
 
Ajuntament de Bellvei

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLVEI

Identificació de la sessió

Caràcter: ordinari

Data: 12/04/2018

Horari: De les 19:00 hores a les 20:48 hores.

Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament 

L’Alcalde: Fèlix Sans Mañé  + BELLVEI
 
Regidors assistents:

-      Sra. Eva Gómez López  + BELLVEI
-      Sr. Rafael Díaz Gómez  + BELLVEI
-      Sr. Gerard Colet Mañé + BELLVEI
-      Sra. Carolina Granado Pleguezuelos  + BELLVEI
-      Sra. Mercedes Martín Navarro + BELLVEI
-      Sra. Núria Güell del Campo  PSC
-      Sr. Valentín González Garcia  PDeCat
-      Sr. José Agustín Huerta Rodrigo  PDeCat
-      Sra. Ingrid Salas Batet  PDeCat

Assistit pel Secretari acumulat de la Corporació, Manel Pahissa Casas, que dóna fe de l’acta, el 
qual  fa constar  que el  Ple es constitueix vàlidament  per  existir  el  quòrum legal  establert  a  
l’article 90.1 del RD 2568/1986, de 18 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les Entitats Locals.

La  sessió  ha  estat  degudament  convocada obra  l’acte  per  l’Alcaldia  es  passa a  tractar  el  
següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA
 
1. APROVACIÓ SI ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI D’11 DE GENER DE 2018. (EXP. 
9/2018)

2. APROVACIÓ SI ESCAU, DE L’ACTA DE PLE EXTRAORDINARI DE 24 DE GENER DE 
2018. (EXP. 73/2018)

3. APROVACIÓ SI ESCAU, DE L’ACTA DE PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 8 DE MARÇ DE 
2018.  (EXP. 212/2018)

4. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA

5. DONAR COMPTE DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2018-0060 DE L’APROVACIÓ DEL PLA 
PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL PERÍODE 2019-2021. 

6.  DONAR  COMPTE  DECRET  D’ALCALDIA  NÚM.  2018-0106  DE  L’APROVACIÓ 
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT DE L’EXERCICI 2017 

7.  DONAR COMPTE DECRET D’ALCALDIA NÚM.  2018-0108 DE L’APROVACIÓ DE LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2017

8.  DONAR  COMPTE  INFORME  DE  LA  INTERVENCIÓ  SOBRE  EL  COMPLIMENT  DE 
L’OBJECTIU D’ESTABILITAT, REGLA DE LA DESPESA I LÍMIT DEL DEUTE AMB MOTIU 
DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST. (EXP. 2018/59)

9.  DONAR  COMPTE  DE  LA  RENÚNCIA  DE  LA  REGIDORA  SRA.  MÒNICA  SEBÉ 
RODRÍGUEZ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PDECAT.  (EXP. 2018/374)
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10. APROVACIÓ SI ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDIT Nº 2  CRÈDIT EXTRAORDINARI 
(EXP. 2018/395)

11.  APROVACIÓ  SI  ESCAU,  DEL  RÈGIM  DE  CONTROL  INTERN  SIMPLIFICAT.  (EXP. 
2018/380)

12.  APROVACIÓ SI  ESCAU, CALENDARI DE FESTES LOCALS PER L’ANY 2019 (EXP. 
2018/191)

13. APROVACIÓ SI ESCAU, DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT (EXP. 
2018/377)

14. APROVACIÓ SI ESCAU, DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE DOMINI PÚBLIC LOCAL 
PER EMPRESES O ENTITATS EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT.
(EXP. 2018/390)

15. APROVACIÓ SI ESCAU, MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL 
RETORN  DELS  EXILIATS  I  LA  DENÚNCIA  DE  LA  DERIVA  ANTIDEMOCRÀTICA  I 
AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL. (EXP. 2018/405)

16. PRECS I PREGUNTES

Es comprova l’assistència de membres suficients per a constituir vàlidament el ple, i l’alcalde 
declara oberta la sessió.

Desenvolupament de la sessió

1.-  APROVACIÓ SI ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE 11 DE GENER DE 2018.  
(Exp. 9/2018)

L’Alcalde sotmet a votació l’esborrany de l’acta de sessió ordinària de l’Ajuntament, celebrada 
el dia 11 de gener de 2018, que els hi ha estat lliurat amb anterioritat pel seu examen i posterior 
aprovació.

En no fer ús de la paraula cap regidor, l’Alcalde sotmet l’Acta a votació amb el següent resultat:

Vots a favor: 07 corresponent al grup polític municipal (06 + Bellvei, 01 PSC)
Abstenció: 03 corresponents als grups polítics municipals (03 de PDeCAT) 
En contra: 0

Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada l’acta anterior per  majoria 
absoluta.

2. APROVACIÓ SI ESCAU, DE L’ACTA DE PLE  EXTRAORDINARI DE 24 DE GENER DE 
2018. (Exp. 73/2018)

L’Alcalde  sotmet  a  votació  l’esborrany  de  l’acta  de  sessió  extraordinària  de  l’Ajuntament, 
celebrada el dia 24 de gener de 2018, que els hi ha estat lliurat amb anterioritat pel seu examen 
i posterior aprovació.

En no fer ús de la paraula cap regidor, l’Alcalde sotmet l’Acta a votació amb el següent resultat:

Vots a favor:  07 corresponent als grups polítics municipals (06 + Bellvei, 01 PSC)
Abstenció: 03 corresponents al grup polític municipal (03 de PDeCAT) 
En contra: 0

Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada l’acta anterior per  majoria 
absoluta.
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3. APROVACIÓ SI ESCAU, DE L’ACTA DE PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 8 DE MARÇ DE 
2018.  (Exp. 212/2018)

L’Alcalde  sotmet  a  votació  l’esborrany  de  l’acta  de  sessió  extraordinària  de  l’Ajuntament, 
celebrada el dia 8 de març de 2018, que els hi ha estat lliurat amb anterioritat pel seu examen i  
posterior aprovació.

En no fer ús de la paraula cap regidor, l’Alcalde sotmet l’Acta a votació amb el següent resultat:

Vots a favor:  07 corresponent als grups polítics municipals (06 + Bellvei, 01 PSC)
Abstenció: 03 corresponents al grup polític municipal (03 de PDeCAT) 
En contra: 0

Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada l’acta anterior per  majoria 
absoluta.

4.  DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.

S’ha donat compte dels decrets de l’alcaldia dictats des de la sessió del dia 11 de gener de 
2018 fins a la convocatòria de sessió ordinària a tots els membres de la Corporació.

Els decret són els següents:

