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

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

de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local. 
 
El projecte de pressupost general de la Diputació per a l'exercici de 2019 figura integrat pel de la 
Corporació, el de l’Organisme Autònom de Salut Pública (Dipsalut), el de l’Organisme Autònom 
Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) i el de l’Organisme Autònom Conservatori de Música 
Isaac Albéniz de la Diputació de Girona i l’estat de previsió de despeses i ingressos de l’entitat 
pública empresarial local Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada (Semega), 
respectivament proposats pels seus òrgans competents a l’aprovació del Ple de la Diputació. 
 
D’altra banda, l’article 122 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
estableix que els consorcis estan subjectes al règim de pressupost, comptabilitat i control de 
l’administració pública a la qual estan adscrits. El mateix precepte legal disposa que els consorcis 
han de formar part dels pressupostos de l’administració pública d’adscripció que, en el sector 
públic de la Diputació de Girona, són el Consorci Costa Brava – Entitat Local de l’Aigua, el 
Consorci de les Vies Verdes de Girona, el Consorci de les Gavarres i el Consorci d’Arts 
Escèniques Salt Girona (CAESG). En aquest cas, la present proposta no acorda l’aprovació inicial 
del pressupost del CAESG, atès que a data de la seva emissió resta pendent la seva aprovació a 
càrrec de l’òrgan competent del Consorci. 
 
El pressupost general de la Diputació i els pressupostos de cadascun dels consorcis inclouen, 
d’acord amb l’article 165.1 del TRLRHL: 

a) Els estats de despeses. 
b) Els estats d’ingressos. 
c) Les bases d’execució, que contenen l’adaptació de les disposicions generals en matèria 

pressupostària a l’organització i les circumstàncies de la Diputació, dels seus organismes 
autònoms i dels consorcis adscrits. 

 



 

 

 

Cal destacar que el pressupost general de la Diputació i els pressupostos dels consorcis no 
presenten dèficit inicial (article 165.4 TRLRHL). 
 
Al pressupost general de la Diputació i de cadascun dels consorcis s’hi afegeixen com annexos 
(art. 166.1 TRLRHL): 

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

b) Els programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les societats mercantils, de 
les quals l’entitat local sigui titular única o partícep majoritària del seu capital social. 

c) L’estat de consolidació del pressupost de la pròpia entitat amb la de tots els pressupostos i 
els estats de previsió d’ingressos i despeses de les societats mercantils. 

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

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

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

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

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

beneficis fiscals i la seva incidència en els ingressos de cada entitat local. 
f) Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les comunitats autònomes en 

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

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

D’acord amb l’article 15.3.e) de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, cal remetre anualment al 
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública informació sobre els passius contingents, com són les 
garanties públiques i els préstecs morosos, que poden incidir de manera significativa en els 
pressupostos de les corporacions locals. 
  
Així mateix, la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF) estableix en l’article 29 l’obligació de les administracions públiques d’elaborar 
un pla pressupostari a mig termini, que abastarà un període mínim de 3 anys (període 2020-2022), 
i que s’inclourà en el programa d’estabilitat, en el qual s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos 
anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius 
d’estabilitat pressupostària i de deute públic i de conformitat amb la regla de la despesa. 
 



 

 

 

Vist l’informe emès per la Intervenció a l’empara de l’article 168.4 TRLRHL, la presidenta de la 
Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda proposa dictaminar 
favorablement i elevar al Ple l’acord següent: 
 
PRIMER. Aprovar l’import del límit de la despesa no financera, en compliment de l’article 30 de la 
LOEPSF,  per import de 209.502.801,40 euros i per a l’exercici 2019 de les entitats del sector 
públic de la Diputació de Girona segons detall que s’indica a continuació: 
 

