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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 7 DE SETEMBRE DE 2018 
 
Data: 7 de setembre de 2018  
Hora: 20.01- 21.15 h. 
Lloc: Sala de Plens de l’ajuntament 
 
Hi assisteixen: 
 
Jordi Sierra Salsench 
Marta Rofes Gibert  
Marc Barrera Manjón. 
 
Excusa la seva assistència la Regidora Sra. Rosa Ferré Martínez i el Regidor Sr. Pere Montalvo Llorens. 
 
Secretària interventora la Sra. Laura López Llopis, en exercici de les funcions del secretaria de 
l’Ajuntament de Colldejou.  
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. Aprovació de l’acta del 05/07/2018. 
2. Informes d’alcaldia: 
 Estat de comptes de l’hotel 
 Expedient de contractació de peó de manteniment 
3. Aprovació de l’expedient de contractació de l’obra “Renovació de la pavimentació i dels 

serveis de la Plaça de l’Església. Fase 1 i 2” 
4. Aprovació definitiva de la modificació del pressupost 
5. Aprovació de l’increment retributiu segons la LGPE 2018 
6. Aprovació de l’aplicació de la fiscalització limitada prèvia 

 
Desenvolupament de la sessió:  
 
1.- Aprovació de l’acta de 5 de juliol de 2018 

S’aprova l’acta amb els vots favorables de tot els assistents. 
 
2.- Informes d’alcaldia: 
 
Estat de comptes de l’hotel: Es posa en coneixement del Ple que els concessionaris de l’hotel Aire de 
Colldejou i del bar municipal estan al dia amb els seus deutes amb l’Ajuntament. 
 
Expedient de contractació de peó manteniment: Es posa en coneixement del Ple que el peó de 
manteniment ha deixat el seu lloc de treball i que l’Ajuntament ha iniciat el corresponent expedient 
de contractació per suplir aquesta vacant. 
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3.- Aprovació de l’expedient de contractació de l’obra “Renovació de la pavimentació i dels serveis 
de la Plaça de l’Església. Fase 1 i 2” 
 
Per part de la unitat gestora s'ha posat de manifesta la necessitat d'iniciar els tràmits corresponents 
per procedir a la contractació dels treballs de rehabilitació de la Plaça de l’Església atès el mal estat 
de manteniment de la mateixa. 
 
Per resolució s'acorda iniciar l'expedient de contractació motivant la necessitat del contracte.  
 
S'han incorporat a l'expedient el Plec de clàusules administratives particulars redactat per la 
Secretaria i el Plec de prescripcions tècniques redactat pels serveis tècnics de la Diputació de 
Tarragona els quals han de regir-se la present contractació.  
 
Consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les necessitats del present 
contracte amb càrrec a l'aplicació pressupostària 619.00 i 619.03 del pressupost de despeses de la 
Corporació.  
 
Per part de Secretària s'ha informat l'aprovació de l'expedient.  
 
Per part de la Intervenció s'ha procedit a la fiscalització prèvia de la despesa.  
 
La legislació aplicable és la següent:  
 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP). 

- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública.  

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals 

 
Per tot això, el Ple per unanimitat dels seus assistents, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació de “Renovació de la pavimentació i dels serveis de la 
plaça de l’Església. Fase 1 i Fase 2” mitjançant procediment obert simplificat, amb pressupost base de 
licitació de 132.029,94 €, i 27.726,29 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 
21%, i una durada del contracte 4 mesos per lot. 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars que 
han de regir la contractació. 
 
Tercer.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació procedint a la publicació  en el Perfil de 
contractant l’anunci de licitació , per que en el termini de vint dies naturals a partir de l’endemà de 
la publicació es presentin les proposicions que s'estimin pertinents.  
 
Quart.- Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a del 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre.  I, si escau, comprometre els crèdits necessaris en els pressuposts posteriors de 
conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals. 
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Cinquè.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil 
de contractant: 
President: Jordi Sierra Salsench 
Vocal: Laura López Llopis 
Secretari: Mario Rofes Salsench 
 
Sisè.- Publicar al perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de contractació, 
així com la composició dels membres de la mesa de contractació. 
 
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. 

