URBANISME DE CATALUNYA
Representant:
Suplent:

Jordi Xargay i Congost
Josep Maria Bagot i Belfort

COMISSIÓ TRANSFRONTERERA DE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES "PAYS
PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE"
Comitè estratègic:
Comitè tècnic:

Montserrat Mindan i Cortada
Jordi Llach i Expósito, cap de Servei de Programes Europeus

COMITÈ PROVINCIAL DE LA CREU ROJA A GIRONA
Representant:

Maria Teresa Brunsó i Puigvert

COMITÈ D'EMERGÈNCIA (Delegació del Govern de la Generalitat)
Representant:

Pau Presas i Bertran

COMITÈ TERRITORIAL DE LA ZONA EST DEL PROGRAMA OPERATIU DE
COOPERACIÓ TERRITORIAL EUROPEA ESPANYA-FRANÇA-ANDORRA 2014-2020
Representant:

Montserrat Mindan i Cortada
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COMITÈ INSTITUCIONAL QUE DURÀ A TERME EL SEGUIMENT DEL PROJECTE
ACTIVA'T PER LA SALUT MENTAL
Representant:

Maria Puig i Ferrer

COMITE DE SEGUIMENT DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER DE CATALUNYA
2014-2020
Representant:

Montserrat Mindan i Cortada

CONSELL COORDINADOR DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY
Vicepresident: El president de la Corporació, PER DELEGACIÓ, Anna Barnadas i López
Representant:Jordi Xargay i Congost
CONSELL DE CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜíSTICA DE GIRONA
Representants:

Albert Piñeira i Brosel
Josep Piferrer i Puig

CONSELL TERRITORIAL DE LA PROPIETAT IMMOBILIARIA
Representant:
El president de la Diputació, Miquel Noguer i Planas
Representant tècnic entitats locals: Xavier Montal i Roura, cap de Servei d'Arquitectura
CONSELL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT (La Bisbal d’Empordà)
Representant:

Jordi Camps i Vicente

CONSELL DE BIBLIOTEQUES
Vocal com a tècnic professional:

La cap de Biblioteques, Elena Redó

CONSELL RECTOR DEL MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA
Vocal:

Albert Piñeira i Brosel

CONSELL D'EMPADRONAMENT (Institut Nacional d'Estadística)
Representant:
Suplent:

Consol Ayats i Bosch, tècnica de padró
Irene Fabrellas Espinal, auxiliar gestió padró

CONSELL ASSESSOR DE LA XARXA CATALANA D'INFORMACIÓ JUVENIL
Representant:

Albert Piñeira i Brosel

CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT
Comissió directiva
Representant:

Jordi Masquef i Creus
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CONSELL MUNICIPAL DE CAN QUINTANA
MEDITERRÀNIA (Torroella de Montgrí)
Representant:

CENTRE

CULTURAL

DE

LA

Josep Sala i Leal

CONSELL DE LA MOBILITAT
Vocal:

Jordi Xargay i Congost

CONSELL ASSESSOR DE L’OBSERVATORI CATALÀ DE L’ESPORT
Representant:

Jordi Masquef i Creus

CONSELL RECTOR DEL SISTEMA ESTADÍSTIC DE CATALUNYA (IDESCAT)
Representant:

El President de la Diputació, Miquel Noguer i Planas

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA (IRTA)
Consell d’Administració
Representant:

Anna Barnadas i López

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGUISTICA
Representant:

Albert Piñeira i Brosel

CONSORCI DEL PATRONAT DE LA VIL·LA ROMANA DELS AMETLLERS
Consell Rector
Representant:

Albert Piñeira i Brosel

CONSORCI LOCALRET
Representant:

Jordi Xargay i Congost

CONSORCI DE L’ALTA GARROTXA
Consell plenari
Representant:
Suplent:

Anna Barnadas i López
Eduard Llorà i Cullet

CONSORCI DEL CENTRE ASSOCIAT DE LA UNED A GIRONA
Patronat:
Representants:

Albert Piñeira i Brosel
Josep Piferrer i Puig
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CONSORCI DE L’ESTANY
Representants:

Maria Teresa Teresa Brunsó
Jordi Xargay i Congost

CONSORCI DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE
Consell Rector i Comissió Executiva
Representant

Anna Barnadas i López

CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I LA GESTIÓ DELS ESPAIS D’INTERÈS
NATURAL DEL RIPOLLÈS
Representant:

Anna Barnadas i López

CONSORCI SALINES BASSEGODA
Consell Plenari:
Representant:

Joan Fàbrega i Solé

CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA (CONSORCI
HOSPITALARI DE CATALUNYA)
Representant:

Maria Puig i Ferrer

CONSORCI ESPORTIU DE L'ESTANY DE BANYOLES
Representant:

Jordi Masquef i Creus

CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL
Assemblea general i Comissió executiva:
Vocal:
Suplent:

Pau Presas i Bertran
Jordi Camps i Vicentes

FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA
Representant:

Miquel Noguer i Planas

FEDERACIÓ DE FIRES DE CATALUNYA (FEFIC)
Consell Rector
Representant:
Suplent:

Pau Presas i Bertran
Jordi Camps i Vicente

FEDERACIÓN ESPAÑOLAS DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP) – XARXA DE
GOVERNS LOCALS + BIODIVERSITAT 2010
Assemblea
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Representants:
Anna Barnadas i Lópèz
Reunions i grup de treball: Marc Marí i Romeo, cap de Servei de Medi Ambient
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVÍNCIAS
ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES (RECS)
Representants:
Tècnics:

(FEMP) – RED

Maria Puig i Ferrer
Pau Batlle i Amat, cap d’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut

FUNDACIÓ PRIVADA MAS BADIA
Representants:

Josep Sala i Leal
Anna Barnadas i López

FUNDACIÓ PRIVADA BIBLIOTECA JOSEP PLA
Patronat:
Representant:
Suplent:

El president de la Diputació, Miquel Noguer i Planas
Albert Piñeira i Brosel

FUNDACIÓ PRIVADA PRUDENCI BERTRANA
Patronat:
Representants:
Albert Piñeira i Brosel
Joaquim Ayats i Bartrina
FUNDACIÓ GIRONA REGIÓ DEL CONEIXEMENT
Patronat:
Representant:

Joaquim Ayats i Padrosa

FUNDACIÓ DEL SERVEI GIRONI DE PEDAGOGIA SOCIAL (SERGI)
Representant:

Maria Teresa Brunsó i Puigvert

FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA (Figueres)
Patronat:
Representant:

Jordi Masquef i Creus

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT DE GIRONA: INNOVACIÓ I FORMACIÓ
Patronat:
Representant:

M. Àngels Planas i Crous

FUNDACIÓ PRIVADA FIRA DE GIRONA
Patronat:
Vicepresident 1r:
Representants:

El president de la Diputació, Miquel Noguer i Planas
Joan Fàbrega i Solé
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Comitè executiu:

Jordi Camps i Vicente
Silvia Paneque i Sureda
El president de la Diputació, Miquel Noguer i Planas
Jordi Camps i Vicente

FUNDACIÓ PRIVADA - FUNDACIÓ FITA
Representant:

El president de la Diputació, Miquel Noguer i Planas

FUNDACIÓ PÚBLICA MUSEU MUNICIPAL DE PALAFRUGELL/MUSEU DEL SURO
Patronat:
Vocal:

Josep Sala i Leal

FUNDACIÓ PÚBLICA MUSEU DE L’ANXOVA I DE LA SAL (l’Escala)
Patronat:
Representant:

Joan Fàbrega i Solé

FUNDACIÓ PRIVADA PROMEDITERRÀNIA PER A LA CONSERVACIÓ, L’ESTUDI I
LA DIFUSIÓ DEL PATRIMONI MARÍTIM – Museu de la Pesca
Representant:

Montserrat Mindan i Cortada

FUNDACIÓ MARTÍNEZ LOZANO - MUSEU DE L’AQUAREL·LA
Representant:

Joan Fàbrega i Solé

FUNDACIÓ PRIVADA AUDITORI-PALAU DE CONGRESSOS DE GIRONA
Patronat:
Representant:

El president de la Diputació, Miquel Noguer i Planas

FUNDACIÓ PRIVADA “DEMOCRÀCIA I GOVERN LOCAL”
Patró institucional:

El president de la Diputació, Miquel Noguer i Planas

FUNDACIÓ PRIVADA ROSES, HISTÒRIA I NATURA
Patronat
Vocal:

Joan Fàbrega i Solé

FUNDACIÓ PRIVADA AULA D’ALTS ESTUDIS D’ELECTES
Patronat
Representant:
Suplent:

El president de la Diputació, Miquel Noguer i Planas
Albert Piñeira i Brosel

FUNDACIÓ PRIVADA CARLES PI I SUNYER D’ESTUDIS AUTONOMICS I LOCALS
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Patró:
Substitució:

Pau Presas i Bertran
Cap Gabinet de la Presidència

JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL POLÍGON DE CELRÀ
Representant:

Roser Estañol i Torrent

JUNTA DISTRIBUÏDORA D'HERÈNCIES
Vocal:

M. Àngels Planas i Crous

JUNTA RECTORA DEL PARC NATURAL DE CAP DE CREUS
Representant:

Anna Barnadas i López

JUNTA RECTORA DEL PARC NATURAL DE LES CAPÇALERES DEL TER I DEL
FRESER
Representant:

Anna Barnadas i López

PATRONAT DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE VILABERTRAN
Vocal:

Joan Fàbrega i Solé

PATRONAT DE L'ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE LA UNIVERSITAT DE
GIRONA
Vocal:

Josep Piferrer i Puig

PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT
Vocal: El president de la DiputacióPER DELEGACIÓ Albert Piñeira i Brosel
PATRONAT DISMINUÏTS PSÍQUICS JOAN SELLAS CARDELÚS d'Olot
Vocal:

Eduard Llorà i Cullet

PATRONAT DE SANT PERE DE RODES
Vocal:
Representant:

El ponent de Cultura, Albert Piñeira i Brosel
Montserrat Mindan i Cortada

PATRONAT DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE RIPOLL
Representant:

Eduard Llorà i Cullet

PATRONAT DE LA VALL DE NÚRIA
Junta:
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Representant:

Albert Piñeira i Brosel

PATRONAT CALL DE GIRONA
Consell Rector
Vicepresident:
Representant:

La vicepresidenta de la Diputació, Maria Àngels Planas i Crous
Joaquim Ayats i Bartrina

PATRONAT PER A LA GESTIÓ DE LA CONSERVACIÓ I MILLORA DEL CASTELL DE
MONTSORIU
Junta rectora:
Vocal:

Jordi Camps i Vicente

PATRONAT CATALUNYA MÓN – CONSELL DE DIPLOMACIA PUBLICA DE
CATALUNYA (PCM-DIPLOCAT)
Ple
Vocal:

El president de la Diputació, Miquel Noguer i Planas

PATRONAT DEL MONESTIR DE SANT QUIRZE DE COLERA
Representant:

Joan Fàbrega i Solé

PATRONAT DEL MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY “LA GABELLA”
Representant:

Eva Viñolas i Marín

PATRONAT PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DELS ESPAIS D’INTERÈS
NATURAL DEL MASSÍS DEL MONTGRÍ I L’ARXIPÈLAG DE LES MEDES
Representant:

Josep Sala i Leal

PATRONAT DEL CENTRE CULTURAL EUROPEU DE LA NATURA (Viladrau)
Junta General
Vocal:

Eva Viñolas i Marín

PATRONAT DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE FISIOTERÀPIA GARBÍ
Representant:

Jordi Masquef i Creus

SUMAR, EMPRESA D’ACCIÓ SOCIAL, SL
Representant:

Jordi Soler i Casals
Mercè Bosch i Romans

SUBCOMISSIÓ D'INFRAESTRUCTURA I SENYALITZACIÓ INTER-URBANA
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Neus Comas Vila, cap del servei, en funcions - Servei de Xarxa Viària Local
COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEL SEGUIMENT DEL CONVENI SUBSCRIT AMB LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA COOPERACIÓ I LA COORDINACIÓ EN LA
GESTIÓ DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY
Representants:

Anna Barnadas i López
Marc Marí i Romeo, cap de Servei de Medi Ambient

COMISSIÓ HOMENATGE PRO WALTER BENJAMIN
Representant:

Joan Fàbrega i Solé

GRUP DE TREBALL DIPUTACIO/GENERALITAT PER A LA TRANSFERENCIA DE LA
XARXA DE CARRETERES DE TITULARITAT DE LA DIPUTACIO A LA GENERALITAT
Miquel Noguer i Planas
Jordi Xargay i Congost
Joan Fàbrega i Solé
Neus Comas Vila, cap de servei en funcions Xarxa Viària
Núria Josa i Arbonés, interventora
Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general
Joan Vilà i Pujolràs, cap de Recursos Humans
Cristina Lloret i Gómez, cap de Servei del Servei Jurídic
JUNTA D'EMERGENCIA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
Direcció: Pau Presas i Bertran
Coordinació: Neus Comas Vila, cap de servei en funcions Xarxa Viària
Bernat Mascaró i Mascaró, tècnic Xarxa Viària Local
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE TORROELLA
DE MONTGRI PER A LA PROMOCIÓ DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA
DE TORROELLA DE MONTGRI
Diputat de Cultura, Albert Piñeira i Brosel
COMISSIO DE SEGUIMENT DEL REGLAMENT PER A L'ÚS DE LA LLENGUA
CATALANA A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
President:
Diputats:

Miquel Noguer i Planas
Albert Piñeira i Brosel
Eva Viñolas i Marín
Josep Piferrer i Puig
Pere Casellas i Borrell
Secretari general:
Jordi Batllori i Nouvilas
Cap de Recursos Humans
Joan Vilà i Pujolràs
Cap de Serveis Lingüístics
Verònica Solà i Sánchez
Representant Comitè d'Empresa: Aleix Pineda i Andrés
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Representant Junta de Personal: Anna Per i Estanyol
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ AMB LA UdG, LA FUNDACIÓ MAS BADIA, EL
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA I L'INSTITUT DE RECERCA
I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀ-RIA EN ELS ASPECTES DE FORMACIÓ, RECERCA
I DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC AGROALIMENTARIS
Comissió Mixta
Representant:
Josep Sala i Leal
Comissió tècnica:
Gerent en funcions de SEMEGA
PLA DE PROTECCIÓ CIVIL DE CATALUNYA (PROCICAT)
Representant:
Suplent:

Pau Presas i Betran
Josep Maria Bagot i Belfort

PLA ESPECIAL D’EMERGÈNCIES PER A NEVADES A CATALUNYA (NEUCAT)
Representant:

Neus Comas Vila, cap de servei,en funcions - Xarxa Viària Local

PLA DE PROTECCIÓ CIVIL D’EMERGÈNCIES PER INCENDIS FORESTALS A
CATALUNYA (INFOCAT)
Representant:

Martí Sels i Pagès, enginyer Assistència als Municipis

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES
Representants de la Diputació a les comissions:
1 – Comissió de Promoció Econòmica i Ocupació
1.1 – Grup de Treball fons europeus: Montserrat Mindan i Cortada
1.2 – Grup de treball nuclis històrics: Roser Estañol i Torrent
2 – Comissió de Cultura
2.1 – Grup de Treball agermanament:Albert Piñeira i Brosel
3 – Comissió d’Agricultura
3.1 – Grup de Treball nuclis rurals:

Josep Sala i Leal

RED DE ENLACES HACIENDAS LOCALES – FEMP
Enllaç:

Pau Presas i Bertran

COMISSIÓ D’ESTUDI DE PROJECTES DE COOPERACIÓ AMB CUBA (ACM)
Representant:

Jordi Camps i Vicente

COMISSIÓ DE DEMOCRÀCIA LOCAL I PARTICIPACIÓ (FMC)
Representant:

Pau Presas i Bertran
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FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA – (17 comissions sectorials)
COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL
Jordi Xargay i Congost
COMISSIÓ DE PETITS MUNICIPIS
Eva Viñolas i Marín
COMISSIÓ DE PREVENCIÓ I SEGURETAT
Pau Presas i Bertran
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT, HABITATGE I SERVEIS MUNICIPALS
Anna Barnadas i López
Joaquim Ayats i Bartrina
Maria Àngels Planas i Crous

(Medi Ambient)
(Habitatge)
(Serveis Municipals)

COMISSIÓ D’ESPORTS
Jordi Masquef i Creus
COMISSIÓ D’EDUCACIÓ
Josep Piferrer i Puig
COMISSIÓ DE BENESTAR
Maria Teresa Brunsó i Puigvert
COMISSIÓ DE CULTURA I JOVENTUT
Albert Piñeira i Brosel
COMISSIÓ D’URBANISME I MOBILITAT
Josep Maria Bagot i Belfort
COMISSIÓ DE POLÍTIQUES PER A LA IGUALTAT
Maria Teresa Brunsó i Puigvert
COMISSIÓ DE SALUT I CONSUM
Maria Puig i Ferrer
COMISSIÓ DE COMERÇ I TURISME
Jaume Dulsat i Rodríguez (Turisme)
Pau Presas i Bertran (Comerç)
COMISSIÓ D’OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
Jordi Camps i Vicente
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COMISSIÓ D’ECONOMIA, PRESSUPOSTOS I FUNCIÓ PÚBLICA
Maria Àngels Planas i Crous (Economia i pressupostos)
Roser Estañol i Torrent(Funció Pública)
COMISSIÓ D’INTERNACIONAL
Montserrat Mindan i Cortada
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ I DEMOCRÀCIA LOCAL
Pau Presas i Bertran
COMISSIÓ DE FINANÇAMENT LOCAL
Maria Àngels Planas i Crous
COMISSIÓ DE RECOMPENSES
D’ESPORTS DE GIRONA
Vicepresident:

DE

LA

REPRESENTACIÓ

TERRITORIAL

El diputat d’Esports, Jordi Masquef i Creus

MESA NACIONAL PER A LES INFRAESTRUCTURES – Pacte nacional per a les
infraestructures
Representant:

Jordi Xargay i Congost

COMISSIÓ D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS – Pla d’Igualtat d’Oportunitats de la
Diputació de Girona
Presidenta:
Vocals:

Maria Teresa Brunsó i Puigvert
Cap de Recursos humans
Representant personal funcionari
Representant personal laboral

COMITÈ DE COOPERACIÓ CONJUNT – Diputació de Barcelona
Representant:

Pau Presas i Bertran

TAULA MUNICIPAL SOBRE CANVI CLIMATIC (Ajuntament de Girona)
Representat:
Suplent:

Anna Barnadas i López
Marc Marí i Romeo, cap de Servei de Medi Ambient

CONSELL DE COORDINACIÓ I DE GESTIÓ (Diplab)
President:
Vocals:

Miquel Noguer i Planas
Jordi Camps i Vicente
Joaquim Ayats i Bartrina
Beatriz Ventura i Navarro
Gisela Saladich i Parés
Laia Pèlach i Saget

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

16

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI MARC ENTRE L’AGÈNCIA TRIBUTARIA
DE CATALUNYA I LES QUATRE DIPUTACIONS CATALANES
Representant:
Suplent:

Jordi Camps i Vicente
Gerent de Xaloc

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI AMB LA UdG PER AL FOMENT I LA
CONSOLIDACIO DELS ESTUDIS DE MEDICINA A GIRONA
Representants:

Josep Piferrer i Puig
Cap Gabinet Presidència

COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE LA SIDA A CATALUNYA – (Grup de Treball
per a l’elaboració d’una proposta de nou Pla d’Acció enfront del VIH/sida 2014-2017)
Representant:

Maria Puig i Ferrer

COMISSIÓ TÈCNICA DE TREBALL I ASSESSORAMENT DEL CONVENI AMB
L'INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIA (IRTA) PER A
GESTIÓ CONJUNTA DE L'EXPLOTACIÓ RAMADERA EXPERIMENTAL DE MONELLS
Representants:

Josep Sala i Leal
Joan Fàbrega i Solé
Jordi Riembau i Vila, ramader i membre del CA de SEMEGA

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
PARLAMENT DE CATALUNYA I LES DIPUTACIONS DE BARCELONA, LLEIDA I
GIRONA PER A LA PROJECCIÓ INSTITUCIONAL DEL PARLAMENT A L'AMBIT
EDUCATIU I UNIVERSITARI
Representants:
Suplent:

Albert Piñeira i Brosel
Marta Pi i Vàzquez, cap de Servei de Coop. Cultural

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L'ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I
LES DIPUTACIONS DE BARCELONA, GIRONA, LLEIDA I TARRAGONA EN MATÈRIA
DE PROGRAMES D'OCUPACIÓ
Representants:

Pau Presas i Bertran
Jordi Camps i Vicente

REUNIONS AMB L'ADMINISTRACIO DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN
MATÈRIA DE TRANSPARÈNCIA ACCÉS A LA INFORMACIÓ I EL BON GOVERN
Representant:

Pau Presas i Bertran

TAULA TERRITORIAL D’INFANCIA DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA
Representant:

Maria Teresa Brunsó i Puigvert
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Suplent:

Maria Puig i Ferrer

TAULA NACIONAL DE LA INFANCIA DE CATALUNYA
Representant:
Suplent:

Maria Puig i Ferrer
Maria Teresa Brunsó i Puigvert

CONSELLS DE SALUT EN LES REGIONS SANITARIES GIRONA I ALT PIRINEU I
ARAN (Cerdanya, part) del Servei Català de la Salut
Proposat:

Albert Piñeira i Brosel

COMITÈ TECNIC PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA LLEI DE LA TRANSPARÈNCIA
Representant:
Suplent:

Anna Brunsó Ribas, tècnica de Participació Ciutadana
Jordi Turon i Serra, vicesecretari

COMISSIÓ PER A LA FACILITACIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA
Representant:

Maria Àngels Planas i Crous

COMISSIÓ PER A L’ESTUDI DELS EFECTES DE LA QUALITAT DE L’AIRE I LES
IMMISSIONS ACÚSTIQUES I ELECTROMAGNÈTIQUES SOBRE LA SALUT I EL MEDI
AMBIENT A CATALUNYA
Representant:

Anna Barnadas i López

CONSELL ASSESSOR DE L’ÀREA PROTEGIDA DE LES ILLES MEDES
Representant:

Anna Barnadas i López

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PACTE PER A LA REFORMA HORÀRIA – Taula
Quadrangular
Representant:
Suplent:

Roser Estañol i Torrent
Joan Vilà i Pujolràs, cap de Recursos Humans

TAULA TÈCNICA DEL SISTEMA PÚBLIC D’EQUIPAMENTS ESCÈNICS I MUSICALS
DE CATALUNYA
Representant:

Marta Pi i Vàzquez, cap de Servei de Coop. Cultural

TAULA TERRITORIAL DE GIRONA DEL SISTEMA PÚBLIC D’EQUIPAMENTS
ESCÈNICS I MUSICALS DE CATALUNYA
Representant:

Albert Piñeira i Brosel

CONSELL DE LA MANCOMUNITAT CULTURAL
Vocals:

Albert Piñeira i Brosel
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Josep Piferrer i Puig”

El president senyor Miquel Noguer pren la paraula i comenta que passaríem al primer
punt de l’ordre del dia, de Secretaria General. El nomenament de representants de la
corporació en diferents òrgans col·legiats. Senyor secretari?
El senyor vicesecretari manifesta que és la proposta al ple de la Diputació de Girona
de nomenament de representants de la corporació a diferents òrgans col·legiats. Hi
hauria tot el llistat important d’organismes on hi ha la Diputació de Girona i seria
nomenar tots els seus representants, titulars i suplents.
La diputada senyora Laia Pèlach intervé per anunciar l’abstenció del grup de la CUP.
El diputat senyor Juli Fernández intervé i manifesta que el grup del PSC seguint amb
el que vam anunciar al ple passat, farem una abstenció perquè entenem que això
forma part de la part orgànica de govern.
S’APROVA per 19 vots a favor (JxCat, ERC, IdS i TxE) i 4 abstencions (PSC i CUP)
2.