Concepte 
Capacitat/necessitat de 

finançament previst 

Càlcul de la despesa 
no financera màxima 
per obtenir l’equilibri 

Ingressos no financers 197.501.434,89 197.501.434,89 

Despeses no financeres 206.289.408,22 209.502.801,40 

Saldo d’operacions no financeres -8.787.973,33 -12.001.366,51 

Ajustaments en comptabilitat nacional 12.001.366,51 12.001.366,51 

Capacitat/necessitat de finançament 3.213.393,18 0,00 

 
SEGON. Aprovar inicialment el pressupost general de la Diputació de Girona per a l’exercici 2019, 
l'import consolidat del qual en el seus estats d'ingressos i de despeses és de CENT 
QUARANTA-UN MILIONS CENT DISSET MIL NOU-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB 
QUARANTA-SIS CÈNTIMS (141.117.926,46 euros), i constituït segons detall que s’indica a 
continuació: 
 

a. Pressupost propi de la corporació, equilibrat en els seus estats d’ingressos i de despeses 
per import de CENT TRENTA-QUATRE MILIONS CINC-CENTS VUITANTA-UN MIL 
EUROS (134.581.000,00 euros). 

 
b. Pressupost de l’Organisme Autònom de Salut Pública - Dipsalut, equilibrat en els seus 

estats d’ingressos i de despeses per import de CATORZE MILIONS CENT SET MIL 
QUARANTA-SIS EUROS (14.107.046,00 euros). 

 
c. Pressupost de l’Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis Gironins - Xaloc, equilibrat 

en els seus estats d’ingressos i de despeses per import d’ONZE MILIONS VUIT-CENTS 
DOS MIL EUROS (11.802.000,00 euros). 

 
d. Pressupost de l’Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació 

de Girona, equilibrat en els seus estats d’ingressos i de despeses per import de TRES 
MILIONS VUITANTA-SIS MIL EUROS (3.086.000,00 euros). 
 

e. Estats de previsió d’ingressos i de despeses per import de SET-CENTS CINQUANTA MIL 
EUROS (750.000,00 euros) de l’entitat pública empresarial local Serveis de Millora i 
Expansió Ramadera i Genètica Aplicada – Semega. 

 

PRESSUPOST D'INGRESSOS Corporació Dipsalut Xaloc 
Conservatori 

Isaac 
Albéniz 

Semega 
Ajustaments 

de 
consolidació 

Pressupost 
consolidat 

1 - Impostos directes 12.124.328,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.124.328,64 

2 - Impostos indirectes  14.438.374,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.438.374,80 

3 - Taxes, preus públics i altres 
ingressos 

 2.017.485,74 183.130,00 5.096.320,00 448.820,00 208.579,00 0,00 7.954.334,74 

4 - Transferències corrents  92.081.130,91 13.923.416,00 6.703.280,00 2.634.130,00 541.421,00 23.208.119,54 92.675.258,37 

5 - Ingressos patrimonials  59.886,24 500,00 0,00 50,00 0,00  0,00 60.436,24 

Operacions corrents 120.721.206,33 14.107.046,00 11.799.600,00 3.083.000,00 750.000,00 23.208.119,54 127.252.732,79 

6 - Alienació d'inversions reals 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

7 - Transferències de capital 3.808.693,67 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 3.808.693,67 

Operacions de capital 3.808.693,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.808.693,67 

8 - Actius financers 100.000,00 0,00 2.400,00 3.000,00 0,00 0,00 105.400,00 

9 - Passius financers 9.951.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.951.100,00 

Operacions financeres 10.051.100,00 0,00 2.400,00 3.000,00 0,00 0,00 10.056.500,00 



 

 

 

TOTAL PRESSUPOST 
D'INGRESSOS 

134.581.000,00 14.107.046,00 11.802.000,00 3.086.000,00 750.000,00 23.208.119,54 141.117.926,46 

          
 

    
 
 

        
 

    

PRESSUPOST DE 
DESPESES 

Corporació Dipsalut Xaloc 
Conservatori 

Isaac 
Albéniz 

Semega 
Ajustaments 

de 
consolidació 

Pressupost 
consolidat 

1 - Despeses de personal 17.947.105,73 2.782.162,45 7.832.112,00 2.728.977,00 521.234,77 0,00 31.811.591,95 

2 - Despeses corrents en béns i 
serveis 

13.513.896,32 4.879.087,55 3.730.888,00 302.713,00 228.765,23 0,00 22.655.350,10 

3 - Despeses financeres 8.000,00 0,00 7.500,00 10,00 0,00 0,00 15.510,00 

4 - Transferències corrents 64.913.118,48 5.645.796,00 25.500,00 5.700,00 0,00 23.208.119,54 47.381.994,94 