 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
 
4.- Aprovació definitiva de la modificació del pressupost 
 
L’alcalde ha informat de la necessitat de tramitar un expedient de modificació de crèdit mitjançant: 
 
Despesa 1: Renovació de serveis i pavimentació a la Plaça Església, 2º fase 

 
# Aplicació pressupostària Import crèdit 

extraordinari 
Crèdit definitius 

1 619.03 80.100,00 €  
 
El finançament de la despesa serà el següent: 
 
# Tipus de 

finançament 
Aplicació 
pressupostària 

Import 
finançament 

Previsions 
definitives 

1 Subvenció 761.02 65.406,00 €  
2 RTDG 870.10 14.694,00 €  
 
L’alcalde ha resol iniciar l’expedient de modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari i 
suplement de crèdit així com encarregar a la secretaria intervenció l’emissió dels informes 
corresponents. 
 
La secretària ha emès informes en relació a la tramitació de l’expedient. L’interventor ha emès 

informe favorable. 

El Ple va aprovar inicialment la modificació de crèdit extraordinari i suplement de crèdit. 
 
No s’han presentat reclamacions a l’acord d’aprovació inicial. 
 
L’article 177.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (TRLRHL) i l’article 35 del RD 500/1990, de 20 d’abril, disposen que quan s’hagi de 
realitzar alguna despesa que no es pugui demorar fins l’exercici següent i no existeixi al pressupost de 
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la corporació crèdit o aquest sigui insuficient o no ampliable, el president incoarà l’expedient de 
concessió de crèdit extraordinari 
 
L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia que l’expedient, 
l’haurà d’informar la intervenció i se sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos tràmits i requisits 
que el pressupost. 
 
L’article 177.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article 36 del RD 500/1990, 
de 20 d’abril, estableixen que a l’expedient s’hi especificarà la corresponent aplicació pressupostària 
així com el finançament corresponent, el qual podrà ser amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, 
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos al pressupost corrent i mitjançant 
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses de d’altres aplicacions pressupostàries del pressupost 
vigent, sempre que no s’afecti al servei. L’expedient haurà d’acreditar que els ingressos previstos al 
pressupost es venen efectuant amb normalitat amb l’excepció d’aquells que tinguin caràcter 
finalista. 
 
L’article 177.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article 36.2 del RD 
500/1990, de 20 d’abril, disposen que excepcionalment es consideraran recursos efectivament 
disponibles per finançar nous o majors ingressos, d’operacions corrents, que expressament siguin 
declarats necessaris i urgents els procedents d’operacions de crèdit sempre que el seu import total no 
superior el 5% dels recursos corrents del pressupost, que la seva càrrega financera, tenint en compte 
la de les operacions projectades, no superior el 25% dels recursos corrents del pressupost i que 
l’operació quedi cancel·lada abans de la renovació de la corporació que l’hagi concertat.  
 
L’article 177.6 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL  i l’article 38 estableixen que 
els acords de les entitats locals que tinguin per objecte l’habilitació o suplement de crèdit en cas de 
calamitats públiques o de naturalesa similar d’excepcional interès general, seran immediatament 
executius, sens perjudici de les reclamacions que hi poguessin haver, les quals es resoldran en el 
termini de 8 dies des de la presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la resolució dins 
del termini esmentat. 
 
L’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local estableix que l’aprovació de la 
modificació del pressupost correspon al Ple.  
 
L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local disposa que els acords de les 
corporacions locals s’adopten com a regla general, per majoria simple dels membres presents. 
 
L’article 3 de la Llei orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos, entre d’altres, es realitzarà en un 
marc d’estabilitat pressupostària coherent amb la normativa europea. 
 
L’article 3 de la Llei orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos, entre d’altres, se sotmetrà al 
principi d’estabilitat pressupostària. 
 
L’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 18/2001, 
de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària enuncia que la Intervenció elevarà al Ple un informe 
sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat. L’informe s’emetrà amb caràcter independent. 
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L’article 21 de la Llei orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat pressupostària restaran 
obligades a formular un pla econòmic financer per l'any en curs i el següent,  que serà aprovat pel 
Ple, en el termini de dos mesos des de la seva presentació. 
 