PLE132/000026/2019-PPRES; Proposta president; Secretaria General (005):
Modificació de la composició de la Comissió Informativa d'Hisenda,
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local. (Exp. 2019/6290)

“A la sessió extraordinària del ple de data 23 de juliol de 2019 es va aprovar la
composició de les comissions informatives, entre les quals figura la composició de la
Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació
Local.
En relació a la composició dels membres d’aquesta comissió, s’ha detectat un error
en relació a un dels membres que en formen part, donat que en lloc del diputat,
senyor Jordi Xargay i Congost, hauria de formar de la mateixa la diputada senyora
Roser Estañol i Torrent.
Per tal motiu, la Presidència proposa al ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER. MODIFICAR la composició de la Comissió Informativa d’Hisenda,
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, mitjançant el canvi d’uns dels
membres que en formen part, amb la substitució del membre actual i diputat, senyor
Jordi Xargay i Congost, per la diputada senyora Roser Estañol i Torrent.
SEGON. DETERMINAR la composició de la Comissió Informativa d’Hisenda,
Administració Econòmica i Cooperació Local amb els següents membres:
COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA, ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA
I COOPERACIÓ LOCAL
President:
Vicepresident:
Vocals:

Pau Presas i Bertran
Jordi Camps i Vicente
Albert Piñeira i Brosel
Maria Àngels Planas i Crous
Jaume Dulsat i Rodríguez
Josep Sala i Leal

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

19

Roser Estañol i Torrent
Montserrat Mindán i Cortada
Joaquim Ayats i Bartrina
Josep Maria Bagot i Belfort
Eva Viñolas i Marín
Maria Teresa Brunsó i Puigvert
Pere Casellas i Borrell
Juli Fernández i Iruela
Laia Pèlach i Saget
Gisela Saladich i Parés
Carles Motas i López”
El senyor President comenta que és la modificació de la composició de la Comissió
Informativa d’Hisenda, Administració i Promoció Econòmica i Cooperació Local.
Aquest és un canvi, com han vist, hi havia un error, el senyor Jordi Xargay i Congost
causa baixa, i la senyora Roser Estanyol i Torrent causa alta. I per tant és un
reequilibri d’un error del seu moment.
S’APROVA per 19 vots a favor (JxCat, ERC, IdS i TxE) i 4 abstencions (PSC i CUP)
3.

PLE132/000025/2019-PPRES; Proposta president; Compra Pública (008):
Ampliació de la delegació de competències en matèria de contractació
pública, del Ple al President, efectuada per acord de Ple de data 23 de juliol
de 2019. (Exp. 2019/6668).

“Ampliació de la delegació de competències, en matèria de contractació pública, del
Ple al President, efectuada per acord de Ple de data 23 de juliol de 2019 (Exp.
2019/6668).
Antecedents:
1.En data 23 de juliol de 2019 el Ple de la Diputació de Girona va acordar delegar
a favor del president de la Diputació les competències que el Ple té atribuïdes
com a òrgan de contractació, segons l’epígraf segon de la disposició
addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del
sector públic.
Concretament l’abast d’aquesta delegació comprèn la de l’inici de l’expedient, però
també la dels successius actes de l’expedient que ho requereixin (aprovació dels
plecs, modificació del contracte, pròrrogues i resolució contractual). Queda exclosa de
l’abast de la delegació l’adjudicació del contracte.
2.Atès que en l’anterior mandat i en data 27 de novembre de 2018 el Ple de la
Diputació de Girona ja va ampliar la delegació del Ple al president de les
competències en matèria de contractació pública per a les contractacions
vinculades a la subvenció del Fons Regional de Desenvolupament (FEDER).
3.Vist l’informe del cap de servei de compra pública segons el qual encara
queden vàries licitacions vinculades a la subvenció del Fons Regional de
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Desenvolupament (FEDER) que per eficàcia i eficiència administrativa és
necessària la delegació de la fase d’adjudicació.
En virtut d’allò que s’ha exposat anteriorment, la Presidència proposa al ple l’adopció
de l’ACORD següent:
Primer. Ampliar a l’acte d’adjudicació del contracte, la delegació de competències del
Ple al president de la Diputació de Girona en matèria de contractació pública,
efectuada per acord de Ple de data 23 de juliol de 2019, en relació a les
contractacions vinculades a la subvenció del Fons Regional de Desenvolupament
(FEDER) següents:
2017/8657 Contracte mixt de subministrament, obra i serveis de gestió energètica i
manteniment amb garantia total, inclosa la millora de l’eficiència energètica de
l’enllumenat exterior dels municipis de Caldes de Malavella, Pals, Riells i Viabrea,
Sarrià de Ter, Sils i Vilablareix, beneficiaris de la subvenció del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER)
2018/9482_Contracte mixt de subministrament, obra i serveis per a la contractació
conjunta esporàdica d'una caldera i microxarxa en edificis de titularitat municipal del
municipi de Roses, beneficiari de la subvenció del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER)
2017/8159_Contracte d'obres d'ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques
gironines entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava, amb cofinançament del Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i incorporació d'una infraestructura
de canalització per a la fibra òptica
Segon. Determinar que es donarà compte a la Comissió Informativa d’Hisenda,
Administració, Promoció econòmica i Cooperació local, de les delegacions
realitzades.
Tercer. Facultar al President de la Diputació per a la realització d’aquelles actuacions i
la signatura d’aquells documents que siguin necessaris per l’execució del present
acord.
Quart. Publicar el present acord al BOP i al perfil del contractant dels expedients
referenciats.”
El president senyor Noguer comenta que el següent punt és l’ampliació de la
delegació de competències en matèria de contractació pública del ple del president,
efectuada per acord del ple del 23 de juliol. Senyor secretari, què és, una ampliació?
El senyor vicesecretari intervé: Sí, es proposa al ple de la Diputació delegar en el
president, en concret ampliar la delegació en matèria de contractació i seria per tres
contractes en concret. Seria el FEDER de les Vies Verdes amb la fibra òptica. Hi
haurà després el contracte de la microxarxa de calderes de calor a l’Ajuntament de
Roses. I hi hauria també els contractes d’enllumenament públic de Caldes de
Malavella, Pals, Riells i Viabrea, Sarrià de Ter, Sils i Vilablareix que, per anar més
ràpid, l’adjudicació seria delegar-la en el president.
El president intervé i afegeix: és una delegació només exclusivament per a aquests
projectes i per a aquest període d’estiu. Alguna consideració? Sí, senyora Pèlach.
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La diputada senyora Pèlach intervé i comenta que, sí, en general, per més que ens
donin arguments d’agilitat, no compartim i no avalarem que competències de Ple o de
Junta de Govern passin a òrgans de menys representativitat, com pot ser
Presidència.
El senyor President respon, bé, li vull recordar que és el president que delega a la
Junta de Govern moltes de les competències que té el propi president. I en aquest
cas el que se sol·licita no és perquè ho sol·liciti el president, sinó que és una qüestió
que per agilitat tècnica em demanen que se m’avoqui a mi. No perquè jo tingui ganes
de més protagonisme o de més representació perquè li ben asseguro que amb
aquests temes de contractació jo preferiria que fos el plenari qui decidís aquestes
qüestions, però si per un tema d’agilitat s’ha de fer, doncs miri, ho fem i ja està i
assumim la responsabilitat, en aquest cas d’aquesta presidència. Senyor Fernàndez?
El diputat senyor Fernández intervé i comenta, sí, president, el grup del PSC donarà
un vot positiu perquè entenem que és una proposta extraordinària i excepcional, per
tant, no és l’habitual, que només inclou aquests projectes, i per tant li donarem un vot
positiu.
S’APROVA per 22 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE) i 1 vot en contra (CUP)
ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES
COMISSIÓ D’HISENDA, ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I
COOPERACIÓ LOCAL
4.

PLE132/000009/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Tresoreria (011): Donar compte, de conformitat amb la
Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s'estableixen mesures de la lluita contra la morositat
en les operacions comercials, de l'informe trimestral sobre el compliment
dels terminis legals de pagament. (Exp. 2019/4625)

“La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en els operacions
comercials ha establert, com a mecanisme de transparència en el compliment dels
terminis legals de pagament, l’obligació d’emissió d’informes periòdics.
D'acord amb aquest antecedent, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i eleva al Ple la
informació següent:
“INFORME DE LA TRESORERIA GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
Ma. Teresa Villar Roda, tresorera de la Diputació de Girona, en l’exercici de les
funcions encomanades per l’article 196 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i pels
articles 2 i 5.1.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, i de
conformitat amb el que estableix l'article 4t apartat 3r, de la Llei 15/2010, de 5 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, emeto l’informe
següent:
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Primer.- Com a mecanisme de transparència en matèria de compliment de les
obligacions de pagament, l’article quart, en els seus apartats 3r i 4t, de la Llei 15/2010
estableix que:
«3. Els Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions locals
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en
aquesta Llei pel pagament de les obligacions de cada Entitat local, que inclourà
necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en les que
s’estigui incomplint el termini. »
«4. Sense perjudici de la possible presentació i debat en el Ple de la Corporació local,
l’esmentat informe s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri
d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les Comunitats
Autònomes que, d’acord amb els seus respectius Estatuts d’Autonomia, tinguin
atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. /.../»
Segon.- Àmbit objectiu
L’àmbit objectiu d’aquest informe de conformitat amb l'article 3 de la Llei 3/2004,
segons redacció donada per la Llei 15/2010, avarca els pagaments efectuats com a
contraprestació en les operacions comercials realitzades entre les empreses i
l’Administració, de conformitat amb el disposat a la Llei de contractes del sector
públic.
Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2004:
a)Els pagaments efectuats en les operacions comercials en què intervinguin
consumidors.
b)Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés i lletres
de canvi i els pagaments d’indemnització per danys, inclosos els pagaments
per entitats asseguradores.
c)Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el deutor, que es
regiran per l’establert en la seva legislació especial.
Tercer.- Termini legal de pagament
L’article 4 de la Llei 3/2004, segons redacció donada per l'article 33 de la Llei 11/2013,
de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la
creació d'ocupació, estableix que:
«1. El termini de pagament que ha de complir el deutor, si no hagués fixat data o
termini de pagament en el contracte, serà de trenta dies naturals després de la data
de recepció de les mercaderies o prestació dels serveis, fins i tot quan hagués rebut
la factura o sol·licitud de pagament equivalent amb anterioritat.
Els proveïdors hauran de fer arribar la factura o sol·licitud de pagament equivalent als
seus clients abans que es compleixin quinze dies naturals a comptar des de la data
de recepció efectiva de les mercaderies o de la prestació dels serveis.
Quan en el contracte s'hagués fixat un termini de pagament, la recepció de la factura
per mitjans electrònics produirà els efectes d'inici del còmput de termini de pagament,
sempre que es trobi garantida la identitat i autenticitat del signatari, la integritat de la
factura, i la recepció per l'interessat.
2. Si legalment o en el contracte s'ha disposat un procediment d'acceptació o de
comprovació mitjançant el qual hagi de verificar-se la conformitat dels béns o els
serveis amb el que es disposa en el contracte, la seva durada no podrà excedir de
trenta dies naturals a comptar des de la data de recepció dels béns o de la prestació
dels serveis. En aquest cas, el termini de pagament serà de trenta dies després de la
data en què té lloc l'acceptació o verificació dels béns o serveis, fins i tot encara que
la factura o sol·licitud de pagament s'hagués rebut amb anterioritat a l'acceptació o
verificació.
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3. Els terminis de pagament indicats als apartats anteriors podran ser ampliats
mitjançant pacte de les parts sense que, en cap cas, es pugui acordar un termini
superior a 60 dies naturals.
4. Podran agrupar-se factures al llarg d'un període determinat no superior a quinze
dies, mitjançant una factura comprensiva de tots els lliuraments realitzats en aquest
període, factura resum periòdica, o agrupant-les en un únic document a l'efecte de
facilitar la gestió del seu pagament, agrupació periòdica de factures, i sempre que es
prengui com a data d'inici del còmput del termini la data corresponent a la meitat del
període de la factura resumen periòdica o de l'agrupació periòdica de factures de què
es tracti, segons el cas, i el termini de pagament no superi els seixanta dies naturals
des d'aquesta data. »
Quart.- Contingut de l’informe del segon trimestre de 2019
D’acord amb la informació obtinguda de les bases de dades dels sistemes
d’informació, resulten les dades següents:
1.DIPUTACIÓ DE GIRONA:

2. ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA, DIPSALUT:

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

24

3. ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ:

4. CONSORCI DE LES VIES VERDES:
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5. CONSORCI DE LES GAVARRES

”
El president senyor Noguer comenta que passaríem als assumptes de les comissions
informatives, que només n’hi ha una, de la Comissió d’Hisenda, Administració,
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Promoció Econòmica i Cooperació Local. És donar compte de conformitat amb la llei
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat a les operacions comercial de
l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals de pagament. Té la
paraula la vicepresidenta Maria Àngels Planas.
La vicepresidenta senyora Planas comenta que, com ha dit el president, és l’obligació
que tenim cada trimestre de donar compte de la lluita contra la morositat de les
operacions comercials i l’informe de Tresoreria especifica realment el compliment i
per tant el tenen a la seva disposició. Moltíssimes gràcies.
La diputada senyora Pèlach intervé i manifesta que, en general per a aquest punt
però també pels següents que són similars. Simplement dir que saben que vam
demanar poder consultar els expedients, entenem que aquest és un dret bàsic i que a
més a més és desitjable que sigui exercit tant pels diputats i diputades com pels
assessors del ple, que entenc que per això hi són. És un tema que, lamentablement,
els hi he de dir que no s’ha resolt de manera satisfactòria. Sí que és cert que se’ns ha
donat accés a través d’un sistema provisional, que és el de la Secretaria, a través
d’una usuària de Secretaria, i poder accedir en els horaris que tenen a Secretaria a
través del seu ordinador a aquests expedients. I entenem que és una situació
temporal però sí que no són les condicions desitjables i per tant doncs esperem que
es resolguin aviat. Hem de dir que el que se’ns ha traslladat és que no s’ha resolt
perquè el sistema informàtic no ho preveu, ningú no ha previst mai el fet que els
diputats i diputades podem consultar aquests expedients, almenys així se’ns ha
traslladat. I per tant sí que ens han dit que hi ha una licitació, pendent de tenir un
sistema informàtic que ho pugui resoldre, i volíem saber una mica què ha passat amb
aquesta licitació, en quin estat es troba i per tant si això es resoldrà més o menys
ràpidament.
El senyor President respon, en tot cas aquest és un punt de donar compte i el que sí
que està clar és que tot aquest tema informàtic procurarem que s’agilitzi el màxim
possible perquè vostès també tinguin accés a aquests expedients perquè són
expedients de donar compte.
El senyor vicesecretari intervé per informar que a final d’any està previst adjudicar el
mòdul d’òrgans col·legiats.
La corporació es dona per ASSABENTADA.
5.