DECRET 2018-0116 Decret d'alcaldia de tancament d'expedient de neteja de solar C/ Vista 
Alegre, 50
DECRET 2018-0115 Decret d'Alcaldia inici expedient baixa padró d'habitants C/ Violeta, 19
DECRET  2018-0114  Decret  d'alcaldia  reconeixement  entitat  Ball  de  Bastons  (núm.15)
DECRET 2018-0113 Decret d'alcaldia de tancament d'expedient de neteja de solar C/ Apel·les  
Mestres, 22
DECRET 2018-0112 Decret d'Alcaldia. Alta al padró d'habitants per ocupació de l'habitatge C/ 
Joan Armajach, 15
DECRET 2018-0111 Decret d’alcaldia. Canvi de tercer.
DECRET  2018-0110  Decret  d'Alcaldia  de  convocatòria  Junta  Govern  Local  5/04/2018
DECRET 2018-0109 Decret nomenament Tresorer
DECRET  2018-0107  Decret  d'alcaldia  convocatòria  Comissió  Informativa  5/04/2018
DECRET  2018-0105  Decret  pagament  factures  de  febrer  2018
DECRET 2018-0104 Decret pagament el consultor OK 
DECRET  2018-0103  Decret  pagament  de  Carlinpenedes  
DECRET 2018-0102 Decret de convocatòria Junta de Govern Local de 29/3/2018
DECRET  2018-0101  Decret  nòmines  i  indemnització  regidors  del  mes  de  març  2018
DECRET 2018-0100 Decret nòmines personal laboral i funcionari del mes de març 2018
DECRET  2018-0099  Decret  d'Alcaldia.  Responsabilitat  patrimonial  Passatge  Col·legis. 
Admissió a tràmit.
DECRET 2018-0098 Decret d'Alcaldia. Admissió a tràmit. Responsabilitat patrimonial C/ Masia 
del Furó.
DECRET 2018-0097 Decret  d'Alcaldia enviament baixa d'ofici  al  Consell  d'Empadronament.
DECRET 2018-0096 Decret d'alcaldia. Decret incoació expedient liquidació pressupost 2017
DECRET 2018-0095 Decret d'Alcaldia. Baixa en el padró d'habitants per inscripció indeguda
DECRET 2018-0094 Decret d'Alcaldia. Baixa en el padró d'habitants per inscripció indeguda
DECRET 2018-0093 Decret d'Alcaldia. Baixa en el padró d'habitants per inscripció indeguda
DECRET  2018-0092  Decret  d'Alcaldia.  Baixa  en  el  padró  d'habitants  per  defunció
DECRET 2018-0091 Decret  d'Alcaldia.  Alta  al  padró d'habitants  per  ocupació  habitatge Pl. 
Santa Anna Bloc D porta 34
DECRET 2018-0090  Decret  d'Alcaldia.  Alta  al  padró  d'habitants  per  ocupació  habitatge  c/ 
Gardènia, 52
DECRET 2018-0089 Decret d'Alcaldia. Baixa en el padró municipal d'habitants per inscripció 
indeguda
DECRET 2018-0088 Decret d'Alcaldia. Baixa en el padró municipal d'habitants per inscripció 
indeguda
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DECRET 2018-0087 Decret d'Alcaldia. Baixa en el padró municipal d'habitants per inscripció 
indeguda
DECRET 2018-0086 Decret d'Alcaldia. Baixa en el padró municipal d'habitants per inscripció 
indeguda
DECRET  2018-0085  Decret  aprovació  de  la  factures  presentades  el  mes  de  febrer  NO 
domiciliades
DECRET 2018-0084 Decret alcaldia. Modificació horari a partir del 1 d'abril.16 hores fixes i 4 
flexibles
DECRET 2018-0083 Decret d'Alcaldia. Devolució d'ingressos indeguts. Desestimar reclamació.
DECRET 2018-0082 Decret d'Alcaldia Baixa del padró d'habitants per canvi de residència a 
l'Estranger
DECRET 2018-0081 Decret d'Alcadia. Inici tractament residual vehicle abandonat 8227 CSL
DECRET 2018-0080 Decret d'Alcadia. Inici expedient vehicle abandonat 2259 CHT
DECRET 2018-0079 Modificació horaris subalterna del poliesportiu,  a partir de 01/04/2018
DECRET 2018-0078 Decret  d'Alcaldia.  Tancament expedient  reintegrament de subvencions. 
Club Atlètic Bellvei.
DECRET  2018-0077  Decret  de  convocatòria  Junta  de  Govern  Local  22/03/2018
DECRET 2018-0076 Resolució d'Alcaldia adhesió i alta serveis AOC perfil contract, enotum
DECRET 2018-0075 Decret alcaldia. Ampliació de jornada Elena Martin Navarro per suplir a la  
subalterna.
DECRET 2018-0074 Decret d'Alcaldia. Responsabilitat patrimonial Comunitat
 Antoni Suau, 16.
DECRET 2018-0073 Decret d'Alcaldia. Vehicle abandonat B-8448-TH
DECRET 2018-0072 Decret Alcaldia convocatòria Junta de Govern 15/03/2018
DECRET 2018-0071 Decret pagament de R10 Factures
DECRET 2018-0070 Decret pagament de R11 pagament conveni Jove BP exercici 2018
DECRET 2018-0069 Decret pagament de R8 factures presentades el mes de gener no 
domiciliades
DECRET 2018-0068 Decret pagament
DECRET 2018-0067 Decret pagament de R6 subvencions premis ciutat de Bellvei
DECRET 2018-0066 Decret pagament de R3 subvencions entitats
DECRET 2018-0065 Decret aprovació de la R3 factures presentades el mes de febrer 
domiciliades
DECRET 2018-0064 Decret pagament de R9 subvenció atlètic de Bellvei exercici 2018
DECRET 2018-0063 Decret d'Alcaldia. Incoació expedient reintegrament de subvencions. Club 
Atlètic Bellvei any 2015.
DECRET 2018-0062 [Decret d'Alcaldia reconeixement entitat municipal (Associa.Voluntaris 
Protec Civil)
DECRET 2018-0061 Decret d'Alcaldia. Pagament subvenció escola La Muntanyeta 2017.
DECRET 2018-0059 Resolució de l'Alcaldia convocatòria JGL 08/03/2018
DECRET 2018-0058 decret d'alcaldia assignació complement de productivitat
DECRET 2018-0057 decret d'alcaldia assignació complement de productivitat
DECRET 2018-0056 decret d'alcaldia assignació complement de productivitat
DECRET 2018-0055 Resolució d'Alcaldia convocatòria Ple Extraordinari 8/03/2018
DECRET 2018-0054 aprovació i pagament devolució seg. social Sr. Pros
DECRET 2018-0053 Decret d'Alcaldia reconeixement entitat municipal (Club Basquet)
DECRET 2018-0052 Resolució de l'Alcaldia convocatòria JGL 01/03/2018
DECRET 2018-0051 Decret d'Alcaldia convocatòria Comissió Informativa 1/03/2018
DECRET 2018-0050 Decret d'Alcaldia Baixa en padró municipal d'habitants per defunció
DECRET 2018-0049 Decret aprovació R2 factures presentades el mes de gener 2018 NO 
domiciliades
DECRET 2018-0048 Decret de pagament R1 factures del mes de gener 2018 domiciliades
DECRET 2018-0047 Decret d'Alcaldia. Baixa / Alta rebut d'escombraries C/ Vista Alegre, 7 A.
DECRET 2018-0046 Decret nòmines de febrer 2018 personal funcionari i laboral
DECRET 2018-0045 Decret nòmines de febrer 2018 regidors
DECRET 2018-0044 Resolució de l'Alcaldia convocatòria JGL 22/02/2018

 