L’article 21.1 del RD 1463/2007, de 2 novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 18/2001, de 
12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària, no serà necessària l’elaboració d’un pla econòmic 
financer quan les modificacions de crèdit estiguin finançades amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals, ja que, serà al final d’exercici quan caldrà determinar la seva procedència. 
 
L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia que l’expedient, 
l’haurà d’informar la intervenció i se sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos tràmits i requisits 
que el pressupost. 
 
L’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local estableix que l’aprovació 
de la modificació del pressupost correspon al Ple per majoria simple.  
 
L’article 169 del TRLRHL disposa que   l’expedient s’ha de publicar al BOP i al tauler d'anuncis durant 
quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i puguin formular-hi reclamacions. L’expedient 
es considerarà definitivament aprovat  si en el termini d’exposició al públic no es presenten 
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per resoldre-les. Quan la modificació estigui 
aprovada definitivament caldrà publicar el pressupost modificat resumit per capítols, al BOP i al tauler 
d'anuncis. 
 
Per tot això el Ple, per unanimitat dels seus assistents, ACORDA: 
 
1. Aprovar definitivament la modificació de crèdit extraordinari i suplement de crèdit. 
 
5.- Aprovació de l’increment retributiu del personal segons la LGPE 2018 
 
1. La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE de 4 de juliol), 
regula en el seu títol III les despeses de personal i estableix per a l'any 2018, amb caràcter bàsic, en el 
seu article 18.dos, un marge d'increment global de les retribucions del personal al servei del sector 
públic de fins l’1,5 per 100 respecte a les vigents a 31 de desembre de 2017, en termes 
d'homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a 
l'antiguitat d'aquest. 
 
A més de l'anterior, assenyala també el citat article 18.dos que, si l'increment del Producte Interior Brut 
(PIB) a preus constants el 2017 arribés o superés el 3,1 per 100, s'afegiria, amb efectes d'1 de juliol de 
2018, un altre 0,25 per 100 d'increment salarial. Aquest increment serà aprovat, si escau, per Acord de 
Consell de Ministres, del qual s'ha de traslladar a les comunitats autònomes, a les ciutats autònomes i 
a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. En aquest sentit, en data 13 de juliol de 2018 ha 
estat aprovat pel Consell de Ministres del Govern central el següent Acord: “Aprobado el incremento 
de las retribuciones del personal del sector público: (...) Por tanto, dado que se dan todos los 
requisitos exigidos, el Gobierno ha aprobado el incremento del 0.25% adicional en las retribuciones 
del personal al servicio del sector público con el objetivo de que pueda hacerse efectivo de manera 
inminente. (...) De estas subidas, tanto la adicional (0.25%) como el incremento fijo (1.5%) se verán 

también beneficiados el personal laboral de las entidades del sector público estatal, tras haber 
aprobado el Gobierno las pautas de negociación colectiva de ese sector público estatal para 2018.” 
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D'altra banda, disposa l’art. 18.dos.final que es podrà autoritzar un increment addicional del 0,2 per 
100 de la massa salarial per, entre altres mesures, la implantació de plans o projectes de millora de la 
productivitat o l'eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb funcions 
equiparables, l'homologació de complements de destinació o l’aportació a plans de pensions. En les 
Administracions i resta d’entitats del sector públic en situació de superàvit pressupostari en l’exercici 
2017, aquest increment addicional podrà arribar fins el 0.3 per cent. 
 
2. Altrament, la Llei de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2018 estableix, igualment amb 
caràcter bàsic, al seu article 18.Cinc.1 les quanties que els funcionaris d’Administració local han de 
percebre, en concepte de sou i triennis, en les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2018.  En 
aquestes quanties es recull un increment de l’1,5 respecte les previstes l’exercici 2017.  Igualment a 
l’article 18.Cinc.2 es recullen les quanties que els funcionaris han de percebre en concepte de sou i 
triennis en les pagues extraordinàries de juny i desembre.  L’art. 22 de la repetida Llei es contemplen 
els imports corresponents al Complement de destí d’aplicació als funcionaris d’Administració local 
per remissió de l’art. 168 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
personal al servei de les entitats locals. Aquests imports del complement de destí incorporen l’1.5% 
d’increment en relació amb els recollits a la Llei de pressupostos generals de l’Estat de l’exercici 2017. 
 