PLE132/000010/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Tresoreria (011): Donar compte, de conformitat amb la
Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s'estableixen mesures de la lluita contra la morositat
en les operacions comercials, de l'informe trimestral sobre el compliment
dels terminis legals de pagament de l'Organisme Autònom XALOC de la
Diputació de Girona. (Exp. 2019/5459)

La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en els operacions
comercials ha establert, com a mecanisme de transparència en el compliment dels
terminis legals de pagament, l’obligació d’emissió d’informes periòdics.
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D'acord amb aquest antecedent, la corporació, a proposta de la Comissió Informativa
d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local es dona per
assabentada de la informació següent:
“INFORME DE TRESORERIA
Assumpte: Compliment dels terminis de pagament previstos a la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010,
de 5 de juliol i per la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de
recolzament a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació
d’ocupació.
Entitat:
Xarxa Local de Municipis Gironins, XALOC
Període:
2n. trimestre 201
Anna Puig Puigcorbé, tresorera de XALOC, en l’exercici de les funcions
encomanades per l’article 196 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i per l’article
5.1.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic
dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, i de
conformitat amb l’establert a l’article quart, apartat 3, de la Llei 15/2010, de 5 de juliol,
de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials emeto el següent
informe.
Primer.- Àmbit objectiu
L’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2004, segons redacció donada per la Llei 15/2010, són
els pagaments efectuats com a contraprestació en les operacions comercials
realitzades entre empreses, o entre empreses i l’Administració, de conformitat amb el
disposat en la llei de contractes del sector públic.
Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei:
- Els pagaments efectuats en les operacions comercials en què intervinguin
consumidors.
- Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés i
lletres de canvi i els pagaments d’indemnització per danys, inclosos els
pagaments per entitats asseguradores.
- Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el deutor, que
es regiran per l’establert en la seva legislació especial.
Per tant, afecta principalment als Capítols II i VI de les entitats de pressupost limitatiu,
despeses corrents en béns i serveis i inversions, i amb menor rellevància als Capítols
IV i VII.
Segon.- Determinació del termini de pagament
L’article 33 de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de recolzament a
l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació modifica l’article 4
de la Llei 3/2004, que passa a tenir la següent redacció:
1.“El termini de pagament que ha de complir el deutor, si no hagués fixat data o
termini de pagament en el contracte, serà de trenta dies naturals després de la
data de recepció de les mercaderies o prestació dels serveis, fins i tot quan
hagués rebut la factura o sol·licitud de pagament equivalent amb anterioritat.
Els proveïdors hauran de fer arribar la factura o sol·licitud de pagament
equivalent als seus clients abans que es compleixin quinze dies naturals a
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comptar des de la data de recepció efectiva de les mercaderies o de la
prestació dels serveis.
Quan en el contracte s'hagués fixat un termini de pagament, la recepció de la
factura per mitjans electrònics produirà els efectes d'inici del còmput de termini
de pagament, sempre que es trobi garantida la identitat i autenticitat del
signatari, la integritat de la factura, i la recepció per l'interessat.
2.Si legalment o en el contracte s'ha disposat un procediment d'acceptació o de
comprovació mitjançant el qual hagi de verificar-se la conformitat dels béns o
els serveis amb el que es disposa en el contracte, la seva durada no podrà
excedir de trenta dies naturals a comptar des de la data de recepció dels béns
o de la prestació dels serveis. En aquest cas, el termini de pagament serà de
trenta dies després de la data en què té lloc l'acceptació o verificació dels béns
o serveis, fins i tot encara que la factura o sol·licitud de pagament s'hagués
rebut amb anterioritat a l'acceptació o verificació.
3.Els terminis de pagament indicats als apartats anteriors podran ser ampliats
mitjançant pacte de les parts sense que, en cap cas, es pugui acordar un
termini superior a 60 dies naturals.
4.Podran agrupar-se factures al llarg d'un període determinat no superior a quinze
dies, mitjançant una factura comprensiva de tots els lliuraments realitzats en
aquest període, factura resum periòdica, o agrupant-les en un únic document
a l'efecte de facilitar la gestió del seu pagament, agrupació periòdica de
factures, i sempre que es prengui com a data d'inici del còmput del termini la
data corresponent a la meitat del període de la factura resumen periòdica o de
l'agrupació periòdica de factures de què es tracti, segons el cas, i el termini de
pagament no superi els seixanta dies naturals des d'aquesta data.”
Tercer.- Informe sobre el compliment dels terminis
L’article quart de la Llei 15/2010 estableix en els seus apartats 3 i 4 el següent:
“3. Els Tresorers, o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions locals,
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis
previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat
local, que inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les
obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini.
4. Sense perjudici de la possible presentació i debat en el Ple de la Corporació
local, l’esmentat informe s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents
del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de
les Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus respectius Estatuts d’
Autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. […].”
Així doncs, essent l’obligació d’informació de caràcter trimestral, correspon l’emissió
de l’informe al finalitzar cada trimestre natural, en els mesos d’abril, juliol, octubre i
gener.
Quart.- Contingut de l’informe del 2n. trimestre de 2019
Pel que fa al segon trimestre de l’any 2019, consultada la comptabilitat de XALOC
resulten les següents dades:

Cinquè.- Remissió
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D’acord amb l’article quart, apartat 4, de la Llei 15/2010, es dóna trasllat del present
informe a la Presidència i a la Secretaria de XALOC per a la seva presentació i debat
en el Ple i per a la seva remissió a la Direcció General de Coordinació Financera amb
les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, com a òrgan competent del
Ministeri d’Economia i Hisenda.”
6.

PLE132/000005/2019-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 primer
semestre vençut de l'exercici 2019, així com de la informació tramesa al
Ministeri d'Hisenda en relació a l'execució del pressupost referida al 2n
trimestre de 2019. (Exp. 2019/6139)

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 2019 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 23 de juliol de 2019, 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 2019, 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
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 l’informe actualitzat al 2n trimestre de
2019 de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i del límit del deute.
Atesos els anteriors antecedents, i vistos els informes de la Intervenció General, la
corporació, a proposta de la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció
Econòmica i Cooperació Local, es dona per assabentada de la informació següent:

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

30

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 2019, el detall del qual s’adjunta com a annex a la proposta 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.

134.581.000,00 €
19.886.004,30 €
154.467.004,30 €
100.889.017,65 €
65,31 %
47.489.084,36 €
30,74 %
36.131.412,44 €
76,08 %

134.581.000,00 €
19.886.004,30 €
154.467.004,30 €
58.850.618,93 €
38,10 %
57.902.241,37 €
98,39 %

Moviment i situació de la tresoreria
Saldo inicial a 01/01/2019
Ingressos
Pagaments
Saldo a 30/06/2019

66.057.452,51 €
129.296.268,33 €
119.793.117,15 €
75.560.603,69 €

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

14.107.046,00 €
3.300.721,08 €
17.407.767,08 €
8.809.814,16 €
50,61 %
2.646.749,40 €
15,20 %
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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.

2.504.080,34 €
94,61 %

14.107.046,00 €
3.300.721,08 €
17.407.767,08 €
147.607,62 €
0,85 %
147.607,62 €
100,00 %

Moviment i situació de la tresoreria
Saldo inicial a 01/01/2019
Ingressos
Pagaments
Saldo a 30/06/2019

659.337,92 €
6.521.242,22 €
4.485.397,45 €
2.695.182,69 €

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.

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

3.3.

11.802.000,00 €
580.060,63 €
12.382.060,63 €
6.661.659,47 €
53,80 %
4.867.674,98 €
39,31 %
4.642.668,04 €
95,38 %

11.802.000,00 €
580.060,63 €
12.382.060,63 €
7.500.852,32 €
60,58 %
7.478.377,79 €
99,70 %

Moviment i situació de la tresoreria
Saldo inicial a 01/01/2019
Ingressos
Pagaments

10.117.296,50 €
94.078.224,10 €
84.110.517,05 €
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Saldo a 30/06/2019

28.085.003,55 €

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.

3.086.000,00 €
50.814,75 €
3.136.814,75 €
1.398.841,76 €
44,59 %
1.318.006,17 €
42,02 %
1.266.230,25 €
96,07 %

3.086.000,00 €
50.814,75 €
3.136.814,75 €
1.717.962,88 €
54,77 %
1.717.627,48 €
99,98 %

Moviment i situació de la tresoreria
Saldo inicial a 01/01/2019
Ingressos
Pagaments
Saldo a 30/06/2019

676.755,94 €
2.407.882,59 €
1.729.332,15 €
1.355.306,38 €

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
Grau d’execució de compromisos
Obligacions reconegudes netes
Grau d’execució d’obligacions
Pagaments realitzats
Grau d’execució dels pagaments

19.086.000,00 €
4.408.687,69 €
23.494.687,69 €
18.986.790,89 €
80,81 %
7.590.407,35 €
32,31 %
7.583.608,80 €
99,91 %

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

19.086.000,00 €
4.408.687,69 €
23.494.687,69 €
5.134.580,72 €
21,85 %
4.260.323,93 €
82,97 %

5.3.Moviment i situació de la tresoreria
Saldo inicial a 01/01/2019
Ingressos
Pagaments
Saldo a 30/06/2019

29.202.099,66 €
22.910.136,74 €
25.434.161,13 €
26.678.075,27 €

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

1.712.000,00 €
360.497,69 €
2.072.497,69 €
950.146,93 €
45,85 %
390.847,09 €
18,86 %
381.298,13 €
97,56 %

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

1.712.000,00 €
360.497,69 €
2.072.497,69 €
723.754,58 €
34,92 %
452.493,71 €
62,52 %

6.3.Moviment i situació de la tresoreria
Saldo inicial a 01/01/2019
Ingressos
Pagaments
Saldo a 30/06/2019

402.019,04 €
488.687,98 €
381.317,75 €
509.389,27 €

7.PRESSUPOST DEL CONSORCI DE LES GAVARRES
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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

627.200,00 €
0,00 €
627.200,00 €
120.223,50 €
19,17 %
96.890,41 €
15,45 %
85.182,43 €
87,92 %

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

627.200,00 €
0,00 €
627.200,00 €
152.991,06 €
24,39 %
152.991,06 €
100,00 %

7.3.Moviment i situació de la tresoreria
Saldo inicial a 01/01/2019
Ingressos
Pagaments
Saldo a 30/06/2019

16.343,34 €
403.623,06 €
160.366,98 €
259.599,42 €

SEGON. Donar-se per assabentat de l’informe de control permanent de la Intervenció
General, actualitzat al 2n trimestre de 2019, d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i del límit del deute, el detall del qual s’adjunta com a
annex a la proposta i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals, i segons el
qual la previsió de liquidació del pressupost de l’exercici 2019 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 2019 és de
2.117.423,70 euros.
7.