 
Ajuntament de Bellvei

DECRET 2018-0043 Decret d'Alcaldia. Alta en el padró municipal d'habitants per ocupació de 
l'habitatge c/ Reforma, 23
DECRET 2018-0042 Decret aprovació R1 factures presentades el mes de gener domiciliades. 
DECRET 2018-0041 Resolució Alcaldia comunicació dia de l’execució subsidiària ajuntament i 
import provisional C/ Vista Alegre, 50
DECRET 2018-0040 Decret d'Alcaldia. Alta en el padró municipal d'habitants per ocupació de 
l'habitatge c/ Llorenç, 64
DECRET 2018-0039 Decret d'Alcaldia reconeixement entitat municipal nº 12 Grallers
DECRET 2018-0038 Resolució de l'Alcaldia convocatòria JGL 16/02/2018
DECRET 2018-0037 Decret d'Alcaldia. Desestimar reclamació Nuria Jiménez
DECRET 2018-0036 Decret d'Alcaldia. Llicència tinença gos perillós KILLER.
DECRET 2018-0035 Decret d'Alcaldia. Alta animal cens municipal. KILLER
DECRET 2018-0034 Decret d'Alcaldia. Denegació anul·lació denuncia.
DECRET 2018-0033 Resolució de l'Alcaldia convocatòria JGL 08/02/2018
DECRET 2018-0032 Decret d'Alcaldia. Tractament residual vehicle abandonat 7512 CWG
DECRET 2018-0031 Decret d'Alcaldia. Baixa rebuts escombraries Blocs Baronia Plaça Santa 
Anna.
DECRET 2018-0030 Decret d’Alcaldia. Baixa rebut d'escombraries Comunitat de propietaris.
DECRET 2018-0029 Decret d'Alcaldia. Alta animal Cens municipal ANICOM. ODIN
DECRET 2018-0028 Decret d'Alcaldia. Baixa d'ofici en el padró municipal per inscripció 
indeguda
DECRET 2018-0027 Decret Alcaldia reconeixement entitat municipal nº 10 i 11
DECRET 2018-0026 Decret d'Alcaldia. Trasllat vehicle abandonat al centre autoritzat. 
M-6420-WB
DECRET 2018-0025 Decret d'Alcaldia. Trasllat vehicle abandonat al centre autoritzat. 
B-5840-PC
DECRET 2018-0024 Decret nòmines de gener 2018 regidors
DECRET 2018-0023 Resolució de l'Alcaldia convocatòria JGL 01/02/2018
DECRET 2018-0022 Decret d'Alcaldia. Trasllat vehicle abandonat al centre autoritzat. 4680 
HYC
DECRET 2018-0021 Decret d'Alcaldia. Concessió fraccionament deute BASE
DECRET 2018-0020 Decret nòmines de gener 2018 personal funcionari i laboral
DECRET 2018-0019 Decret d'Alcaldia. Resolució d'inici vehicle abandonat B-3112-VN
DECRET 2018-0018 Decret d'Alcaldia. Aprovació Conveni TREFO 2017-2018.
DECRET 2018-0017 Resolució d'Alcaldia convocatòria Ple Extraordinari 24/01/2018
DECRET 2018-0016 Decret aprovació R40 factures presentades del dia 22 al 29 de desembre 
del 2017
DECRET 2018-0015 Decret d'Alcaldia. Designació procuradors i lletrats.
DECRET 2018-0014 Decret d'Alcaldia. Baixa en el Padró Municipal d'Habitants per Inscripció 
Indeguda
DECRET 2018-0013 Decret d'Alcaldia. Canvi de domicili per ocupació de l'habitatge c/ Sant 
Magí, 7, 2º 1ª
DECRET 2018-0012 Decret d'Alcaldia reconeixement entitats municipals registre entitats 
municipal 8 i 9
DECRET 2018-0011 Resolució de l'Alcaldia convocatòria JGL 18/01/2018
DECRET 2018-0010 Decret d'Alcaldia. Admesos i exclosos. Dinamitzador cultural.
DECRET 2018-0009 Decret d'Alcaldia. Vehicle abandonat via pública B-8448-TH
DECRET 2018-0008 Decret d'Alcaldia convocatòria Comissió Informativa 18/01/2017
DECRET 2018-0007 Decret d'Alcaldia convocatòria Comissió Informativa 18/01/2017].Anul.lat
DECRET 2018-0006 Decret d'Alcaldia. Baixa en el Padró Municipal d'habitants per Inscripció 
Indeguda
DECRET 2018-0005 Decret d'Alcaldia. Baixa rebut d'escombraries. Av. masets, 31.
DECRET 2018-0004 Decret d'Alcaldia. Baixa d'ofici habitants. 
DECRET 2018-0003 Decret d'Alcaldia. Baixa d'ofici habitants 
DECRET 2018-0002 Resolució d'Alcaldia convocatòria Ple Ordinari 11/01/2018
Tots els membres de la Corporació es donen per assabentats.
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5.- DONAR COMPTE DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2018-0060 DE L’APROVACIÓ DEL PLA 
PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL PERÍODE 2019-2021.

El secretari dóna lectura del següent:

1. ANTECEDENTS

En  data  8  de  març  del  2018  s’emet  l’informe  d’Intervenció  relatiu  a  l’elaboració  del  pla 
pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic 
i regla de la despesa.

2. FONAMENTS DE DRET

2.1.  L’article  29.1  de  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’estabilitat  pressupostària  i  
sostenibilitat  financera (LOEPSF, en endavant),  estableix que les Administracions Públiques 
elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus 
pressupostos anuals i a partir del qual es garantirà una programació pressupostària coherent 
amb els objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa. 

2.2 L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els plans pressupostaris a mig termini tindran un 
període mínim de 3 anys i que com a mínim han de contenir: 

2.2.1. Els objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa de les 
respectives Administracions Públiques.

2.2.2.  Les  projeccions  de  les  principals  aplicacions  pressupostàries  d'ingressos  i  de 
despeses tenint en compte tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques 
no subjectes a modificacions,  com l'impacte de les mesures previstes per  al  període 
considerat.

2.2.3.  Els  principals  supòsits  en  els  quals  es  basen  les  esmentades  projeccions 
d'ingressos i despeses.

2.2.4 Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg 
termini de les finances públiques.

2.3.  L’article  6  de  l’Ordre  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  qual  es  desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril  
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina l’obligació de remetre anualment 
abans  del  15  de  març  de  cada  any,  els  plans  pressupostaris  a  mig  termini  en  els  quals 
s’enquadrarà l’elaboració del pressupostos anuals.

RESOLC:

3.1. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2019 a 2021, d’acord amb el següent 
detall:

 LIQUIDACIÓ PREV LIQ PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ
INGRESSOS 2017 2018 2019 2020 2021
Capítol 1 1.083.664 1.052.086 1.052.086 1.052.086 1.052.086
Capítol 2 13.508 10.000 10.000 10.000 10.000
Capítol 3 431.520 390.506 390.506 390.506 390.506
Capítol 4 753.499 625.891 625.891 625.891 625.891
Capítol 5 25.876 15.600 15.600 15.600 15.600
Ingressos corrents 2.308.068 2.094.083 2.094.083 2.094.083 2.094.083
Capítol 6 0 0 0 0 0
Capítol 7 97.558 0 0 0 0
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Ingressos de capital 97.558 0 0 0 0
Capítol 8 0 0 0 0 0
Capítol 9 0 0 0 0 0
Ingressos financers 0 0 0 0 0
INGRESSOS TOTALS 2.405.626 2.094.083 2.094.083 2.094.083 2.094.083
      

DESPESES 2017 2018 2019 2020 2021
Capítol 1 603.331 619.800 619.800 619.800 619.800
Capítol 2 1.157.339 1.190.539 1.190.539 1.190.539 1.190.539
Capítol 3 16.584 15.562 15.562 15.562 15.562
Capítol 4 62.230 63.500 105.755 105.755 105.755
Capítol 5 0 35.393 0 0 0
Despeses corrents 1.839.485 1.924.794 1.931.656 1.931.656 1.931.656
Capítol 6 55.299 89.700 89.700 80.000 75.000
Capítol 7 0 0 0 0 0
Despeses de capital 55.299 89.700 89.700 80.000 75.000
Capítol 8 0 0 0 0 0
Capítol 9 60.265 326.667 0 0 0
Despeses financeres 60.265 326.667 0 0 0
DESPESES TOTALS 1.955.049 2.341.161 2.021.356 2.011.656 2.006.656

    
 2017 2018 2019 2020 2021
Resultat pressupostari 450.577,36 -247.077,72 72.727,00 82.427,00 87.427,00

+Crèdits gastats finançats 
amb romanent de 
tresor.desp.grals. 0,00 289.332,72 0,00 0,00 0,00

+Desviacions de 
finançament negatives de 
l'exercici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-Desviacions de 
finançament positives de 
l'exercici 97.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultat pressupostari 
ajustat 353.019,36 42.255,00 72.727,00 82.427,00 87.427,00

      
3.2. Trametre, abans del 15 de març,  el pla pressupostari a mig termini al  Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques.

3.3.  Donar  compte  al  Ple,  en  la  primera  sessió  que  se  celebri,  de  l'aprovació  del  pla  
pressupostari a mig termini.

Tots els membres del Ple es donen per assabentats.

6.  DONAR  COMPTE  DECRET  D’ALCALDIA  NÚM.  2018-0106  DE  L’APROVACIÓ 
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT DE L’EXERCICI 2017

El secretari dóna lectura del següent:

ANTECEDENTS

Aprovada la liquidació corresponent al  pressupost de l'exercici  2017 s'inicia per provisió de 
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l’Alcaldia de data 27/03/2018 l’expedient de modificació de crèdit per incorporació de romanents 
de crèdit d’exercicis anteriors provinents de:

Crèdits que emparen compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors.

La Regidoria d’Hisenda, en data 29/03/2018 ha proposat les partides de despeses i ingressos a 
incorporar al Pressupost actual.

L’alcalde  ha  disposat  ser  informat  per  l’interventor  i  pel  secretari  sobre  l’expedient  de 
modificació de crèdit per incorporació de romanent de crèdit d’exercicis anteriors.

S’ha comprovat el següent:               

Examinada la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2017 els romanents de crèdit 
de caràcter incorporable  són els que a continuació s'indiquen:

Romanents de crèdit d'incorporació obligatòria:

APLICACIÓ DENOMINACIÓ IMPORT
Cami de la Baronia del Mar 207.403,57 euros

TOTAL: 207.403.57 euros

El romanent de Tresoreria disponible per a despeses generals és de 818.409,92 euros una 
vegada liquidat el pressupost del 2017.