5 - Fons de contingència 3.295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.295.000,00 

Operacions corrents 99.677.120,53 13.307.046,00 11.596.000,00 3.037.400,00 750.000,00 23.208.119,54 105.159.446,99 

6 - Inversions reals 19.842.096,44 280.000,00 170.000,00 45.600,00  0,00 0,00 20.337.696,44 

7 - Transferències de capital 14.833.783,03 520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.353.783,03 

Operacions de capital 34.675.879,47 800.000,00 170.000,00 45.600,00 0,00 0,00 35.691.479,47 

8 - Actius financers 133.500,00 0,00 36.000,00 3.000,00 0,00 0,00 172.500,00 

9 - Passius financers 94.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.500,00 

Operacions financeres 228.000,00 0,00 36.000,00 3.000,00 0,00 0,00 267.000,00 

TOTAL PRESSUPOST  
DESPESES 

134.581.000,00 14.107.046,00 11.802.000,00 3.086.000,00 750.000,00 23.208.119,54 141.117.926,46 

 
TERCER. Aprovar inicialment els pressupostos per a l’exercici 2019 dels consorcis adscrits a la 
Diputació de Girona, que formen part del pressupost d’acord amb l’article 122 de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic: 
 

a. Pressupost del Consorci Costa Brava – Entitat Local de l’Aigua, d’import DINOU MILIONS 
VUITANTA-SIS MIL EUROS (19.086.000,00 euros). 
 

PRESSUPOST D'INGRESSOS  PRESSUPOST DE DESPESES 

Capítol Import  Capítol Import 

1 Impostos directes 0,00  1 Despeses de personal 1.422.280,93 

2 Impostos indirectes 0,00 
 

2 
Despeses corrents en béns i 
serveis 

16.463.572,52 

3 
Taxes, preus públics i altres 
ingressos 

18.490.395,00 
 

3 Despeses financeres 800,00 

4 Transferències corrents 150.767,00  4 Transferències corrents 191.403,55 

5 Ingressos patrimonials 145.894,89  5 Fons de contingència 37.476,00 

Operacions corrents 18.787.056,89  Operacions corrents 18.115.533,00 

6 Alienació d'inversions reals 0,00  6 Inversions reals 970.467,00 

7 Transferències de capital 0,00  7 Transferències de capital 0,00 

Operacions de capital 0,00  Operacions de capital 970.467,00 

8 Actius financers 298.943,11  8 Actius financers 0,00 

9 Passius financers 0,00  9 Passius financers 0,00 

Operacions financeres 298.943,11  Operacions financeres 0,00 

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 19.086.000,00 
 TOTAL PRESSUPOST DE 

DESPESES 
19.086.000,00 

 
b. Pressupost del Consorci de les Vies Verdes de Girona, d’import UN MILIÓ SET-CENTS 

DOTZE MIL EUROS (1.712.000,00 euros). 
 

PRESSUPOST D'INGRESSOS  PRESSUPOST DE DESPESES 

Capítol Import  Capítol Import 

1 Impostos directes 0,00  1 Despeses de personal 434.679,25 

2 Impostos indirectes 0,00  2 Despeses corrents en béns i serveis 617.015,30 

3 
Taxes, preus públics i altres 
ingressos 

30.174,41 
 

3 Despeses financeres 100,00 

4 Transferències corrents 1.145.768,61  4 Transferències corrents 8.000,00 

5 Ingressos patrimonials 80,00  5 Fons de contingència 0,00 

Operacions corrents 1.176.023,02  Operacions corrents 1.059.794,55 

6 Alienació d'inversions reals 0,00  6 Inversions reals 433.168,00 

7 Transferències de capital 527.726,98  7 Transferències de capital 202.987,45 

Operacions de capital 527.726,98  Operacions de capital 636.155,45 



 

 

 

8 Actius financers 8.250,00  8 Actius financers 16.050,00 

9 Passius financers 0,00  9 Passius financers 0,00 

Operacions financeres 8.250,00  Operacions financeres 16.050,00 

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 1.712.000,00  TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 1.712.000,00 

 
c. Pressupost del Consorci de les Gavarres, d’import SIS-CENTS VINT-I-SET MIL 

DOS-CENTS EUROS (627.200,00 euros). 
 