PLE132/000004/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Intervenció (010): Aprovació definitiva del compte
general de la Diputació de Girona de l'exercici 2018. (Exp. 2019/2920)

“Atès l’establert a l’article 212.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), la Comissió
Especial de Comptes, en data 23 de maig de 2019, va informar favorablement el Compte
General de la Diputació de Girona de l’exercici 2018. El compte general i l’informe de la
Comissió Especial de Comptes s’han sotmès a informació pública mitjançant edicte publicat
al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 102, de 28 de maig de
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2019, durant el termini de quinze dies, per tal que els interessats, durant aquests quinze
dies i vuit més, poguessin presentar reclamacions, objeccions o observacions.
D’acord amb el certificat de la Secretaria General de 3 de juliol de 2019, durant el termini
d’exposició al públic no s’han presentat reclamacions, objeccions o observacions al compte
general i a l’informe de la Comissió Especial de Comptes.
En aplicació de l’article 212.4 del TRLRHL, procedeix sotmetre el compte general al Ple, per
tal que pugui ser aprovat abans de l’1 d’octubre. De conformitat amb la regla 49.4 de la
Instrucció del model normal de comptabilitat local (aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de
20 de setembre), l’aprovació del compte general és un acte essencial per a la seva
fiscalització per part dels òrgans de control extern, que no requereix la conformitat amb les
actuacions que s’hi reflecteixen, ni genera responsabilitat per raó de les mateixes.
Per això, 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. Aprovar el compte general de la Diputació de Girona de l’exercici 2018 segons
detall que a continuació s’exposa:
1. COMPTES ANUALS
1.1. De la pròpia entitat local
-

El balanç, amb un actiu de 322.697.531,37 €, un patrimoni net de 255.424.121,42
€, un passiu no corrent de 18.293.138,75 €, i un passiu corrent de 48.980.271,20 €.
El compte del resultat econòmico-patrimonial, que dóna un estalvi de 4.940.316,00
€.
L’estat de canvis en el patrimoni net.
L’estat de fluxos d’efectiu.
L’estat de liquidació del pressupost, integrat per:
a. La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent
detall:
• Crèdits inicials........................................................................ 127.056.000,00 €
• Modificacions de crèdit ............................................................ 32.374.191,66 €
• Crèdits definitius .................................................................... 159.430.191,66 €
• Despeses compromeses ....................................................... 141.267.446,35 €
• Obligacions reconegudes netes ............................................. 117.571.891,62 €
• Pagaments líquids ................................................................... 97.323.968,63 €
• Obligacions pendent de pagament........................................... 20.247.922,99 €
• Romanents de crèdit ................................................................ 41.858.300,04 €
b. La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent detall:
• Previsions inicials .................................................................. 127.056.000,00 €
• Modificacions de crèdit ............................................................ 32.374.191,66 €
• Previsions definitives ............................................................. 159.430.191,66 €
• Drets reconeguts ................................................................... 122.658.041,09 €
• Drets anul·lats............................................................................ 1.616.989,37 €
• Drets cancel·lats ...................................................................................... 0,00 €
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-

• Drets reconeguts nets ............................................................ 121.041.051,72 €
• Recaptació neta ..................................................................... 120.870.527,80 €
• Drets pendents de cobrament ....................................................... 170.523,92 €
• Excés de previsió ..................................................................... 38.389.139,94 €
c. El resultat pressupostari en termes ajustats és d’11.995.403,13 euros.
La memòria, integrada pels 28 apartats que estableix la Instrucció del model
normal de comptabilitat pública aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de
setembre.

1.2. Dels organismes autònoms
1.2.1.

DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA (DIPSALUT)
- El balanç, amb un actiu de 24.314.275,28 €, un patrimoni net de
19.992.885,80 € i un passiu corrent de 4.321.389,48 €.
- El compte del resultat econòmic i patrimonial, que dóna un estalvi de
2.657.750,25 €.
- L’estat de canvis en el patrimoni net.
- L’estat de fluxos d’efectiu.
- L’estat de liquidació del pressupost, integrat per:
a. La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent
detall:
• Crèdits inicials ................................................................ 13.285.314,00 €
• Modificacions de crèdit ..................................................... 4.295.079,39 €
• Crèdits definitius ............................................................. 17.580.393,39 €
• Despeses compromeses ................................................ 16.179.797,96 €
• Obligacions reconegudes netes ...................................... 11.390.048,36 €
• Pagaments líquids ............................................................ 9.533.714,73 €
• Obligacions pendent de pagament ................................... 1.856.333,63 €
• Romanents de crèdit......................................................... 6.190.345,03 €
b. La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent
detall:
• Previsions inicials ........................................................... 13.285.314,00 €
• Modificacions de crèdit ..................................................... 4.295.079,39 €
• Previsions definitives ...................................................... 17.580.393,39 €
• Drets reconeguts ............................................................ 13.357.649,08 €
• Drets anul·lats ............................................................................ 380,00 €
• Drets cancel·lats ............................................................................. 0,00 €
• Drets reconeguts nets..................................................... 13.357.269,08 €
• Recaptació neta................................................................... 249.853,08 €
• Drets pendents de cobrament......................................... 13.107.416,00 €
• Excés de previsió ............................................................. 4.223.124,31 €
c. I el resultat pressupostari en termes ajustats d’import
2.820.236,31 euros.
- La memòria, integrada pels 28 apartats que estableix la Instrucció del
model normal de comptabilitat pública aprovada per l’Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre.

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

37

1.2.2. DE L’ORGANISME AUTÒNOM XARXA LOCAL DE MUNICIPIS
GIRONINS (XALOC)
- El balanç, amb un actiu de 103.498.946,68 €, un patrimoni net de
18.665.541,15 € i un passiu corrent de 84.833.405,53 €.
- El compte del resultat econòmic i patrimonial, que dóna un estalvi de
454.997,18 €.
- L’estat de canvis en el patrimoni net.
- L’estat de fluxos d’efectiu.
- L’estat de liquidació del pressupost, integrat per:
a. La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent
detall:
• Crèdits inicials ................................................................ 11.040.700,00 €
• Modificacions de crèdit ..................................................... 1.298.318,50 €
• Crèdits definitius ............................................................. 12.339.018,50 €
• Despeses compromeses ................................................ 11.496.798,10 €
• Obligacions reconegudes netes ...................................... 10.773.637,24 €
• Pagaments líquids .......................................................... 10.206.703,81 €
• Obligacions pendent de pagament ...................................... 566.933,43 €
• Romanents de crèdit......................................................... 1.565.381,26 €
b. La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent
detall:
• Previsions inicials ........................................................... 11.040.700,00 €
• Modificacions de crèdit ..................................................... 1.298.318,50 €
• Previsions definitives ...................................................... 12.339.018,50 €
• Drets reconeguts ............................................................ 10.286.084,00 €
• Drets anul·lats ....................................................................... 10.438,30 €
• Drets cancel·lats ............................................................................. 0,00 €
• Drets reconeguts nets..................................................... 10.275.645,70 €
• Recaptació neta.............................................................. 10.241.590,38 €
• Drets pendents de cobrament................................................ 34.055,32 €
• Excés de previsió ............................................................. 2.063.372,80 €
c. I el resultat pressupostari en termes ajustats d’import 520.428,50
euros.
- La memòria, integrada pels 28 apartats que estableix la Instrucció del
model normal de comptabilitat pública aprovada per l’Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre.
1.2.3. DE L’ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC
ALBÉNIZ
- El balanç, amb un actiu de 845.375,56 €, un patrimoni net de 497.397,11 € i
un passiu corrent de 347.978,45 €.
- El compte del resultat econòmic i patrimonial, que dóna un estalvi de
149.511,84 €
- L’estat de canvis en el patrimoni net.
- L’estat de fluxos d’efectiu.
- L’estat de liquidació del pressupost, integrat per:
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a. La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent
detall:
• Crèdits inicials .................................................................. 2.827.200,00 €
• Modificacions de crèdit .......................................................... 12.408,01 €
• Crèdits definitius ............................................................... 2.839.608,01 €
• Despeses compromeses .................................................. 2.717.373,44 €
• Obligacions reconegudes netes ........................................ 2.657.869,43 €
• Pagaments líquids ............................................................ 2.575.967,77 €
• Obligacions pendent de pagament ........................................ 81.901,66 €
• Romanents de crèdit............................................................ 181.738,58 €
b. La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent
detall:
• Previsions inicials ............................................................. 2.827.200,00 €
• Modificacions de crèdit .......................................................... 12.408,01 €
• Previsions definitives ........................................................ 2.839.608,01 €
• Drets reconeguts .............................................................. 2.828.536,33 €
• Drets anul·lats ............................................................................ 696,75 €
• Drets cancel·lats ............................................................................. 0,00 €
• Drets reconeguts nets....................................................... 2.827.839,58 €
• Recaptació neta................................................................ 2.825.953,38 €
• Drets pendents de cobrament.................................................. 1.886,20 €
• Excés de previsió .................................................................. 11.768,43 €
c. I el resultat pressupostari en termes ajustats d’import 169.970,15
euros.
- La memòria, integrada pels 28 apartats que estableix la Instrucció del
model normal de comptabilitat pública aprovada per l’Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre.
1.3. De l’Entitat Pública Empresarial Local Serveis de Millora i Expansió Ramadera i
Genètica Aplicada.
- El balanç, amb un actiu de 333.216,43 €, un patrimoni net de 262.379,60 € i
un passiu corrent de 70.836,83 €.
- El compte de pèrdues i guanys, que dóna un resultat positiu de 21.382,19 €.
- L’estat de canvis en el patrimoni net.
- La memòria.
- L’informe de l’auditoria de comptes.
1.4. Dels consorcis
1.4.1.