La modificació de crèdit afectarà a les següents aplicacions pressupostàries:

Despesa 1: Camí de la Baronia del Mar

Aplicació pressupostària Import  incorporació 
crèdit

Crèdit definitius

1 9201.619 207.403,57 207.403,57

El finançament de la despesa serà el següent:

Aplicació pressupostària Import finançament

1
870.00 Romanent de tresoreria general 109.845,57 euros

2 870.10 Romanent de Tresoreria afectat 97.558 euros

L’import  que  finança  el  romanent  de tresoreria  afectat  prové de la  subvenció  del  PAM de 
Tarragona d’inversions 2017.

Vist l’informe de Secretaria Intervenció favorable de data 

FONAMENTS DE DRET

1. L'article 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós  
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de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), determina que amb càrrec als crèdits de 
l’estat  de  despeses  de  cada  pressupost  només  podran  contreure’s  obligacions  derivades 
d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que es realitzin durant 
l’any natural del mateix exercici pressupostari. No obstant això, es podran aplicar als crèdits del  
pressupost  vigent,  en  el  moment  del  seu  reconeixement,  les  obligacions  derivades  de 
compromisos de despeses degudament  adquirits  en exercicis  anteriors,  prèvia  incorporació 
dels crèdits en el supòsit establert a l’article 182.3 del mateix text refós.

2. L'article 182.1 del TRLRHL, disposa que podran incorporar-se als corresponents crèdits dels 
pressupostos  de despeses de l’exercici  immediat  següent,  sempre que existeixin  suficients 
recursos financers:

Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit, així com les transferències de crèdit, que 
hagin estat concedides o autoritzades, respectivament, a l’últim trimestre de l’exercici.

Els crèdits que emparin compromisos de despesa d’acord amb l’article 176 d’aquesta llei.

Els crèdits per operacions de capital.

Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats.

3.  L'article  182.2  del  TRLRHL i  l’article  47.1  del  RD  500/1990,  de  20  d’abril  pel  qual  es 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora 
de les hisendes locals en matèria de pressupostos estableixen que els romanents incorporats  
podran ser aplicats només dins l’exercici pressupostari al qual s’acordi la incorporació i, en el 
supòsit de l’apartat a) de l’article anterior, per a les mateixes despeses que van motivar, en 
cada cas, la seva concessió i autorització.

4. L'article 182.3 del TRLRHL i l’article 47.5 del RD 500/1990, de 20 d’abril, disposen que els 
crèdits  que  emparin  projectes  finançats  amb  ingressos  afectats  hauran  d’incorporar-se 
obligatòriament, amb l’excepció de què es desisteixi total o parcialment d’iniciar o continuar 
amb l’execució de la despesa, o que sigui impossible la seva realització..

5. L'article 98 del RD 500/1990, de 20 d’abril, determina que els romanents de crèdit  estaran 
constituïts  pels  saldos  de  crèdits  definitius  no  afectats  al  compliment  d'obligacions 
reconegudes.

A l'apartat 2. d'aquest mateix article es defineixen els components dels romanents de crèdit,  
que estan constituïts per:

Els  saldos  de  disposicions,  és  a  dir,  la  diferència  entre  les  despeses  disposades  o 
compromeses  i les obligacions reconegudes.

Els saldos d'autoritzacions, és a dir la diferència entre les despeses autoritzades i les despeses  
compromeses.

Els saldos de crèdit, és a dir, la suma dels crèdits disponibles, crèdits no disponibles i crèdits 
retinguts pendents d'utilitzar.

6. L’article 99 del RD 500/1990, de 20 d’abril disposa que els romanents de crèdit quedaran  
anul·lats al tancament de l’exercici i, en conseqüència, no es podran incorporar al pressupost  
de l’exercici següent.

L’apartat 2. d’aquest mateix article estableix que els romanents de crèdit no anul·lats podran 
incorporar-se al  pressupost  de l’exercici  següent  en els  supòsits  de l’article 163 de la  Llei  
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals i de l’article 48 del Reial decret  
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500/1990,  a  través  de  la  corresponent  modificació  pressupostària  i  prèvia  incoació  dels 
expedients  específics  en  els  quals   s’ha  de  justificar  l’existència  de  suficients  recursos 
financers.

L’apartat 3. d’aquest article disposa que en cap cas seran incorporables els crèdits declarats no 
disponibles ni els romanents de crèdit incorporats a l’exercici que es liquida, sens perjudici de 
l’excepció prevista a l’article 47.5 del  Reial decret 500/1990.

7. L'article 47.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril determina que no seran incorporables els crèdits 
declarats no disponibles ni els romanents  de crèdit ja incorporats a l’exercici precedent.

8.  L'article 47.3 del  RD 500/1990, de 20 d’abril,  estableix que la tramitació dels expedients 
d’incorporació de crèdits haurà de regular-se a les bases d’execució del pressupost.

9. L'article 47.4 del RD 500/1990, de 20 d’abril disposa que els romanents incorporats només 
podran aplicar-se dins de l’exercici pressupostari al qual s’acordi la incorporació i, en el supòsit  
de crèdit  extraordinari,  suplement de crèdit  o transferències de crèdit,  s’aplicaran per  a les 
mateixes despeses que van motivar en cada cas la seva concessió i autorització.

10. L'article 48.1 del RD 500/1990, de 20 d’abril determina que la incorporació de romanents de  
crèdit quedarà subordinada a l’existència de suficients recursos financers.

11. L'article 48.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril estableix que als efectes d’incorporacions de 
romanents de crèdit es consideraran recursos financers:

El romanent líquid de tresoreria.

Nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent.

12. L'article 48.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril disposa que en el cas d’incorporacions de  
romanents  de  crèdit  per  a  despeses  amb  finançament  afectat  es  consideraran  recursos 
financers suficients:

Preferentment, els excessos de finançament i els compromisos ferms d’aportació afectats als 
romanents que es pretenen incorporar.

Si no n’hi ha, els recursos genèrics recollits a l’article 48.2, pel que fa a la part de la despesa  
finançable, en el seu cas, amb recursos no afectats.

13. La base número 11, 12 i 13  d'execució del pressupost del 2018 de la corporació estableix  
l’òrgan competent per l’aprovació d’incorporació de romanents de crèdit que és l’alcalde i el  
procediment a seguir d’aquest tipus d’expedient.

RESOLC:

Primer.- Aprovar l’expedient d’incorporació de crèdits d’exercicis tancats número 1/2018 per al 
pressupost del present exercici, per import de 207.403,57 euros d'acord amb el següent detall:

Despesa : Camí de la Baronia del Mar

Aplicació pressupostària Import  incorporació 
crèdit

Crèdit definitius

1 9201.619 207.403,57 207.403,57

El finançament de la despesa serà el següent:
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Aplicació pressupostària Import finançament

1 870.00 Romanent de tresoreria general 109.845,57 euros

2 870.10 Romanent de Tresoreria afectat 97.558 euros

2. Donar compte del present acord a Intervenció per a què procedeixi a realitzar les anotacions 
comptables i pressupostàries corresponents.

Tots els membres del Ple es donen per assabentats.

7.  DONAR COMPTE DECRET D’ALCALDIA NÚM.  2018-0108 DE L’APROVACIÓ DE LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2017

El secretari dóna lectura del següent:

1. ANTECEDENTS

1.1 En data 22 de març del 2018 l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la intervenció 
de la corporació.

1.2 En data 3 d’abril del 2018 la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la liquidació 
del pressupost del 2017.

1.3. En data 3 d’abril del 2018 l'interventor va emetre informe sobre el compliment dels resultats 
obtinguts a la liquidació.

1.4 En data 3 d’abril del 2018 l'interventor va emetre informe sobre el càlcul dels objectius del  
compliment del  principi  d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del  límit  del  
deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2017.