3. En data 19 de juliol de 2018 ha estat publicada al BOE la Resolució de 17 de juliol de 2018, conjunta 
de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses i la Secretaria d’Estat de Funció Pública, per la que 
es dicten instruccions sobre el pagament al personal del sector públic estatal dels endarreriments 
corresponents a l’increment de l’1.5% i a l’increment addicional del 0.25% previstos en la Llei 6/2018, 
de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018. 
 
Segons aquestes Instruccions els endarreriments corresponents a l’increment de l’1.5% i del 0,25% 
s’abonaran en la primera nòmina que s’elabori des la publicació d’aquesta Resolució, llevat que 
l’habilitació responsable no disposi de la totalitat dels elements formals necessaris o en altres supòsits 
en que per motius tècnics no resulti possible, i en aquests casos s’abonarà en la primera nòmina que 
sigui possible. L’increment addicional del 0.25%, s’aplicarà amb efectes 1.07.2018 i es calcularà sobre 
les retribucions vigents a 31.12.2017. 
 
En els rebuts de nòmina figurarà el següent literal: “Abonament dels endarreriments increment 1.5% 
2018” i “Abonament endarreriment increment 0.25% 2018”, fent constar de forma diferenciada 
cadascun dels conceptes retributius sobre els quals s’apliquen les pujades i les dates d’inici i fi a la 
que correspon la liquidació dels endarreriments. Les quantitats que hagin de ser abonades amb 
aquesta finalitat, hauran d’imputar-se a les mateixes aplicacions pressupostàries (concepte i 
subconcepte pressupostari) i mateixos conceptes retributius de nòmina sobre els que s’apliquen els 
increments. 
 
En relació amb el personal funcionari, les quanties corresponents, seran les que estaran accessibles en 
la web del Portal de l’Administració Pressupostària, mentre que pel personal laboral l’aplicació 
efectiva queda demorada a l’autorització de la massa salarial i posterior negociació col·lectiva en 
els casos que resulti necessari en virtut de les previsions de la LGPE 2018. 
 
4. L’art. 37 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, estableix que seran objecte de negociació, en el seu àmbit 
respectiu i en relació amb les competències de cada Administració pública i amb l’abast que 
legalment procedeixi en cada cas, les matèries següents: a) l’aplicació de l’increment de les 
retribucions del personal al servei de les Administracions públiques que s’estableixi en la Llei de 
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pressupostos generals de l’Estat i de les comunitats autònomes. b) La determinació i aplicació de les 
retribucions complementàries dels funcionaris (...) e) Els plans de previsió social complementària; (...) 
g) els criteris generals per determinar les prestacions socials i pensions de classes passives; (...) i) Els 
criteris generals d’acció social. 
 
5. L’art. 38 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic disposa que per la validesa i eficàcia dels Acords és necessària la 
seva aprovació expressa i formal per aquests òrgans.  
 
6. Per l'exposat i com a conseqüència de l'actual situació econòmica i financera en què es troba 
aquest Ajuntament és possible assumir en l'exercici 2018 el creixement de les retribucions del personal 
al servei del seu sector públic coincident amb el límit dels màxims percentatges establerts a aquests 
efectes per la normativa bàsica estatal en els termes dalt exposats. 
 
Per tot l’anterior, el Ple per unanimitat dels seus assistents, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar per a l'any 2018, amb efectes 1 de gener, un increment lineal de les retribucions dels 
empleats públics al servei d’aquest Ajuntament de l'1,5% respecte a les vigents a 31 de desembre de 
2017, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que fa a efectius de 
personal com a l'antiguitat d'aquest. 
 
SEGON. Aprovar amb efectes 1 de juliol de 2018 un increment salarial addicional lineal de les 
retribucions dels empleats públics al servei d’aquest Ajuntament del 0,25% respecte a les vigents a 31 
de desembre de 2017. 
 
TERCER. Abonar els endarreriments derivats d’aquests dos increments en la nòmina del mes d’agost, 
que es durà a terme en els termes establerts a la Resolució de 17 de juliol de 2018, per la que es 
dicten instruccions sobre el pagament al personal del sector públic estatal dels endarreriments 
corresponents a l’increment de l’1,5% i a l’increment addicional del 0.25% establerts en la Llei 6/2018, 
de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2018. 
 