DEL CONSORCI DE LA COSTA BRAVA
- El balanç, amb un actiu de 147.715.293,41 €, un patrimoni net de
146.518.046,18 € i un passiu corrent de 1.197.247,23 €.
- El compte del resultat econòmic i patrimonial, que dóna un desestalvi de
778.272,82 €
- L’estat de canvis en el patrimoni net.
- L’estat de fluxos d’efectiu.
- L’estat de liquidació del pressupost, integrat per:
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a. La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent
detall:
• Crèdits inicials ................................................................ 18.803.580,78 €
• Modificacions de crèdit ..................................................... 6.673.872,36 €
• Crèdits definitius ............................................................. 25.477.453,14 €
• Despeses compromeses ................................................ 21.196.004,82 €
• Obligacions reconegudes netes ...................................... 18.453.966,09 €
• Pagaments líquids .......................................................... 17.313.775,55 €
• Obligacions pendent de pagament ................................... 1.140.190,54 €
• Romanents de crèdit......................................................... 7.023.487,05 €
b. La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent
detall:
• Previsions inicials ........................................................... 18.803.580,78 €
• Modificacions de crèdit ..................................................... 6.673.872,36 €
• Previsions definitives ...................................................... 25.477.453,14 €
• Drets reconeguts ............................................................ 20.247.464,81 €
• Drets anul·lats ................................................................................ 0,00 €
• Drets cancel·lats ............................................................................. 0,00 €
• Drets reconeguts nets..................................................... 20.247.464,81 €
• Recaptació neta.............................................................. 18.108.627,94 €
• Drets pendents de cobrament........................................... 2.138.836,87 €
• Excés de previsió ............................................................. 5.229.988,33 €
c. I el resultat pressupostari en termes ajustats d’import 105.456,43
euros.
- La memòria, integrada pels 28 apartats que estableix la Instrucció del
model normal de comptabilitat pública aprovada per l’Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre.
- L’informe de l’auditoria de comptes.
1.4.2. DEL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA
- El balanç, amb un actiu de 3.976.159,04 €, un patrimoni net de
3.921.319,36 € i un passiu corrent de 54.839,68 €.
- El compte del resultat econòmic i patrimonial, que dóna un estalvi de
39.716,59 €
- L’estat de canvis en el patrimoni net.
- L’estat de fluxos d’efectiu.
- L’estat de liquidació del pressupost, integrat per:
a. La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent
detall:
• Crèdits inicials ................................................................. 1.188.000,00 €
• Modificacions de crèdit ........................................................ 589.910,92 €
• Crèdits definitius ............................................................... 1.777.910,92 €
• Despeses compromeses .................................................. 1.537.875,62 €
• Obligacions reconegudes netes ........................................ 1.338.432,34 €
• Pagaments líquids ............................................................ 1.338.432,34 €
• Obligacions pendent de pagament ................................................. 0,00 €
• Romanents de crèdit............................................................ 439.478,58 €
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b. La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent
detall:
• Previsions inicials ............................................................. 1.188.000,00 €
• Modificacions de crèdit ........................................................ 589.910,92 €
• Previsions definitives ........................................................ 1.777.910,92 €
• Drets reconeguts .............................................................. 1.259.694,36 €
• Drets anul·lats ............................................................................ 868,00 €
• Drets cancel·lats ............................................................................. 0,00 €
• Drets reconeguts nets....................................................... 1.258.826,36 €
• Recaptació neta................................................................ 1.108.209,67 €
• Drets pendents de cobrament.............................................. 150.616,69 €
• Excés de previsió ................................................................ 519.084,56 €
c. I el resultat pressupostari en termes ajustats d’import 119.939,81
euros.
- La memòria, integrada pels 28 apartats que estableix la Instrucció del
model normal de comptabilitat pública aprovada per l’Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre.
- L’informe de l’auditoria de comptes.
1.4.3. DEL CONSORCI DE LES GAVARRES
- El balanç, amb un actiu de 711.761,46 €, un patrimoni net de 594.221,75 € i
un passiu corrent de 117.539,71 €.
- El compte del resultat econòmic i patrimonial, que dóna un desestalvi de
23.173,31 €
- L’estat de canvis en el patrimoni net.
- L’estat de fluxos d’efectiu.
- L’estat de liquidació del pressupost, integrat per:
a. La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent
detall:
• Crèdits inicials ..................................................................... 358.624,11 €
• Modificacions de crèdit ........................................................ 100.520,02 €
• Crèdits definitius .................................................................. 459.144,13 €
• Despeses compromeses ..................................................... 346.587,17 €
• Obligacions reconegudes netes ........................................... 321.488,49 €
• Pagaments líquids ............................................................... 312.639,70 €
• Obligacions pendent de pagament .......................................... 8.848,79 €
• Romanents de crèdit............................................................ 137.655,64 €
b. La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent
detall:
• Previsions inicials ................................................................ 358.624,11 €
• Modificacions de crèdit ........................................................ 100.520,02 €
• Previsions definitives ........................................................... 459.144,13 €
• Drets reconeguts ................................................................. 322.554,75 €
• Drets anul·lats ................................................................................ 0,00 €
• Drets cancel·lats ............................................................................. 0,00 €
• Drets reconeguts nets.......................................................... 322.554,75 €
• Recaptació neta................................................................... 151.660,61 €
• Drets pendents de cobrament.............................................. 170.894,14 €
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• Excés de previsió ................................................................ 136.589,38 €
c. I el resultat pressupostari en termes ajustats d’import 22.869,70
euros.
- La memòria, integrada pels 28 apartats que estableix la Instrucció del
model normal de comptabilitat pública aprovada per l’Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre.
- L’informe de l’auditoria de comptes.
1.4.4. DEL CONSORCI D’ARTS ESCÈNIQUES SALT – GIRONA
- El balanç, amb un actiu de 2.987.243,53 €, un patrimoni net de
2.775.996,33 € i un passiu corrent de 211.247,20 €.
- El compte del resultat econòmic i patrimonial, que dóna un desestalvi de
270.112,75 €.
- L’estat de canvis en el patrimoni net.
- L’estat de fluxos d’efectiu.
- L’estat de liquidació del pressupost, integrat per:
a. La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent
detall:
• Crèdits inicials ..................................................................... 326.000,00 €
• Modificacions de crèdit ................................................................... 0,00 €
• Crèdits definitius .................................................................. 326.000,00 €
• Despeses compromeses ....................................................... 88.931,86 €
• Obligacions reconegudes netes ............................................. 74.536,72 €
• Pagaments líquids ................................................................. 66.212,15 €
• Obligacions pendent de pagament .......................................... 8.324,57 €
• Romanents de crèdit............................................................ 251.463,28 €
b. La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent
detall:
• Previsions inicials ................................................................ 326.000,00 €
• Modificacions de crèdit ................................................................... 0,00 €
• Previsions definitives ........................................................... 326.000,00 €
• Drets reconeguts ................................................................. 205.342,00 €
• Drets anul·lats ..................................................................... 135.393,01 €
• Drets cancel·lats ............................................................................. 0,00 €
• Drets reconeguts nets............................................................ 69.948,99 €
• Recaptació neta..................................................................... 69.948,99 €
• Drets pendents de cobrament......................................................... 0,00 €
• Excés de previsió ................................................................ 256.051,01 €
c. I el resultat pressupostari en termes ajustats d’import -4.587,73
euros.
- La memòria, integrada pels 28 apartats que estableix la Instrucció del
model normal de comptabilitat pública aprovada per l’Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre.
- L’informe de l’auditoria de comptes.
2.

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

El Compte general de la Diputació de Girona s’acompanya de:
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2.1. Els documents de la regla 45.3 de la ICAL 2013.
2.1.1. DE L’ENTITAT LOCAL
- L’acta d’arqueig.
- Les certificacions de cada entitat financera.
- La conciliació bancària.
2.1.2. DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA (DIPSALUT)
- L’acta d’arqueig.
- Les certificacions de cada entitat financera.
- La conciliació bancària.
2.1.3. DE L’ORGANISME AUTÒNOM XARXA LOCAL DE MUNICIPIS
GIRONINS (XALOC)
- L’acta d’arqueig.
- Les certificacions de cada entitat financera.
- La conciliació bancària.
2.1.4. DE L’ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC
ALBÉNIZ
- L’acta d’arqueig.
- Les certificacions de cada entitat financera.
- La conciliació bancària.
2.1.5. DEL CONSORCI DE LA COSTA BRAVA
- L’acta d’arqueig.
- Les certificacions de cada entitat financera.
- La conciliació bancària.
2.1.6. DEL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA
- L’acta d’arqueig.
- Les certificacions de cada entitat financera.
- La conciliació bancària.
2.1.7. DEL CONSORCI DE LES GAVARRES
- L’acta d’arqueig.
- Les certificacions de cada entitat financera.
- La conciliació bancària.
2.1.8. DEL CONSORCI D’ARTS ESCÈNIQUES SALT – GIRONA
- L’acta d’arqueig.
- Les certificacions de cada entitat financera.
2.2. Els comptes anuals i l’informe de l’auditoria de comptes de les societats
mercantils en el capital social de les quals tingui participació majoritària l’entitat
local.
2.2.1. De Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA.
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2.2.2. De Sumar, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL.
2.3. Els comptes anuals de les entitats sense finalitat de lucre dependents de l’entitat
local, i l’informe d’auditoria de comptes de la Fundació Casa de Cultura de
Girona
2.3.1. De la Fundació Casa de Cultura de Girona.
2.3.2. Del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques
de Girona (Cilma).
2.4. La Memòria justificativa del cost i el rendiment dels serveis públics de la
Diputació de Girona.
2.5. La Memòria demostrativa del grau en què s’hagin complert els objectius
programats amb indicació dels previstos i els assolits amb el cost que han tingut
de la Diputació de Girona.
SEGON. Trametre l’expedient a la Sindicatura de Comptes, abans del 15 d’octubre,
d’acord amb la regla 51.2 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que
s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local i l’article 41.4 de la Llei
18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes.
TERCER. Trametre l’expedient al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques,
abans del 31 d’octubre, de conformitat amb l’article 15.5 de l’Ordre HAP/2105/2015,
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.”
S’incorpora al Ple el diputat senyor Jordi Camps i Vicente.
El president senyor Noguer comenta que continuem amb el punt setè, que és
l’aprovació definitiva del compte general de la Diputació a l’exercici 2018. Senyora
Planas té la paraula.
La vicepresidenta senyora Maria Àngels Planas intervé i comenta que aquí aprovem
el compte general que està integrat, en aquest cas, pel compte de la pròpia
corporació, pel compte dels organismes autònoms, en aquest cas l’organisme
autònom de salut pública DIPSALUT, l’organisme autònom Xarxa Local de Municipis
Gironins XALOC, l’organisme del Conservatori de Música Isaac Albéniz, el compte de
l’entitat pública empresarial SEMEGA, i el compte dels consorcis: Consorci de la
Costa Brava, Consorci de Vies Verdes de Girona, el Consorci de les Gavarres i el
Consorci d’Arts Escèniques. La comissió de comptes es va reunir aquesta vegada el
23 de maig, va informar de manera favorable al compte general de la Diputació en
aquest exercici 2018, el compte general i l’informe de la comissió especial de comptes
es varen sotmetre a informació pública, es va publicar al tauler d’anuncis, al Butlletí
Oficial de la Província durant el termini de 15 dies, per tal que els interessats durant
aquest període poguessin presentar les reclamacions, les objeccions i observacions
que hi haguessin pertinents. La Comissió Informativa ha informat favorablement, ja
que no s’ha presentat cap reclamació ni objecció ni observació.
La diputada senyora Laia Pèlach intervé i manifesta que, entenem que aquest és un
exercici obligatori, diguéssim, per retre comptes de l’activitat econòmica de la
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Diputació i dels organismes, entenem, per tant, que és el que estan fent ara mateix.
Agraïm en aquest sentit la feina feta pels serveis econòmics, realment poder disposar
d’un document on hi trobem tota aquesta informació detallada i per tant saber com
s’han gastat de manera efectiva els diners, el pressupost que es disposava a la
Diputació, però sí que és veritat que aquesta despesa realitzada i els ingressos en
responen bàsicament a un pressupost i a un funcionament que no compartim. Que,
tal com hem anat dient en el darrer any també, mostren un model polític que és
diferent del nostre i que fins i tot qüestionem en molts sentits i per tant, només per
aquest motiu, votarem en contra.
El senyor President intervé i respon, només val a dir que l’exercici d’aprovació de
comptes no és un exercici de pressupost ni és un exercici de valorar una feina
política, perquè és un exercici tècnic que s’ha de posar a la Sindicatura de Comptes i
que això s’ha de fer per a tots els organismes públics del país i de l’Estat, i jo entenc
que quan es vota el pressupost sí que es fan exercicis sobre si és el pressupost d’un
o de l’altre, qui el fa, qui l’elabora i puc estar a favor o en contra d’una partida. Quan
s’aprova el compte és tan simple com un decret. Per tant, l’execució del pressupost
és un decret, donar compte de la liquidació, i en aquest cas és una situació plenària
perquè és una situació només purament tècnica en la qual és d’obligació que
l’aprovem per ple, però que és una feina tècnica. El que valorem aquí és si amb
aquesta feina tècnica hi estem d’acord o no hi estem d’acord. No és un tema de
situació política. Però en tot cas respectem evidentment, com no podria ser d’altra
manera, la seva posició. Alguna paraula més?
La diputada senyora Pèlach comenta, respondre-li simplement, perquè em qüestiona
el que dic. En tot cas, estic d’acord amb el que diu, però al mateix temps és cert que
el pressupost és una declaració d’intencions, i en canvi el que estem proposant és
com s’ha aplicat efectivament aquest pressupost. Per tant, sí que políticament
s’intervé en decidir de manera definitiva com s’acaba exercint aquesta despesa. Si
nosaltres hem previst una despesa de 100 000 euros per una subvenció però en
canvi aquesta despesa acaba sent de 120 000 euros, doncs per què s’ha decidit
augmentar? O en canvi pe què s’havia previst una despesa de 100 000 euros?
Perquè si la subvenció finalment no es tira endavant doncs evidentment aquí hi ha
una part de decisió política. En qualsevol cal, simplement per matissar el que dèiem.
Entenem que estem votant però entenem que té un rerefons polític l’exercici efectiu
del pressupost.
El president senyor Noguer manifesta, no entraré més en contradiccions amb el que
diu vostè. Només faré una observació que sí que penso que he de fer-li. Vostè ho ha
dit bé, el pressupost és una declaració d’intencions, la qual sí allà hi votem, i
políticament tots expressem el que considerem. A on sí que realment es veu el que
s’ha gastat i de quina manera és la liquidació del pressupost, i la liquidació del
pressupost no és el que aprovem avui, i en tot cas avui aprovem una qüestió tècnica
de com s’han de presentar els números a les administracions, a la Sindicatura de
Comptes i al Tribunal de Cuentas, si fos el cas. Però avui no estem gestionant això
que diu de 100 o 120.000, no, això és la liquidació del pressupost. I aquesta és una
qüestió tècnica que no entrarem més en aquest sentit.
S’APROVA per 23 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE) i 1 vot en contra (CUP)
8.