1.5 Elaborada la liquidació del  pressupost  de l'exercici  2017 a 31 de desembre del  mateix 
exercici, s'obté el següent resultat: 

1.5.1. Pressupost de despeses: 
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Pressupost de despeses tancats:

1.5.2. Pressupost d’ingressos:

Pressupost d’ingressos tancats:
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1.5.3. Resul  tat pressupostari de l’exercici:

1.5.4. Romanent de tresoreria:
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Les despeses pendents d’aplicació pressupostària compte 4130, són de 46.948,66 i al compte 
4133 5.312,86 € i els creditors per devolucions d'ingressos compte 418 són de 0,00 €. Per la 
qual cosa el romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat, seria 

2017
Romanent de tresoreria per a 

despeses generals 989.437,66
saldo compte 413 52.261,52
saldo compte 418  

préstec plans d'ajust afectat  

Romanent de tresoreria per a 
despeses generals ajustat 937.176,14

1.5.5. Romanents de crèdit:

El  total  de  romanents  de  crèdit  ascendeix  a  937.176,14  €.  Estan  formats  pels  romanents 
d’incorporació obligatòria i voluntària. Els d’incorporació obligatòria figuren com a ajustos en 
l'estat del Romanent de tresoreria anterior, a l'epígraf III. Excés de finançament afectat:

  - Incorporació obligatòria: Són aquells crèdits que han estat finançats amb recursos afectats, 
amb el següent detall:

Despesa : Camí de la Baronia del Mar

Aplicació pressupostària Import  incorporació 
crèdit

Crèdit definitius

1 9201.619 207.403,57 207.403,57

El finançament de la despesa serà el següent:
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Aplicació pressupostària Import finançament

1 870.00 Romanent de tresoreria general 109.845,57 euros

2 870.10 Romanent de Tresoreria afectat 97.558 euros

1.6.  Càlcul  de  la  capacitat  o  necessitat  de  finançament  derivada de  la  liquidació  del 
pressupost.

L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició  
d'equilibri o superàvit pressupostari.

El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s'obté  
per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, 
prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i 
la pressupostària.

L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 364.562,23 € d'acord amb el  
següent detall:

Quadre 1. Càlcul de 
l'estabilitat  
Ingressos no financers 2.404.930,76
Despeses no financeres 1.894.783,54
Superàvit no financer 510.147,22
Ajustos d'ingressos  
Recaptació -93.323,47
PTE 0,00
Interessos 0,00
Ajustos de despeses  
Compte 413 52.261,52
Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00
Interessos 0,00
Lísings 0,00
Execució d'avals 0,00
Aportacions de capital 0,00
Ingressos ajustats 2.311.607,29
Despeses ajustades 1.947.045,06
Capacitat de finançament 364.562,23

1.7. Compliment de la regla de la despesa

A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la Despesa,  
caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2016 amb aquell que es desprèn 
de la liquidació del 2017.

La despesa computable de l'exercici 2017 serà la no financera,  exclosos els interessos del  
deute,  la  part  de  la  despesa  finançada  amb  fons  finalistes  procedents  d’Administracions 
Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions Locals, 
les despeses finançades amb superàvit de la liquidació i, si escau, aplicarem els ajustos que 
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estableix la tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article 
12 de la Llei  2/2012 Orgànica d’estabilitat  pressupostària i  sostenibilitat  financera per  a les 
Corporacions Locals”, de la IGAE.

Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2016 a la qual aplicarem la  
taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2016 al  
2017 és del 2,1% i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent (i  
anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis normatius).

En  el  quadre  següent  es  detallen  els  càlculs  realitzats  a  fi  d'analitzar  si  la  liquidació  del 
pressupost 2017 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat local  
compleix  la Regla de la despesa amb un marge de 54.080,77 € ( -1,08 %) €.

Concepte

Liquidació 
exercici 2016

Liquidació 
exercici 2017

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 1.924.622,32 1.878.199,13

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el SEC) 0,00 52.261,52

-Venda de terrenys i altres inversions reals.  0,00

+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.  0,00

+/-Execució d'avals.  0,00

+Aportacions de capital.  0,00

+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.  0,00

+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a 
pressupost.

 52.261,52

+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les 
Associacions público privades.

 0,00

+/-Adquisicions amb pagament ajornat.  0,00

+/-Arrendament financer.  0,00

+Préstecs  0,00

-Inversions realitzades per la Corporació local per compte 
d'altres Administracions Públiques

 0,00

Altres
 0,00

Despeses no financeres en termes SEC excepte 
interessos del deute

1.924.622,32 1.930.460,65

-Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a 
altres ens que integren la Corporació Local

 0,00

- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la 
Unió Europea o d'altres Administracions públiques

222.172,85 246.340,51

Unió Europea  0,00

Estat  0,00

Comunitat Autònoma 49.314,78 82.617,81

Diputacions 172.858,07 156.250,37

Altres Administracions Públiques  7.472,33

- Transferències per fons dels sistemes de finançament  0,00

 - Despesa finançada amb superàvit de la liquidació  0,00

Total despesa computable a l'exercici (1) 1.702.449,47 1.684.120,14

Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,021  
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Despesa computable incrementada per la taxa de 
referència  

1.738.200,91  

+ canvis normatius que suposen increments permanents de la 
recaptació (3)

0,00  

- canvis normatius que suposen decrements permanents de la 
recaptació (3)

0,00  

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4) 1.738.200,91  

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) (5)  1.684.120,14

Marge de compliment  54.080,77
% Variació de la despesa computable (5-1/1)  -1,08%

1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat

1.8.1. Deute públic: 

L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de 
l’administració local.

No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest 
percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats 
locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats 

El volum de deute viu a 31/12/2017, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents 
ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:

  Nivell de deute viu Import
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 2.307.372,76
2 (-) CCEE, QQUU, Altres.. 0,00
3  Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2) 2.307.372,76
4  Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 326.666,72
5  Deute viu a 31 de desembre a curt termini 0,00
6  Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 14,16%

1.8.2. Període mig de pagament

El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 31,09 dies. 

FONAMENTS DE DRET
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1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses 
autoritzades  i  compromeses,  les  obligacions  reconegudes,  els  pagaments  ordenats  i  els 
realitzats.

2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les  
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i  
anul·lats, i la recaptació neta.

3.  L’article  93.2  del  RD  500/90  determina  que,  com  a  conseqüència  de  la  liquidació  del 
pressupost, s’hauran de determinar:

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre

El resultat pressupostari de l’exercici

Els romanents de crèdit

El romanent de tresoreria

4. L’article 165.1 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, estableix que el  pressupost general atendrà el 
compliment del principi d’estabilitat.

L’article 21 de la LOEPSF,  estableix que les entitats  locals  que no hagin assolit  l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i  aprovar  un pla econòmic financer 
durant l'any en curs i el següent.

5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del  
superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit  
pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del  
volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del  
deute,  tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les 
regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit.

6.  D’altra  banda,  l’art.15.3  de  l’Ordre  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  qual  es 
desenvolupen les  obligacions  de subministrament  d’informació  previstes  a  la  Llei  Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans 
del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de 
remetre els pressupostos liquidats  i  els comptes anuals formulats  pels subjectes i entitats 
sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, 
amb els  seus  annexos  i  estats  complementaris;  les  obligacions  davant  tercers,  vençudes, 
líquides,  exigibles  no  imputades  a  pressupost;  la  situació  a  31  de  desembre  de  l’exercici 
anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar 
el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de 
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de 
la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i  
del límit del deute. 

7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons 
el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.

Per tant, 

RESOLC:
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1.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2017, que en termes consolidats figura a la 
part expositiva.

2.- Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.

3.- Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al  
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Tots els membres del Ple es donen per assabentats.

8.  DONAR  COMPTE  INFORME  DE  LA  INTERVENCIÓ  SOBRE  EL  COMPLIMENT  DE 
L’OBJECTIU D’ESTABILITAT, REGLA DE DESPESA I LÍMIT DEL DEUTE AMB MOTIU DE 
L’APROVACIÓ DE LA DESPESA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST. (Exp. 2018/59)

El secretari dóna lectura del següent:

(Aquest informe el determina l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les  obligacions  de subministrament  d’informació  previstes  a  la  Llei  Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera).

1. IDENTIFICACIÓ

Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: Alcalde - President

Caràcter: preceptiu

1.3. Títol: Informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària,  la regla de la 
despesa i límit del deute públic en la liquidació de l’exercici 2017.

1.4. Número: 59/2018

2. ANTECEDENTS

2.1. En data 22 de març del 2018 l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la intervenció  
de la corporació.

2.2. En data 22 de març del 2018 la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la  
liquidació del pressupost del 2017.

2.3. En data 22 de març del 2018 l'interventor va emetre informe sobre el  compliment dels  
resultats obtinguts a la liquidació.