QUART. Notificar aquest Acorda la Unitat de Nòmines, Secretaria Intervenció Municipal i Tresoreria. 
 
SETÈ. Notificar aquest Acord al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i a 
la Subdelegació del Govern als efectes escaients. 
 
6.- Aprovació de l’aplicació de la fiscalització limitada prèvia 
 
La funció de control intern de la gestió econòmica financera i pressupostària de les entitats locals es 
regula amb caràcter general en els articles 92, 133 i 136 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del 
règim local (LRBRL), i en els articles 213 i següents 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), i concretament, en el 
Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern a les entitats 
del sector públic local (RD 424/2017).  
 
L’article 213 del TRLRHL estableix que les funcions de control intern s’exerciran en les entitats locals 
amb l’extensió i efectes que es determinen en els articles següents de la llei, respecte de la seva 
gestió econòmica, dels organismes autònoms i de les societats mercantils d’elles dependents, en les 
seves modalitats de funció interventora, funció de control financer, inclosa l’auditoria de comptes de 
les entitats locals que es determinin reglamentàriament i funció de control de l’eficàcia.  
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El RD 424/2017 té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l'article 213 del text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i 
la seva finalitat és la regulació dels procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els 
criteris d’actuació a les entitats locals en termes homogenis amb els desenvolupats en altres àmbits 
del sector públic.  
 
S’ha disposat la formació d’Expedient per a, conforme l’article 13.1 del Reial decret 424/2017, de 28 
d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, la 
implantació, en el seu cas, del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics en 
quan a les despeses i obligacions, respecte dels extrems fixats per l'Acord del Consell de Ministres 
previst en l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i de substitució 
de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat local i els seus ens 
dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat. 
 
En data 20 de juliol de 2018 s’ha emès Informe per la Secretaria Intervenció de l’Entitat. 
 
La legislació aplicable és la següent: 
 

a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local (LRBRL)  
b. 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)  
c. Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern a les 
entitats del sector públic local (RD 424/2017)  
d. 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   
e. Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la 
qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, actualitzat per Acord de 
7 de juliol de 2011, pel que és d’aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general 
pressupostària, respecte l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.  

 
C. FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 4 del RD 424/2017 estableix que l’òrgan interventor de l’entitat local, en l’exercici de 
les seves funcions de control intern, està sotmès als principis d’autonomia funcional, exercici 
desconcentrat i procediment contradictori i haurà d’exercir el control intern amb plena autonomia 
respecte de les autoritats i les altres entitats la gestió de les quals sigui objecte del control. A aquests 
efectes, els funcionaris que el portin a terme han de tenir independència funcional respecte dels 
titulars de les entitats controlades. L’òrgan interventor ha de disposar d’un model de control eficaç i 
per a això se li han d’habilitar els mitjans necessaris i suficients. 
 
A aquests efectes el model ha d’assegurar, amb mitjans propis o externs, el control efectiu de, com a 
mínim, el vuitanta per cent del pressupost general consolidat de l’exercici mitjançant l’aplicació de 
les modalitats de funció interventora i control financer, i del cent per cent del mateix en el transcurs 
de tres anys consecutius.  
 
2. L’article 6 del mateix RD 424/2017, estableix que l’òrgan interventor pot fer ús, en l’exercici de 
les seves funcions de control, del deure de col·laboració, de la facultat de sol·licitar assessorament, 
de la defensa jurídica i de la facultat de revisió dels sistemes informàtics de gestió d’acord amb el 
que preveuen els paràgrafs següents. 
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Concretament, l’apartat 4 d’aquest article 6, estableix que els òrgans interventors poden sol·licitar, a 
través del president de l’entitat local, l’assessorament i informe dels serveis d’assistència municipal i 
dels òrgans competents de les diputacions provincials, els cabildos, els consells insulars i les comunitats 
autònomes uniprovincials. 
 
3. Previ informe de l'òrgan interventor i a proposta del President, el Ple de l'Entitat Local podrà 
acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia, segons l'article 219.2 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març en 
relació amb el 13.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del 
control intern en les entitats del Sector Públic Local. 
 
