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Carles Ros i Arpa, el secretari de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, comarca del Baix
Empordà,
CERTIFICO: Que el Ple Municipal, en la sessió del dia 22 de març de 2018
(PLE2018000003), adoptà, entre d’altres, l’acord següent:
PRODECIMENTS PER A LA GESTIO DEL PATRIMONI DE L'AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS (GPA) (X2018007693)
«Vist que a l'any 2010 l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va iniciar un projecte
d'implantació de l'aplicació informàtica de gestió patrimonial GPA. Per complir aquest
objectiu va ser necessari:
 Definir les classificacions o tipologies de béns que cobrien l'univers total de béns de
l'Ajuntament, juntament amb els seus criteris de gestió.
 Definir els criteris de localització física i analítica dels béns.
 Definir la totalitat d'operacions patrimonials que afectaven al patrimoni de
l'Ajuntament.
 Instal·lar GPA en els servidors de l'Ajuntament.
 Parametritzar GPA acord amb les classificacions i operacions aprovades.
 Formació tècnica d'usuaris del personal de diferents serveis que utilitzarien GPA en
els seus diferents nivells
Com a resultat d'aquest projecte, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va obtenir, entre
altres:
 Tom I. Criteris de gestió de béns, amb un desenvolupament bastant exhaustiu de
classificacions i, amb els criteris comptables de la ICAL 2004 pel que fa a comptes
comptables i criteris d'amortització.
 Tom II. Operacions patrimonials, amb un desenvolupament igualment exhaustiu i,
amb criteris comptables de la ICAL 2004 pel que fa a valoració de béns, comptes i
assentaments comptables.
 Aplicació informàtica GPA parametritzada d'acord amb els dos toms anteriors.
Vist que a l'any 2015, XALOC va abordar un projecte d'implantació de GPA integrada amb
SICALWIN, per a les Entitats Locals de la Província de Girona.
Aquest projecte va tenir, entre altres, els resultats següents:
 Manuals segons la ICAL 2013 i, la resta de marc legal vigent a dia d'avui:
o Tom I. Manual de normes i procediments. Criteris de gestió de béns.
o Tom II. Manual de normes i procediments. Operacions patrimonials.
o Tom III. Manual de normes i procediments. Procediments.
 Manual de metodologia per a la realització de treballs de camp i valoració.
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Atès les obligacions legals vigents tant a nivell patrimonial com contable, ha sigut necessari
contractar a l’empresa BONSER INICIATIVAS DE GESTION SL amb NIF B83168427,
que ostenta l’exclusiva del programa GPA, perquè realitzi la posada en marxa de l'aplicació
informàtica de gestió patrimonial GPA, a partir del projecte realitzat per XALOC per a totes
les entitats locals de la província de Girona.
Aquest projecte de posada en marxa de l’aplicació GPA, va a donar com a resultat, entre
d’altres, la revisió del tom I i del tom II abans esmentats
Atès que el contingut d’aquest Manual de Normes i Procediments de Gestió Integral del
Patrimoni Municipal te caràcter de normes internes de l’Ajuntament per als usuaris de
l’aplicació informàtica de Gestió Patrimonial d’Actius (GPA).
El Ple municipal acorda:
Primer- Aprovar el Tom I i el Tom II, segons document annex, del Manual de Normes i
Procediments del Sistema de Gestió Integral del Patrimoni Municipal, que regeix l’operativa
de l’aplicació informàtica de Gestió Patrimonial d’Actius (GPA), actualitzant i millorant el
seu contingut, incorporant nous elements patrimonials en les diferents classificacions i es
millora la redacció inicial en determinats circuits operatius, tot això d’acord als paràmetres
inicials donat per Xaloc.
Segon- Donar trasllat d’aquestes modificacions als diferents usuaris de l’aplicació
informàtica GPA i publicar les versions actualitzades dels diferents volums del Manual de
Normes i Procediments amb aquestes modificacions a la Intranet Municipal.»
El present certificat s’expedeix a reserva de l’aprovació de l’acta de la sessió de Ple d’acord amb el previst a
l’art. 206 del Reglament d’Organització i Funcionament.

I perquè així consti i tingui els efectes corresponents, lliuro aquest certificat amb el vistiplau
de l’alcalde.
Sant Feliu de Guíxols, 28 de març de 2018
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