2.4  D'aquest  informe  es  calculen  els  objectius  del  compliment  del  principi  d'estabilitat 
pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost de  
l'exercici 2017, que es detallen a continuació:

2.5.Estats consolidats

2.5.  Entitats  que composen el  pressupost  general  i  delimitació  sectorial  d'acord amb el 
sistema europeu de comptes nacionals i regionals.

2.5.1. Agents que constitueixen l'Administració local.

a) Entitat local: Ajuntament de Bellvei

La liquidació de l'entitat local en termes consolidats, és la següent:

 



 
Ajuntament de Bellvei

DRN 2017  ORN 2017
1 1.083.664,47  1 603.331,48
2 13.508,10  2 1.157.338,84
3 430.824,90  3 16.584,41
4 753.499,15  4 62.229,95
5 25.876,14    
6   6 55.298,86
7 97.558,00  7 0,00

Ingressos no 
financers 2.404.930,76  

Despeses no 
financeres 1.894.783,54

     
Superàvit no financer 510.147,22

2.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del pressupost.

L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició  
d'equilibri o superàvit pressupostari.

El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s'obté, 
per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, 
prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i 
la pressupostària.

L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 364.562,23 € d'acord amb el 
següent detall:

Quadre 1. Càlcul de 
l'estabilitat  
Ingressos no financers 2.404.930,76
Despeses no financeres 1.894.783,54
Superàvit no financer 510.147,22
Ajustos d'ingressos  
Recaptació -93.323,47
PTE 0,00
Interessos 0,00
Ajustos de despeses  
Compte 413 52.261,52
Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00
Interessos 0,00
Lísings 0,00
Execució d'avals 0,00
Aportacions de capital 0,00
Ingressos ajustats 2.311.607,29
Despeses ajustades 1.947.045,06
Capacitat de finançament 364.562,23

2.7. Compliment de la regla de la despesa

A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la Despesa,  
caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2016 amb aquell que es desprèn 
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de la liquidació del 2017.

La despesa computable de l'exercici 2017 serà la no financera,  exclosos els interessos del  
deute,  la  part  de  la  despesa  finançada  amb  fons  finalistes  procedents  d’Administracions 
Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions Locals, 
les inversions financerament sostenibles finançades amb superàvit de la liquidació del 2016 i, si 
escau, aplicarem els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per la determinació de la  
Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei  2/2012 Orgànica d’estabilitat  pressupostària i 
sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de la IGAE.

Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2016 a la qual aplicarem la  
taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2016 al  
2017 és del 2,1% i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent (i  
anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis normatius).

En  el  quadre  següent  es  detallen  els  càlculs  realitzats  a  fi  d'analitzar  si  la  liquidació  del 
pressupost 2017 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat local  
compleix  la Regla de la despesa amb un marge de 54.080,77 € ( -1,08 %)

Concepte

Liquidació 
exercici 2016

Liquidació 
exercici 2017

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 1.924.622,32 1.878.199,13

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el SEC) 0,00 52.261,52

-Venda de terrenys i altres inversions reals.  0,00

+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.  0,00

+/-Execució d'avals.  0,00

+Aportacions de capital.  0,00

+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.  0,00

+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a 
pressupost.

 52.261,52

+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les 
Associacions público privades.

 0,00

+/-Adquisicions amb pagament ajornat.  0,00

+/-Arrendament financer.  0,00

+Préstecs  0,00

-Inversions realitzades per la Corporació local per compte 
d'altres Administracions Públiques

 0,00

Altres
 0,00

Despeses no financeres en termes SEC excepte 
interessos del deute

1.924.622,32 1.930.460,65

-Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a 
altres ens que integren la Corporació Local

 0,00

- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la 
Unió Europea o d'altres Administracions públiques

222.172,85 246.340,51

Unió Europea  0,00

Estat  0,00

Comunitat Autònoma 49.314,78 82.617,81

Diputacions 172.858,07 156.250,37

Altres Administracions Públiques  7.472,33
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- Transferències per fons dels sistemes de finançament  0,00

 - Despesa finançada amb superàvit de la liquidació  0,00

Total despesa computable a l'exercici (1) 1.702.449,47 1.684.120,14

Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,021  

Despesa computable incrementada per la taxa de 
referència  

1.738.200,91  

+ canvis normatius que suposen increments permanents de la 
recaptació (3)

0,00  

- canvis normatius que suposen decrements permanents de la 
recaptació (3)

0,00  

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4) 1.738.200,91  

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) (5)  1.684.120,14

Marge de compliment  54.080,77
% Variació de la despesa computable (5-1/1)  -1,08%

2.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat

2.8.1. Deute públic: 

L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de 
l’administració local.

No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest 
percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats 
locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats.

El volum de deute viu a 31/12/2017, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents 
ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:

  Nivell de deute viu Import
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 2.307.372,76
2 (-) CCEE, QQUU, Altres.. 0,00
3  Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2) 2.307.372,76
4  Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 326.666,72
5  Deute viu a 31 de desembre a curt termini 0,00
6  Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 14,16%

2.8.2. Període mig de pagament

El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de :  
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3. FONAMENTS DE DRET

Es fonamenta en la normativa reguladora del principi d'estabilitat pressupostària al sector públic 
local, de càlcul de la regla de despesa i de les obligacions de subministrament d'informació.

Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera 
(LOEPSF).

Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.

Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.

Llei  25/2013,  de  27  de  desembre,  d'impuls  de la  factura  electrònica  i  creació  del  registre 
comptable de factures en el sector públic.

Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació previstes en la LOEPSF (OM).

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora  de  les  hisendes  locals,  en  relació  amb  el  Principi  d'Estabilitat  Pressupostària 
(articles 54.7 i 146.1).

Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals, publicat 
per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri d'Economia i Hisenda.

Guia  per  a  la  determinació  de  la  Regla  de  Despesa  de  l'article  12  de  la  LOEPSF  per  
corporacions locals, 3ª edició. IGAE.

Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat.

Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea.

Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea.

4.  CONCLUSIONS  SOBRE  EL  COMPLIMENT  DE  L'OBJECTIU  D'ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA, REGLA DE DESPESA I SOSTENIBILITAT

4.1.  La  consolidació  de  les  liquidacions  presenta  un  superàvit  dèficit  per  operacions  no 
financeres,  el  qual  una  vegada  practicats  els  ajustos  necessaris  resulta  una  capacitat  de 
finançament de 364.562,23 € euros.

4.2. La liquidació del Pressupost de l’Ajuntament per l’exercici  2017 compleix la regla de la 
despesa, ja que el límit en termes totals per a l’exercici anterior es troba per sobre / per sota del  
pressupost liquidat que es pretén aprovar. La diferència existent és de 54.080,77 € ( -1,08 %).

4.3. La ràtio del deute viu, en termes consolidats és de : 14,16 %
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Tots els membres del Ple es donen per assabentats.

9.  DONAR  COMPTE  DE  LA  RENÚNCIA  DE  LA  REGIDORA  SRA.  MÒNICA  SEBÉ 
RODRÍGUEZ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PDeCAT (Exp. 2018/374)

El secretari dóna lectura del següent:

Antecedents

En aquest Ajuntament es va presentar l’escrit en data 19 de març de 2018 registre d’entrada 
número 975 Regidora de l’Ajuntament Sra. Mònica Sebé Rodríguez. En aquest es formalitzava 
la  renúncia  voluntària  al  càrrec  que  ocupa  en  aquest  Ajuntament  des  de  que  va  prendre 
possessió del càrrec de Regidora el dia 13 de juny del 2015  després de les eleccions locals del 
dia 24 de maig del 2015. La renúncia al càrrec no serà efectiva fins que se sotmeti al Ple de 
l’Ajuntament, és a dir, fins al 12 d’abril de 2018.

 Sent  la  senyora  Ana Isabel  Estévez  Romero la  següent  de la  llista  de la  candidatura del  
PDeCAT.

 En compliment dels articles 9.4 del  Reial  Decret  2568/1986, de 26 de novembre, pel  qual  
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i 
182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 5 d’abril de 2018.

Per tot això, es presenta es formula el següent:

 ACORD

 PRIMER. Presa de coneixement de la renúncia al càrrec de la Regidora de l’Ajuntament Bellvei 
que realitza la Sra. Mònica Sebé Rodríguez.

SEGON. Comunicar aquest Acord a la Junta Electoral perquè remeti les credencials  de la Sra.  
Ana Isabel Estévez Romero següent en la llista PDeCAT dels que van concórrer a les últimes 
eleccions municipals, perquè pugui prendre possessió del seu càrrec.