PLE132/000001/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Secretaria General (005): Designar la senyora Sílvia
Paneque Sureda com a membre del Consell Rector de l'organisme
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autònom Dipsalut, en substitució del senyor Pere Casellas Borrell. (Exp.
2019/6563)
“El ple de la Diputació de Girona, en sessió extraordinària de data 23 de juliol de
2019, va acordar la designació dels vocals dels consells rectors d’organismes
autònoms i òrgans de govern dels seus ens dependents; entre els quals figuren els
del Consell Rector de l’organisme autònom de Salut Pública (DIPSALUT)
Tanmateix i mitjançant escrit signat a la mateixa data, (RE núm. 1-2019-013014-2 de
data 23/07/2019) la Presidenta del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés, senyora Sílvia Paneque i Sureda demana que, de forma
immediata, es procedeixi a substituir el diputat designat anteriorment, senyor Pere
Casellas i Borrell, per la pròpia senyora Sílvia Paneque, com a membre del Consell
Rector de l’organisme esmentat.
Per tal motiu i un cop elevada la petició a la Comissió Informativa d’Hisenda,
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local amb dictamen favorable,
s’eleva al ple la proposta d’ACORD següent:
PRIMER. MODIFICAR l’acord adoptat en la sessió extraordinària del ple de data 23
de juliol de 2019, en relació a l’extrem de substituir com a membre del Consell Rector
de l’organisme autònom de Salut Públic (DIPSALUT), el senyor Pere Casellas i
Borrell, per la senyora Sílvia Paneque i Sureda.
SEGON. ESTABLIR la nova composició dels onze vocals de què constarà, a més del
President, el Consell Rector de l’organisme autònom de Salut Pública de la Diputació
de Girona (DIPSALUT), designant per a les seves respectives vocalies les persones
següents:
-Maria Puig i Ferrer
-Albert Piñeira i Brosel
-Jaume Dulsat i Rodríguez
-Jordi Camps i Vicente
-Josep Sala i Leal
-Maria Àngels Planas i Crous
-Josep Maria Bagot i Belfort
-Anna Barnadas i López
-Maria Teresa Brunsó i Puigvert
-Sílvia Paneque i Sureda
-Laia Pèlach i Saget
-Gisela Saladich i Parés”
El senyor President comenta que passaríem al punt vuitè, que és designar la senyora
Sílvia Paneque i Sureda com a membre del consell rector de l’organisme autònom
DIPSALUT, en substitució al senyor Pere Casellas. Té la paraula el vicepresident
primer, senyor Presas.
El vicepresident primer senyor Pau Presas intervé i comenta que el grup del PSC
proposa substituir el seu representant al consell rector de DIPSALUT, substituint el
senyor Pere Casellas per la senyora Sílvia Paneque, que s’incorporaria al consell
rector com a representant del PSC si s’aprova la proposta.
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S’APROVA per 23 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE) i 1 abstenció (CUP)
9.

PLE132/000002/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Secretaria General (005): Modificació de la composició
de la Comissió de seguiment del codi de conducta dels alts càrrecs de la
Diputació i dels seus organismes autònoms, mitjançant una nova
designació nominal dels membres que la componen. (Exp. 2019/6565)

“Per acord del ple de la Diputació, de data 15 de maig de 2018 es va aprovar el Codi
de Conducta dels alts càrrecs de la Diputació de Girona, publicat en el Butlletí Oficial
de la Província, amb data 1 de juny de 2018 (núm. BOP 106).
En el punt segon de la part dispositiva de l’esmentat acord s’aprova la constitució
d’una Comissió Informativa de caràcter permanent, anomenada “Comissió de
Seguiment del Codi de Conducta dels alts càrrecs de la Diputació de Girona i els seus
organismes autònoms”, l’objecte de la qual serà l’estudi, informe i consulta en relació
als objectius establerts per l’esmentat Codi de conducta i que s’aprova en aquest
mateix acord i, finalment, que aquesta Comissió es reunirà, com a mínim, una vegada
l’any.
En el punt tercer de la pròpia part dispositiva s’aprova la designació dels membres
que integren l’esmentada Comissió per aquells diputats i diputades que, alhora i
segons el mandat anterior, formaven part de la Comissió Informativa de Cooperació
Local.
Així mateix i de conformitat amb l’article 124.3 del Reial Decret 2568/1986 de 28
d’octubre pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, caldria reconsiderar el caràcter d’aquesta Comissió
informativa, en la mesura que l’objecte de la mateixa té a veure, exclusivament, amb
els objectius establerts al Codi de conducta dels alts càrrecs, sense entrar en cap
més àmbit d’actuació; amb la qual cosa, és més adequat a la seva naturalesa que la
referida Comissió de seguiment del Codi de conducta tingui el caràcter de Comissió
Informativa especial i no de Comissió Informativa permanent.
Amb l’aprovació del cartipàs del nou mandat corporatiu, acordat en la sessió
extraordinària del ple de data 23 de juliol de 2019, es crea, entre altres, la Comissió
Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, la
qual i dins de l’àmbit que ens ocupa, substitueix l’anterior Comissió Informativa de
Cooperació Local i, per tant, són els propis diputats designats en aquesta Comissió
els que han de formar part de la referida Comissió de Seguiment del Codi de
Conducta dels alts càrrecs de la Diputació de Girona i els seus organismes autònoms.
Finalment i en la mesura que a l’acord plenari de 15 de maig de 2018, es va aprovar
la designació nominal dels seus membres, cal procedir, doncs, a la modificació
d’aquest acord, només en relació al punt tercer, a efectes d’aprovar la nova
composició dels membres integrants de la Comissió, amb una nova designació
nominal, els membres de la qual seran coincidents amb els que formen part de la
Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació
Local.
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Per tot allò que s’ha exposat i previ dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, es proposa
l’adopció de l’ACORD següent:
Primer. MODIFICAR el punt segon de l’acord del ple de la Diputació, de data 15 de
maig de 2018, per la qual es constitueix la Comissió de seguiment del Codi de
Conducta, que passa de ser una comissió informativa de caràcter permanent, a tenir
el caràcter de comissió informativa especial.
Per tant, el punt segon de l’acord del ple de 15 de maig de 2018 d’aprovació del Codi
de conducta dels alts càrrecs de la Diputació de Girona i els seus organismes
autònoms, quedarà redactat de la forma següent:
“SEGON. Constituir una Comissió Informativa especial denominada “Comissió de
seguiment del Codi de conducta dels alts càrrecs de la Diputació de Girona i els seus
organismes autònoms, l’objecte de la qual serà l’estudi, informe i consulta en relació
als objectius establerts per l’esmentat Codi de conducta, aprovat per acord del ple de
data 15 de maig de 2018. Aquesta Comissió es reunirà, com a mínim, una vegada
l’any.”
Segon. MODIFICAR el punt tercer de l’acord del ple de la Diputació, de data 15 de
maig de 2018, amb la nova composició dels membres que formaran part de la referida
Comissió, que estarà integrada pels diputats i diputades següents:
President:
Vicepresident:
Vocals:

Pau Presas i Bertran
Jordi Camps i Vicente
Albert Piñeira i Brosel
Maria Àngels Planas i Crous
Jaume Dulsat i Rodríguez
Josep Sala i Leal
Roser Estañol i Torrent
Montserrat Mindán i Cortada
Joaquim Ayats i Bartrina
Josep Maria Bagot i Belfort
Eva Viñolas i Marín
Maria Teresa Brunsó i Puigvert
Pere Casellas i Borrell
Juli Fernández i Iruela
Laia Pèlach i Saget
Gisela Saladich i Parés
Carles Motas i López

Tercer. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.”
El president senyor Miquel Noguer comenta que passaríem al punt següent que és la
modificació de la composició de la Comissió de seguiment del Codi de conducta dels
alts càrrecs de la Diputació i els seus organismes autònoms mitjançant una nova
designació nominal dels membres que la componen. Té la paraula el senyor Presas.
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El vicepresident primer senyor Pau Presas pren la paraula i manifesta que el mes de
maig de l’any 2018 es va aprovar el Codi de conducta dels alts càrrecs de la Diputació
de Girona que, entre altres accions, preveia la creació d’una comissió informativa de
caràcter permanent per realitzar l’estudi enforma i consulta amb relació als seus
objectius establers en aquest codi de conducta. Un cop constituïda la nova
corporació, el que fem és procedir a la substitució dels membres d’aquesta comissió,
que estarà formada pels diputats que formin part de la Comissió Informativa
d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, i en tot cas hem
volgut actualitzar els membres d’aquesta comissió en la primera ocasió que hem
tingut, que és aquest ple, i a partir d’aquí aquest òrgan es podrà reunir de nou per
realitzar les accions de seguiment del codi de conducta de la diputació i els seus
organismes autònoms.
La diputada senyora Pèlach intervé i manifesta que el grup de la CUP votarem a favor
d’aquest punt. Sí que celebrem nosaltres també l’existència d’aquesta comissió. Ens
preocupa que s’hagi reunit només una única vegada i en tot cas no hem pogut
disposar de l’acta perquè encara no ha estat signada segons se’ns ha informat. I
demanem, per tant, que en aquest mandat sí que s’activi i es dinamitzi com una eina
de fiscalització i transparència. Moltes gràcies.
El diputat senyor Juli Fernández intervé i manifesta que el grup del PSC farem una
abstenció en aquest punt.
S’APROVA per 21 vots a favor (JxCat, ERC, IdS, TxE i CUP) i 3 abstencions (PSC)
10.

PLE132/000006/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Patrimoni i expropiacions (009): Aprovació de la
rectificació de l'inventari general de la Diputació de Girona a 31/12/2018.
(Exp. 2019/73)

“La Presidència de la Diputació va incoar, per decret de 15 de gener de 2019,
expedient per a la rectificació de l’Inventari general a data 31 de desembre de 2018.
El procediment de rectificació d’inventari es fonamenta en els articles 222 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril LMRLC) i 100 i següents del Reglament de patrimoni dels ens locals (Decret
336/1988, de 17 d’octubre –RP-), que disposen l’obligació de dur un inventari general
consolidat dels seus béns i drets i drets, format alhora per l’agregació de diferents
inventaris parcials.
La rectificació de l’inventari té caràcter anual, sens perjudici de l’obligació de
mantenir-lo actualitzat a mesura que es produeixen els actes o fets susceptibles
d’alterar-ne la composició (arts. 102.1 RP i 222.2 LMRLC)
L’òrgan competent per a l’aprovació, comprovació, i rectificació anual de l’inventari és
el ple de la corporació.
Per la seva banda els òrgans de govern dels organismes autònoms dependents han
de dur separadament els seus inventaris i fer-los aprovar pels respectius òrgans de
govern prèviament a l’aprovació definitiva pel Ple (art. 105.2 RP).
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Un cop aprovat l’inventari s’haurà de trametre còpia al departament de Governació de
la Generalitat (art. 105.3 RP) i a la Subdelegació del Govern a la demarcació de
Girona.
El servei de Patrimoni ha dut a terme les tasques corresponents de comprovació,
informació i documentació de l’inventari de la Diputació.
Per la seva banda els diferents organismes autònoms de la Diputació (XALOC,
Dipsalut i Conservatori de Música) han procedit prèviament a l’aprovació dels seus
respectius inventaris a data 31 de desembre de 2018 per part dels seus Consells
rectors i han elevat la proposta al Ple per a que siguin aprovats definitivament i
integrats a l’inventari general de la Corporació. Així el Consell Rector del Conservatori
de Música de Girona va adoptar l’acord en data 12 de març de 2019; el de Dipsalut ho
va aprovar en data 12 de març de 2019 i el del Xaloc el 26 de març de 2019.
En virtut de l’anterior, vist l’informe emès pel Servei de Patrimoni, la Comissió
Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi
dictamina favorablement i eleva al Ple l’acord següent:
Primer.- APROVAR la rectificació de l’inventari de béns i drets de la Diputació de
Girona, i actualitzar-lo a 31 de desembre de 2018 amb el següent resum per epígrafs,
classificacions, comptes d’immobilitzat i situació patrimonial:
a)Resum per epígrafs

b)Resum per classificacions
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c)Resum per comptes d’immobilitzat
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d)Resum per situacions patrimonials, classificacions i comptes
d’immobilitzat
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Segon.- APROVAR la rectificació de l’inventari de béns i drets de l’organisme
autònom XALOC –Xarxa local de municipis, i actualitzar-lo a 31 de desembre de 2018
amb les dades en detall que consten a l’expedient i amb el següent resum per
epígrafs, classificacions i comptes d’immobilitzat i situació patrimonial
a)Resum per epígrafs

b)Resum per classificacions
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c)Resum per comptes d’immobilitzat

d)Resum per situacions patrimonials, classificacions i comptes
d’immobilitzat
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Tercer.- APROVAR la rectificació de l’inventari de béns i drets de l’organisme
autònom de Salut pública de la Diputació de Girona –DIPSALUT- i actualitzar-lo a 31
de desembre de 2018 amb les dades en detall que consten a l’expedient i amb el
següent resum per epígrafs, classificacions i comptes d’immobilitzat i situació
patrimonial
a)Resum per epígrafs

b)Resum per classificacions
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c)Resum per comptes d’immobilitzat

d)Resum per situacions patrimonials, classificacions i comptes
d’immobilitzat
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Quart.- APROVAR la rectificació de l’inventari de béns i drets de l’organisme autònom
Conservatori de Música de Girona “Isaac Albéniz” i actualitzar-lo a 31 de desembre de
2018 amb les dades en detall que consten a l’expedient i amb el següent resum per
epígrafs, classificacions i comptes d’immobilitzat i situació patrimonial
a)Resum per epígrafs

b)Resum per classificacions
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c)Resum per comptes d’immobilitzat

d)Resum per situacions patrimonials, classificacions i comptes
d’immobilitzat
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Cinquè.- REMETRE còpia d’aquest acord al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Girona.”
El senyor President comenta que passaríem al punt desè, que és l’aprovació de la
rectificació de l’inventari general de la Diputació de Girona a 31 de desembre del
2018. Té la paraula el senyor Presas.
El vicepresident primer senyor Pau Presas manifesta que com cada any, s’actualitza
l’inventari general de la Diputació de Girona però en aquest cas es proposa aprovar
l’actualització feta en data de 31 de desembre de l’any 2018. És un tema merament
tècnic.
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S’APROVA per 23 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE) i 1 abstenció (CUP)
11.