4. L’article 39 del RD 424/2017 estableix que podran aplicar el règim de control intern simplificat 
aquelles entitats locals incloses en l’àmbit d’aplicació del model simplificat de comptabilitat local 
(Regla 1 de la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local, aprovada per l’Ordre 
HAP/1782/2013, de 20 de setembre), i que són les següents :  
 

a. Els municipis el pressupost dels quals no excedeixi els 300.000€.  
b. Els municipis amb pressupost superior a 300.000€ però que no excedeixi els 

3.000.000€, i la població dels quals no superi els 5.000 habitants.  
c. La resta d’entitats locals sempre que el seu pressupost no excedeixi els 3.000.000€.  

 
Als efectes del que preveu el paràgraf anterior, s’ha de prendre com a import del pressupost el de les 
previsions inicials d’ingressos de l’últim pressupost aprovat definitivament per l’entitat local i, si s’escau, 
el de les previsions inicials d’ingressos que, per a l’entitat local i els seus organismes autònoms, es 
dedueixi de l’estat de consolidació del pressupost a què fa referència l’apartat 1.c) de l’article 166 
del TRLRHL, corresponent a l’últim pressupost aprovat. I, per a la determinació del número d’habitants 
s’efectuarà en funció de les xifres de població resultants de la última revisió del padró municipal.  
 
Quan una entitat que aplica el règim de control simplificat deixa de complir aquests requisits, només 
estarà obligada a aplicar el model normal de control, si aquesta circumstància es manté durant tres 
exercicis consecutius; tenint en compte que el model de control s’haurà d’aplicar, en qualsevol cas, 
per exercicis complerts i per totes les entitats que formen part del sector públic de l’entitat local.  
 
Aquest Ajuntament / Entitat local, d’acord amb les xifres de població resultants de la última revisió del 
padró municipal, té una població de dret de 180 habitants, i l’import de les previsions inicials 
d’ingressos de l’últim pressupost aprovat per l’entitat local i, si s’escau, el de les previsions inicials 
d’ingressos que, per l’entitat local i els seus organismes autònoms, es dedueixi de l’estat de 
consolidació del pressupost a què fa referència l’apartat 1.c) de l’article 166 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), 
corresponent a l’últim pressupost aprovat, 523.406,00 €, variables de població i pressupost que fan 
que estigui inclòs en l’àmbit d’aplicació del model simplificat de comptabilitat local, i per tant, es 
pugui acollir, d’acord amb l’article 39 del RD 424/2017, al règim de control intern simplificat.  
 
L’article 40 del RD 424/2017 estableix que les entitats acollides al règim de control intern simplificat 
hauran d’exercir la funció interventora, en les seves dues modalitats de règim ordinari i especial de 
fiscalització i intervenció limitada prèvia, respecte a la gestió econòmica de l’Entitat Local, no sent 
d’aplicació obligatòria la funció de control financer, sense perjudici de l’aplicació de l’auditoria de 
comptes en els supòsits previstos en l’article 29.3.A) del mateix RD 424/2017 i d’aquelles actuacions la 
realització de les quals per l’òrgan interventor deriva d’una obligació legal.  
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L’exercici d’aquesta funció interventora es realitzarà en els mateixos termes a totes les entitats locals, 
independentment de que el règim de control aplicat sigui el simplificat o el general; no obstant, en 
l’exposició de motius del RD 424/2017, el legislador considera raonable, sobretot pel que fa a les 
entitats locals que optin pel règim de control simplificat, l’aplicació de la fiscalització prèvia limitada, 
sempre i quan el ple adopti els acords oportuns de conformitat amb els articles 219.2 del TRLRHL i 13 
del RD 424/2017.  
 
5. En matèria de drets i ingressos, l'exercici de l'expressada funció interventora comprendrà la 
intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o expedient susceptible de produir drets de 
contingut econòmic i ingressos o moviment de fons de valors. 
 
La fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local (i la dels seus organismes 
autònoms) es podrà substituir, sempre que ho acordi el ple, pel control inherent a la presa de raó en 
comptabilitat i, si s’escau, pel control posterior dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat 
mitjançant l’exercici del control financer; com a procediment per a l’exercici de la funció 
interventora sobre els drets i ingressos, en els termes que preveuen els articles 9.1 i 40 del RD 424/2017. 
 