Manifestant tant el Sr. José Agustín Huerta, la Sra. Núria Güell i el Sr. Alcalde agraïment dels  
serveis i treball fet, la dedicació de la Sra. Mònica Sebé.

Tots els membres del Ple es donen per assabentats.

10.  APROVACIÓ SI  ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDIT nº  2  CRÈDIT EXTRAORDINARI 
(Exp. 2018/395)

El secretari dóna lectura del següent:

ANTECEDENTS

1. Per  Provisió de l’Alcaldia  de data  29/03/2018 s’inicia  l’expedient  per  a  l’aprovació  de la  
modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari.

2. La Regidoria d’Hisenda, en data 29/03/2018 , ha proposat les partides i els imports que s’han 
de modificar.

3. El secretari i l’interventor han emès informes favorables.

FONAMENTS DE DRET
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1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.

2.  Segons la normativa de referència, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no pugui 
demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui  
insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de 
crèdit extraordinari. 

3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del  
règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament 
per majoria simple.

4.  Cal  tenir  en compte l’article 165.1 del  TRLRHL,  amb relació a l’article 3 i  11 de la Llei  
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) 
en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que 
afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que formen 
el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 5 d’abril de 2018

Per tot això, es proposa al Ple el següent:

ACORD:

1. Aprovar l’expedient crèdit extraordinari número 2/2018  , per import de 35.045,72  €, que cal 
finançar  mitjançant  baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de la 
corporació que a continuació es detalla:

Despeses que cal finançar:

1. Crèdits extraordinaris:

Aplicació pressupostària Concepte Import

1621.16000 Compensació  deute  COBAPSA  devolució  excés 
Seguretat social

12.419,04

1640.62900 Instal·lacions fosa sèptica Cementiri 3.127,00

1530.62501 Cooping elements Skate Park 1.527,31

3420.63301 Instal·lació bombes aigües residuals piscina 658,55

3331.22799
 
Xarxa Audiovisual Local 17.313,82

TOTAL...................... 35.045,72 €.
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Finançament que es proposa:

Baixes dels crèdits de partides de despeses:

Aplicació 
pressupostària

Concepte Consignació 
inicial

Proposta a la 
baixa

Consignació
definitiva

1710.22799 Manteniment 
jardins P.I. Els 

Masets

45.000,00 10.000,00 35.000,00

2310.22799 Treballs realitzats 
altres  serveis

7.000,00 3.000,00 4.000,00

3331.20900 SGAE 1.600,00 1.500,00 100,00

3333.22706 Serveis Tècnics 
Redacció Projecte 

el Casal

22.000,00 14.045,72 7.954,28

3380.20900 Canons SGAE 3.000,00 2.500,00 500,00

3420.22609 Despeses activitats 
esportives

30.000,00 4.000,00 26.000,00

TOTAL...............         35.045,72

2. Exposar al públic aquest expedient,  durant el  termini reglamentari de quinze dies hàbils,  
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al  Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten 
reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat  
des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.  

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huertas dient que, aquestes factures son despeses de l’any 
2017 que no han pogut pagar que ni hi havien partida  però en el Copbasa que no havia partida  
en els pressupostos.

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que, son despeses que no hi havia partida de l’any 2017.

Respon el Sr. José Agustín Huerta, dient que a la despesa de Copbasa ja es sabia que hi havia 
aquesta despeses per tant no hi havia partida al igual que la despesa de la Xarxa de 17.313,82 
euros.

Pren  la  paraula  el  Sr.  Secretari  interventor  manifestant  els  motius  que  justifiquen  aquesta 
modificació de crèdit.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient en el cas Copbasa si es l’últim pagament i el 
cas de la Xarxa em preocupa per l’import i que no torni a passar aquest any.

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que aquest import de la Xarxa de 17.313,82 euros ve donat 
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al  pagament  d’un  IVA que  va  que  tenir  d’assumir  l’Ajuntament  de  Bellvei.  I  que  queda 
compensat amb les factures que emeti de l’Ajuntament de Bellvei a través de la Ràdio Bellvei.

Pren la paraula el Sr. Secretari interventor donant explicació dels motius de la factura de la 
Xarxa de 17.313,82 euros.

En no fer  ús de la paraula cap regidor  més, l’Alcalde sotmet la proposta a votació amb el  
següent resultat:

Vots a favor: 7 corresponent als grups polítics municipals (06 + BELLVEI, 01 PSC)
Abstencions: 3 corresponents al grup polític municipal del PDeCat.
Vots en contra: 0

Llegida  la  votació  es  troba  conforme.  L’Alcalde  declara  aprovada  la  proposta  per  majoria 
absoluta.

11.  APROVACIÓ  SI  ESCAU,  DEL  RÈGIM  DE  CONTROL  INTERN  SIMPLIFICAT.  (EXP. 
2018/380)

El secretari dóna lectura del següent:

El control intern, regulat en l'article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes  
Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i desenvolupat pel 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, és exercit en les Entitats Locals respecte de la seva gestió econòmica i, si  
escau, la dels organismes autònoms i de les societats mercantils d'elles dependents, en la seva 
triple accepció de funció interventora, control financer i controls d'eficàcia i eficiència. 

Aquesta funció de control  intern serà exercida sobre la totalitat d'Entitats que conformen el 
sector públic local, pels òrgans d'Intervenció, amb l'extensió i els efectes següents:

a) La pròpia Entitat Local.

b) Els organismes autònoms locals.

c) Les entitats públiques empresarials locals.

d) Les societats mercantils dependents de l'Entitat Local.

e) Les fundacions del sector públic dependents de l'Entitat Local.

f) Els fons freturosos de personalitat jurídica la dotació de la qual s'efectuï majoritàriament des  
dels Pressupostos Generals de l'Entitat Local.

g) Els consorcis dotats de personalitat jurídica pròpia adscrits a l'Entitat Local de conformitat 
amb la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

h)  Les  entitats  amb  o  sense  personalitat  jurídica  diferents  a  les  esmentades  als  apartats  
anteriors amb participació total o majoritària de l'Entitat Local.

L'article 3 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, el control intern de l'activitat econòmic- financera 
del  sector  públic  local  s'exercirà  per  l'òrgan  Interventor  mitjançant  l'exercici  de  la  funció 
interventora i el control financer.

Considerant que amb data 27/03/2018 es va iniciar procediment per a l'aprovació  del règim de 
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control intern simplificat.

Considerant que  amb data 27/03/2018 es va emetre per  part  d'intervenció informi sobre la 
conveniència  de  l'aplicació  d'aquest  règim  i  l'aprovació  del  Reglament  de  Control  Intern 
corresponent.

Realitzada  la  tramitació  legalment  establerta  i  vist  l'Informe  proposta-  Secretaria  de  data 
27/03/2018.

Serà  el  Ple  de  la  Corporació  l'òrgan  competent  per   acordar  al  règim  de  control  intern 
simplificat, en atenció al que es disposa en els articles 22.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  
Reguladora de les Bases de Règim Local  i  per  tant  es proposa a la Comissió Informativa 
l’aprovació del següent

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 5 d’abril de 2018.

Es proposa al Ple es següent:

ACORD:

PRIMER. Aprovar l'aplicació  del règim de control intern simplificat.