PRESSUPOST D'INGRESSOS  PRESSUPOST DE DESPESES 

Capítol Import  Capítol Import 

1 Impostos directes 0,00  1 Despeses de personal 233.073,25 

2 Impostos indirectes 0,00  2 Despeses corrents en béns i serveis 311.535,11 

3 
Taxes, preus públics i altres 
ingressos 

41.431,28 
 

3 Despeses financeres 400,00 

4 Transferències corrents 524.324,72  4 Transferències corrents 14.400,00 

5 Ingressos patrimonials 0,00  5 Fons de contingència 6.347,64 

Operacions corrents 565.756,00  Operacions corrents 565.756,00 

6 Alienació d'inversions reals 0,00  6 Inversions reals 61.444,00 

7 Transferències de capital 61.444,00  7 Transferències de capital 0,00 

Operacions de capital 61.444,00  Operacions de capital 61.444,00 

8 Actius financers 0,00  8 Actius financers 0,00 

9 Passius financers 0,00  9 Passius financers 0,00 

Operacions financeres 0,00  Operacions financeres 0,00 

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 627.200,00  TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 627.200,00 

 
QUART. Aprovar les bases que serviran per a l’execució dels pressupostos de les entitats que 
s’integren en el pressupost general de la Diputació de Girona i dels consorcis adscrits, i que 
s’integren a l’expedient. 
 
CINQUÈ. Sotmetre l'expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils, 
mitjançant un edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler 
d’anuncis electrònic, de conformitat amb el que disposa l'article 169.1 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
SISÈ. El pressupost general de la Diputació de Girona i els pressupostos dels consorcis adscrits 
s’entendran aprovats definitivament si no s’hi formula cap al·legació o reclamació en el termini 
d’exposició pública, segons disposa l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
SETÈ. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
VUITÈ. El pressupost general de la Diputació de Girona i els pressupostos dels consorcis adscrits 
entraran en vigor una vegada publicat l’edicte, resumit per capítols, de cadascun dels 
pressupostos que l’integren d’acord amb els pactes segon i tercer, en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona. 
 
NOVÈ. Donar-se per assabentat de l’aprovació dels estats de previsió d’ingressos i despeses  
presentats de la resta d’ens dependents de la Diputació de Girona, segons la sectorització 
efectuada per la Intervenció General de l’Estat d’acord amb la definició i delimitació del Sistema 
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC): 
 

a. Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA, amb un estat de previsió d’ingressos i 
despeses per import de SET MILIONS QUATRE-CENTS VINT-I-TRES MIL NOU-CENTS 
VINT-I-DOS EUROS (7.423.922,00 euros), aprovat pel Consell d’Administració del 
Patronat de data 6 de setembre de 2018. 

 



 

 

 

b. Sumar, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, amb un estat de previsió 
d’ingressos i despeses per import de TRETZE MILIONS CENT SEIXANTA-CINC MIL 
DOS-CENTS SEIXANTA EUROS (13.165.260,00 euros), aprovat per la Junta General de 
la societat de data 12 de setembre de 2018. 

 
c. Fundació Casa de Cultura de Girona, amb un estat de previsió d’ingressos i despeses per 

import de UN MILIÓ DISSET MIL SET-CENTS EUROS (1.017.700,00 euros), aprovat pel 
Patronat de la Fundació de data 4 de setembre de 2018. 

 
d. Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona, amb un estat 

de previsió d’ingressos i despeses per import de CENT VUITANTA-UN MIL EUROS 
(181.000,00 euros), aprovat per l’Assemblea General del Consell de data 6 de setembre de 
2018. 
 

DESÈ. Donar-se per assabentat de l’informe de la Intervenció d’avaluació del compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i del límit del deute, amb motiu de l’aprovació del pressupost 
general de la Diputació de Girona per a l’exercici 2019, que consta a l’expedient, i segons el qual 
compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària i el nivell del deute viu previst a 31 de desembre de 
2019 és de 10.141.269,13 euros. 
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