L'apartat 2 del citat article 9 disposa que el control posterior dels drets i ingressos de la Tresoreria de 
l'Entitat Local i la dels seus organismes autònoms s'efectuarà mitjançant l'exercici del control financer. 
 
Serà el Ple de la Corporació l'òrgan competent que podrà acordar la substitució de la fiscalització 
prèvia de drets per la inherent a la presa de raó en comptabilitat i per actuacions comprovatòries de 
control financer. 
 
Aquest control financer posterior es durà a terme mitjançant la utilització de tècniques de mostreig o 
auditoria que han de ser objecte de valoració i desenvolupament per part de la Intervenció d'aquest 
Ajuntament. 
 
No obstant això, ha de tenir-se en compte que no serà possible acordar la substitució de la 
fiscalització prèvia de tots els drets i ingressos de l'Entitat, ja que, conforme l'article 9.3 del Reial decret 
424/2017, de 28 d'abril, els actes d'ordenació i pagament material derivats de devolucions d'ingressos 
indeguts sempre seran sotmesos a la funció interventora plena prèvia.  
 
En tot cas, de no acordar-se de forma expressa la referida substitució, serà aplicable fiscalització 
prèvia plena a tots els actes, documents o expedients susceptibles de produir drets de contingut 
econòmic i ingressos o moviment de fons de valors.  
 
6. Els articles 7 i següents del RD 424/2017 estableixen que la funció interventora, que podrà ser 
exercida com a fiscalització prèvia o com a intervenció prèvia, segons el cas, té per objecte 
controlar, abans que siguin aprovats, els actes de l’entitat local i dels seus organismes autònoms, sigui 
quina sigui la seva qualificació, i, en els supòsits en què ho determini la normativa aplicable, els 
consorcis adscrits, que donen lloc al reconeixement de drets o a la realització de despeses, així com 
els ingressos i pagaments que se’n derivin, i la inversió o l’aplicació en general dels seus fons públics, 
amb la finalitat d’assegurar que la seva gestió s’ajusti a les disposicions aplicables en cada cas.   
 
Pel que fa referència al procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre despeses i 
obligacions, l’article 13.1 del mateix RD 424/2017, de 28 d’abril, estableix que, previ informe de l’òrgan 
interventor i a proposta del president, el Ple de l’Entitat local podrà acordar el règim de fiscalització i 
intervenció limitada prèvia de requisits bàsics. Per tots aquests casos en què el Ple acordi la 
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fiscalització i intervenció limitada prèvia, l’òrgan interventor es limitarà a comprovar els requisits bàsics 
que es detallen a l’apartat 2 de l’article 13, estant subjectes a control posterior, mitjançant l’exercici 
del control financer. 
 
Per a la determinació dels requisits considerats bàsics cal atendre a aquells que assegurin 
l’objectivitat, la transparència, la no discriminació i la igualtat de tracte en les actuacions públiques, i 
resultaran d’aplicació en tot cas els requisits bàsics recollits en l’Acord del Consell de Ministres vigent 
en cada moment, en tot allò que sigui d’aplicació a les entitats locals. 
 
I en conseqüència, resultarà aplicable el règim ordinari de fiscalització i intervenció prèvia respecte 
dels tipus de despeses i obligacions per als quals no s’hagi acordat el règim de requisits bàsics als 
efectes de fiscalització i intervenció limitada prèvia, el mateix que, al marge ja d’acord, per a les 
despeses de quantia indeterminada.  
 