PLE132/000007/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Expropiacions: Aprovació definitiva de la relació de
propietaris, béns i drets afectats per l'expropiació derivada del projecte
d'obres de l'Eixamplament de diversos trams de la ctra. GIV-5241 a Batet
de la Serra i inici de l'expedient expropiatori. (Exp. 2019/4504)

“L’aprovació definitiva del projecte constructiu d’obres del de l’Eixamplament de
diversos trams de la carretera GIV-5241, a Batet de la Serra 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.
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària del dia 7 de maig de 2019, va
aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada de propietaris formulada a
l’efecte, i la descripció dels béns i drets afectats per l’expropiació, derivada de
l’execució del projecte esmentat, i que es descriu tot seguit:
Terme municipal d’Olot
Finca de
projecte

Polígon

Parcel·la

Titular

Naturalesa

1

9

6

77902673V
77904097S

Rústic

2

1

2

3

1

13

4

1

30

5

1

16

B17392812
40228593Y
77908713P
46670971S
43630745K

Rústic
Rústic

Superfície
esplanació
(m2)
215,39
531,49
103,82
29,40

Rústic
Rústic

409,90

Aquesta relació de propietaris, béns i drets afectats es va sotmetre a informació
pública durant el termini de quinze dies hàbils a través de l’anunci publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Girona número 98 de data 22 de maig de 2019, al Diari de
Girona de data 22 de maig de 2019, El Punt Avui de data 23 de maig de 2019, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7884 de data 28 de maig de 2019 i al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Olot en data 24 de maig de 2019.
Durant aquest període d’informació pública no s’han presentat al·legacions.
D’acord amb aquests antecedents i amb el que disposa 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 d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació
Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent:
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Primer. Aprovar definitivament la relació concreta i individualitzada dels propietaris,
béns i drets a ocupar necessàriament per l’execució de les obres del projecte
constructiu d’obres del de l’Eixamplament de diversos trams de la carretera GIV-5241,
a Batet de la Serra, que es descriu tot seguit:
Terme municipal d’Olot
Finca de
projecte

Polígon

Parcel·la

Titular

Naturalesa

1

9

6

77902673V
77904097S

Rústic

2

1

2

3

1

13

4

1

30

5

1

16

B17392812
40228593Y
77908713P
46670971S
43630745K

Superfície
esplanació
(m2)

Rústic
Rústic
Rústic
Rústic

215,39
531,49
103,82
29,40
409,90

Segon. Declarar la necessitat d’ocupació, i, per tant, l’inici de l’expedient expropiatori,
dels béns i drets afectats que figuren descrits en la relació concreta i individualitzada
de propietaris, béns i drets a ocupar, ja que són indispensables per a l’execució del
projecte constructiu d’obres del de l’Eixamplament de diversos trams de la carretera
GIV-5241, a Batet de la Serra, de conformitat amb el que estableix l’article 21 de la
Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa i l’article 20 del Decret,
de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’expropiació forçosa.
Tercer. Publicar la declaració de necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats al
Butlletí Oficial de la Província (BOP), en un o dos diaris de major circulació de la
província i al tauler electrònic de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb el que estableix
l’article 21 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa.
Quart. Traslladar aquest acord, per al seu coneixement i a tots els efectes, a
l’Ajuntament d’Olot.
Cinquè. Notificar individualment aquest acord als interessats afectats.”
El president senyor Noguer comenta que els punts onzè i dotzè, si els hi sembla, els
faríem d’una sola vegada, que serien dos temes d’expropiacions de dues carreteres
de la Diputació, de la GIV-6701 i la GIV-5241. Té la paraula el vicepresident, senyor
Pau Presas.
El vicepresident senyor Presas pren la paraula i manifesta que el 7 de maig de 2019
es van aprovar inicialment les relacions propietàries de béns i drets afectats pel
projecte d’eixamplament i de millora de la seguretat a diversos trams de la carretera
GIV-5241 per Batet de la Selva, i el dia 1 de març de 2019 es va aprovar el projecte
corresponent al projecte d’obres d’un tram de la carretera de Bordils a Corçà passant
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per Madremanya, que també comprèn passar la infraestructura de la fibra òptica i la
millora de la seguretat d’aquesta carretera. En els dos casos ha passat el període
d’exposició de la relació de bons afectats sense que hi hagi al·legacions i per tant es
procedeix a l’aprovació definitiva per poder iniciar l’execució del projecte.
S’APROVA per 23 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE) i 1 abstenció (CUP)
12.

PLE132/000008/2019-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom.
Econ.. Coop. Loc; Expropiacions: Aprovació definitiva de la relació de
propietaris, béns i drets afectats per l'expropiació derivada del projecte
d'obres del Condicionament d'un tram de ctra. GIV-6701, de Bordils a
Corçà per Madremanya i inici de l'expedient expropiatori. (Exp. 2019/4202)

“L’aprovació definitiva del projecte constructiu d’obres del Condicionament d’un tram
de la carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya, terme municipal de
Monells 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.
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària del dia 19 de març de 2019, va
aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada de propietaris formulada a
l’efecte, i la descripció dels béns i drets afectats per l’expropiació, derivada de
l’execució del projecte esmentat, i que es descriu tot seguit:
Terme municipal de Madremanya
Finca Polígon Parcel·la
de
projecte

Titular

Naturalesa Expropiació Ocupació Servitud
(m2)
temporal de pas
(m2)
(m2)

101

3

28

N0065702C

Rústic

805,63

0,00

0,00

102

4

45

N0065702C

Rústic

28,51

38,20

0,00

103

3

27

40510599D

Rústic

234,75

0,00

0,00

104

4

44

40510599D

Rústic

781,02

0,00

0,00

Terme municipal de Monells
Finca Polígon Parcel·la
de
projecte
201

2

5

Titular

40493624P

Naturalesa Expropiació Ocupació Servitud
(m2)
temporal de pas
(m2)
(m2)
Rústic

291,95

0,00
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202

1

44

B62673660

Rústic

5.691,31

44,10

5,70

203

2

10

B62673660

Rústic

405,12

0,00

0,00

204

2

30

77996743V
40346368K
78001787R

Rústic

598,03

0,00

0,00

205

1

93

B62673660

Rústic

492,07

738,20

253,44

206

1

99

77998916M

Rústic

1.131,05 1.125,37

380,16

207

2

33

40227442M

Rústic

34,55

0,00

0,00

208

2

48

36805022P
37196288K

Rústic

2,80

0,00

0,00

209

1

84

P1700000A

Rústic

3.628,63 1.857,00

644,92

210

2

61

40488480Q

Rústic

463,37

0,00

0,00

211

2

64

77997433V

Rústic

79,74

0,00

0,00

212

2

73

40493650B

Rústic

104,71

0,00

0,00

213

2

74

40501295C

Rústic

40,17

0,00

0,00

Aquesta relació de propietaris, béns i drets afectats es va sotmetre a informació
pública durant el termini de quinze dies hàbils a través de l’anunci publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Girona número 73 de data 12 d’abril de 2019, al Diari de
Girona de data 17 d’abril de 2019, El Punt Avui de data 18 d’abril de 2019, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7858 de data 23 d’abril de 2019 i al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sardurní de l’Heura en
data 15 d’abril de 2019 i a l’Ajuntament de Madremanya en data 15 d’abril de 2019.
Durant aquest període d’informació pública no s’han presentat al·legacions.
D’acord amb aquests antecedents i amb el que disposa 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 d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació
Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent:

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

67

Primer. Aprovar definitivament la relació concreta i individualitzada dels propietaris,
béns i drets a ocupar necessàriament per l’execució de les obres del projecte
constructiu d’obres del Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6701, de Bordils
a Corçà per Madremanya, terme municipal de Monells, que es descriu tot seguit:
Terme municipal de Madremanya
Finca Polígon Parcel·la
de
projecte

Titular

Naturalesa Expropiació Ocupació Servitud
(m2)
temporal de pas
(m2)
(m2)

101

3

28

N0065702C

Rústic

805,63

0,00

0,00

102

4

45

N0065702C

Rústic

28,51

38,20

0,00

103

3

27

40510599D

Rústic

234,75

0,00

0,00

104

4

44

40510599D

Rústic

781,02

0,00

0,00

Terme municipal de Monells
Finca Polígon Parcel·la
de
projecte

Titular

Naturalesa Expropiació Ocupació Servitud
(m2)
temporal de pas
(m2)
(m2)

201

2

5

40493624P

Rústic

291,95

0,00

0,00

202

1

44

B62673660

Rústic

5.691,31

44,10

5,70

203

2

10

B62673660

Rústic

405,12

0,00

0,00

204

2

30

77996743V
40346368K
78001787R

Rústic

598,03

0,00

0,00

205

1

93

B62673660

Rústic

492,07

738,20

253,44

206

1

99

77998916M

Rústic

1.131,05 1.125,37

380,16

207

2

33

40227442M

Rústic

34,55

0,00

0,00

208

2

48

36805022P
37196288K

Rústic

2,80

0,00

0,00
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209

1

84

P1700000A

Rústic

3.628,63 1.857,00

644,92

210

2

61

40488480Q

Rústic

463,37

0,00

0,00

211

2

64

77997433V

Rústic

79,74

0,00

0,00

212

2

73

40493650B

Rústic

104,71

0,00

0,00

213

2

74

40501295C

Rústic

40,17

0,00

0,00

Segon. Declarar la necessitat d’ocupació, i, per tant, l’inici de l’expedient expropiatori,
dels béns i drets afectats que figuren descrits en la relació concreta i individualitzada
de propietaris, béns i drets a ocupar, ja que són indispensables per a l’execució del
projecte constructiu d’obres del Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6701,
de Bordils a Corçà per Madremanya, terme municipal de Monells, de conformitat amb
el que estableix l’article 21 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació
forçosa i l’article 20 del Decret, de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’expropiació forçosa.
Tercer. Publicar la declaració de necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats al
Butlletí Oficial de la Província (BOP), en un o dos diaris de major circulació de la
província i al tauler electrònic de l’Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de
l’Heura i a l’Ajuntament de Madremanya, d’acord amb el que estableix l’article 21 de
la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa.
Quart. Traslladar aquest acord, per al seu coneixement i a tots els efectes, a
l’Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura i a l’Ajuntament de
Madremanya.
Cinquè. Notificar individualment aquest acord als interessats afectats.”
S’APROVA per 23 vots a favor (JxCat, ERC, PSC, IdS i TxE) i 1 abstenció (CUP)
El president senyor Miquel Noguer diu, sense res més a l’ordre del dia, al ser
extraordinari no hi ha precs ni preguntes. Només desitjar unes bones vacances a tots
els que en puguin fer i en tot cas ens veiem al mes de setembre. Moltes gràcies.
El senyor president aixeca la sessió a un quart i cinc minuts d’una del migdia el
contingut de la qual, com a vicesecretari, CERTIFICO.
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