Com ja s’ha avançat, en els casos en què el Ple adopti el règim de fiscalització i intervenció limitada 
prèvia de requisits bàsics, l’òrgan interventor es limitarà a comprovar els requisits bàsics següents :  
 

a. L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat a la naturalesa de la despesa 
o obligació que es proposi contreure. S’entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a 
contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l’entitat local que compleixin els 
requisits dels articles 172 i 176 del TRLRHL.  
En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb finançament afectat 
s’ha de comprovar que els recursos que les financen són executius, i s’ha d’acreditar amb 
l’existència de documents fefaents que n’acreditin l’efectivitat.  
Quan es tracti de contreure compromisos de despeses de caràcter plurianual s’ha de comprovar, 
a més, si es compleix el que preceptua l’article 174 del TRLRHL.  
S’entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a 
càrrec de la tresoreria de l’entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  
 
b. Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan competent. En tot cas s’ha de 
comprovar la competència de l’òrgan de contractació o concedent de la subvenció quan 
aquest òrgan no tingui atribuïda la facultat per aprovar les despeses de què es tracti.  
 
c. Els altres aspectes que, per la seva transcendència en el procés de gestió, determini el ple a 
proposta del president i previ informe de l’òrgan interventor.  A aquests efectes, independentment 
que el Ple hagi dictat acord o no, es consideren, en tot cas, transcendents en el procés de gestió 
els aspectes que fixi l’acord de Consell de Ministres vigent respecte l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics, en els supòsits que siguin aplicables a les entitats locals, 
que s’han de comprovar en tots els tipus de despesa que comprèn. 

 
7. En relació a aquest règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics 
respecte de despeses i obligacions, l’article 13 RD 424/2017, de 28 d’abril, preveu que, 
addicionalment, el Ple de la corporació pugui aprovar altres extrems addicionals que tindran la 
consideració de requisits o tràmits essencials. Aquests extrems haurien de tenir com a finalitat 
assegurar l’objectivitat, la transparència, la no discriminació i la igualtat de tracte en les actuacions 
públiques.  
 
No obstant, encara que l’Entitat no hi acordi d’addicionals essencials, els òrgans de control que 
observin alguna incidència en el compliment dels requisits propis d’un expedient sempre podran fer 
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ús de la seva facultat de formular observacions complementàries en la fiscalització i intervenció 
limitada prèvia, conforme es preveu a l’article 14 del RD 424/2017, de 28 d’abril, que disposa que 
“l’òrgan interventor pot formular les observacions complementàries que consideri convenients, sense 
que aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació dels expedients. Respecte a 
aquestes observacions no és procedent el plantejament de discrepància”. 
 
8. L’informe emès per la Secretaria intervenció de l’Entitat va considerar adient, i aquesta 
Presidència assumeix el seu criteri a efectes de Proposta d’Acord, l’aplicació del règim de fiscalització 
limitada prèvia de despeses i obligacions en règim de requisits bàsics, respecte dels extrems fixats per 
l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
General Pressupostària. 
 
9. I igualment van considerar adient el mateix Informe de Secretaria Intervenció  la proposta 
d’Acord de substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat local i 
els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de raó en 
comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els seus drets i 
ingressos. 
 
Per tot això, el Ple per unanimitat dels seus assistents, ACORDA: 
 
Primer.- D’aplicació del règim simplificat pel control intern de l’activitat econòmica financera de 
l’entitat local, en els termes que preveuen els articles 39 i 40 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, 
pel qual s’estableix el règim jurídic del control intern de les Entitats del Sector Públic Local, amb 
efectes d’1 de juliol de 2018.  
 
Segon.- De substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat local i 
els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de raó en 
comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els seus drets i 
ingressos, en els termes que preveuen els articles 9.1 i 40 de la norma reglamentària esmentada, i 
amb efectes igualment d’1 de juliol de 2018. 
 
Tercer .- D’adopció del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a 
l’exercici de la funció interventora sobre despeses i obligacions, en els termes que preveu l’article 13.1 
de l’esmentat Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, i respecte dels extrems fixats per l'Acord del 
Consell de Ministres previst en l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General 
Pressupostària, i també amb efectes d’1 de juliol de 2018. 
 
Quart .- De declaració expressa que qualsevol altra tipologia de despesa també estarà sotmesa a 
fiscalització i intervenció prèvia limitada de requisits bàsics, havent-se de comprovar els extrems 
generals regulats en el citat Reial Decret  424/2017, de 28 d’abril. 
 
Cinquè .- De deixar sense efecte tot allò que reguli l’exercici del control intern a l’Ajuntament que 
contradigui la normativa vigent en matèria de control intern, a partir de 1 de juliol de 2018. 
 
No havent-hi més punts a tractar, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 
 