SEGON. Aprovar  el  Reglament  de Control  Intern de l’ajuntament  de Bellvei,  en els  termes 
subscrits en l'Informe d'Intervenció de data 27/03/2018 que a continuació es detalla:

REGLAMENT DE CONTROL INTERN SIMPLIFICAT DE L’AJUNTAMENT DE BELLVEI

ÍNDEX D'ARTICLES

       
TITULO I. Disposicions Comunes

ARTICLE 1. Objecte i àmbit d'aplicació
ARTICLE 2. Atribució de la funció de control 
ARTICLE 3. Formes d'exercici. 
ARTICLE 4. Principis d'exercici del control intern 
ARTICLE 5. Dels deures de l'òrgan de control 
ARTICLE 6. De les facultats de l'òrgan de control 

TÍTOL II. De la funció interventora

CAPÍTOL I. De l'exercici de la funció interventora

ARTICLE 7. De les diferents fases de la funció interventora 
ARTICLE 8. Del contingut de la funció interventora 

CAPÍTOL II. Del procediment per a l'exercici de la funció interventora sobri els drets i els  
ingressos

ARTICLE 9. Fiscalització prèvia de drets i ingressos

CAPÍTOL III. Del procediment per a l'exercici de la funció interventora sobri despeses i  
pagaments

SECCIÓ 1. ª Disposicions comunes
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ARTICLE 10. Moment i termini per a l'exercici de la funció interventora
ARTICLE 11. Fiscalització de conformitat
ARTICLE 12. Fiscalització amb Objeccions
ARTICLE 13. Tramitació de Discrepàncies 

SECCIÓ 2. ª Règim especial de fiscalització i intervenció limitada   prèvia

ARTICLE 14. Règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics
ARTICLE 15.- Despeses de Personal  
ARTICLE 16. Contractes
ARTICLE 17. Subvencions
ARTICLE 18. Convenis de col·laboració
ARTICLE 19. Contractes Patrimonials
ARTICLE 20. Reclamacions per responsabilitat
ARTICLE 21. Expedients urbanístics
ARTICLE 22. Patrimoni Públic del sòl
ARTICLE 23. Devolució/reintegrament d'ingressos
ARTICLE  24. Objeccions  i  observacions  complementàries  en  la  fiscalització  i  intervenció  
limitada prèvia

SECCIÓ 3. ª De la fiscalització prèvia de l'aprovació o autorització de despeses i de la  
disposició o compromís de despesa
ARTICLE 25. Règim general
ARTICLE 26. Exempció de fiscalització prèvia

SECCIÓ 4. ª De la intervenció prèvia del reconeixement de l'obligació i de la inversió

ARTICLE 27. Intervenció de la liquidació de la despesa 
ARTICLE 28. Contingut de les comprovacions
ARTICLE 29. Intervenció material de la inversió

SECCIÓ 5. ª De la intervenció formal i material del pagament

ARTICLE 30. De la intervenció formal del pagament
ARTICLE 31. Conformitat i objecció
ARTICLE 32. De la intervenció material del pagament

SECCIÓ 6. ª De la fiscalització prèvia de les ordres de pagament a justificar i bestretes de  
caixa fixa

ARTICLE 33. Fiscalització prèvia de les ordres de pagament a justificar
ARTICLE 34. Fiscalització prèvia de les ordres de pagament de bestretes de caixa fixa
ARTICLE 35. Especialitats quant al règim de les objeccions
ARTICLE 36. Intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i bestretes de  
caixa fixa

SECCIÓ 7a. De l'omissió de la funció interventora

ARTICLE 37. De l'omissió de la funció interventora

TITOL. III. DEL CONTROL FINANCER

CAPITOL I  Disposicions generals

ARTICLE 38.- Objecte, forma d'exercici i abast 
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ARTICLE 39. Actuacions de control financer 
ARTICLE 40. Col·laboració en les actuacions d'auditoria pública

CAPITOL II  Del resultat del control financer

ARTICLE 41. Informes de control financer 
ARTICLE 42. Destinataris dels informes de control financer
ARTICLE 43. Informe resumeixen
ARTICLE 44. Destinataris de l'informe resumeixen
 ARTICLE 45. Pla d'acció

REGLAMENT QUE  DESENVOLUPA EL RÈGIM DE CONTROL INTERN SIMPLIFICAT DE  
L'ENTITAT LOCAL

El control intern, regulat en l'article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes  
Locals,  aprovat  pel  Reial  decret  Legislatiu 2/2004,  de 5 de març,  i  desenvolupat pel  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, és l'exercit en les Entitats Locals respecte de la seva gestió  
econòmica,  i,  si  escau,  la  dels  organismes  autònoms  i  de  les  societats  mercantils  d'elles  
depenents, en la seva triple accepció de funció interventora, control financer i controls d'eficàcia  
i eficiència.

 D'acord amb el recollit en el  article 3 del referit 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 i d'acord amb  
el recollit en l'article 214 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat  
pel  Reial  decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  l'objecte  de  la  funció  interventora  
serà controlar els actes de l'Entitat Local i  dels seus organismes autònoms, qualsevol que  
sigui la seva qualificació, que donin lloc a el reconeixement de drets o a la realització de  
despeses,  així  com els ingressos  i  els  pagaments que  d'ells  es  derivin,  i  la inversió  o 
l'aplicació en general dels seus fons públics, amb la finalitat d'assegurar que la seva gestió  
s'ajusta a les disposicions aplicables en cada cas.

Per la seva banda, de conformitat amb el que es disposa en l'article 29 del referit 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,  l'objecte  del  control  financer,  exercit  mitjançant  control  permanent  i  
auditoria  pública,  serà  verificar  el  funcionament dels  serveis,  i  organismes autònoms,  en 
l'aspecte econòmic financer per comprovar el  compliment de la normativa i directrius  que 
els regeixen i, en general, que la seva gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera,  
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l'ús dels recursos públics locals. 

No obstant això, d'acord amb l'article 39 i següents del citat Reial decret 424/2017, de 28 d'abril 
i en atenció a la heterogeneïtat que impera en el àmbit local, les Entitats Locals que es trobin  
incloses  en  l'àmbit  d'aplicació  del  model  simplificat  de  comptabilitat  local, com  és  el  cas 
d'aquesta  Corporació,  podran  igualment  triar  aplicar un  règim  de control  simplificat,  de 
manera que, exerciran plenament el exercici de la funció interventora, sent  potestatiu el  
control financer, amb la sola obligació de dur a terme l'auditoria de comptes anual i aquelles 
actuacions que derivin d'una obligació legal.

La citada normativa s'ha de considerar de mínims, reguladora del règim general aplicable a  
l'exercici del control intern en les Entitats Locals.  

En aquest sentit, i igual que procedeix l'Administració General de l'Estat a través de la seva  
Intervenció  General,  s'estableix  pel  Ple  de l'Entitat  i  mitjançant  el  present  Reglamento,  les  
normes bàsiques per a l'adequat exercici de les funcions del control intern i l'elecció del règim 
de control simplificat recollits en el 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; atenent sempre al principi  
de plena autonomia dels òrgans de control respecte de les  autoritats i òrgans controlats. 
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Així, amb la finalitat de disposar d'un model de control eficaç en virtut de l'article 3.3 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, i en virtut del principi d'autoorganització i potestat reglamentària  
reconegut en l'article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril a les Entitats Locals territorials, amb el  
present  Reglamento aquesta Entitat  Local  pretén la  millora  en els mecanismes de gestió  i  
control intern,  per garantir una major eficàcia. 

TITOL. I.

DISPOSICIONS COMUNES
 
ARTICLE 1.- Objecte i àmbit d'aplicació. 
 
Constitueix l'objecte d'aquesta norma la regulació de les funcions de control intern respecte de  
la gestió economicofinancera i els actes amb contingut econòmic de l'Entitat Local  sobre la  
base dels preceptes sobri control i fiscalització continguts en el capítol IV corresponent al títol V  
del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el 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.

Així, el present Reglament serà d'aplicació a l’Ajuntament de Bellvei.
 
ARTICLE 2.- Atribució de les funcions de control. 
 
Les  funcions  de  control  intern  dels  ens  enumerats  en  l'article  anterior,  s'exerciran  per  la  
Intervenció  mitjançant l'exercici de la funció interventora i el control financer amb l'extensió i  
efectes que es determinen en els articles següents. 

ARTICLE 3.- Formes d'exercici. 
 
1.  La  funció  interventora  té  per  objecte  controlar  els  actes  de  l'Entitat  Local  i  dels  seus  
organismes autònoms, qualsevol que sigui la seva qualificació, que donin lloc al reconeixement  
de drets o a la realització de despeses, així com els ingressos i els pagaments que d'ells es  
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.

2.  El  control  financer  té  per  objecte  verificar  el  funcionament  dels  serveis,  organismes  
autònoms i societats mercantils dependents, en l'aspecte econòmic financer per comprovar el  
compliment  de la  normativa i  directrius que els  regeixen i,  en general,  que la  seva gestió  
s'ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos públics  
es troba orientada per l'eficàcia, l'eficiència,  l'economia, la qualitat  i  la transparència,  i  pels  
principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l'ús dels recursos públics locals.  

Aquest control financer, per aplicar-se en aquesta Entitat Local el règim de control simplificat  
recollit  en l'article 39 i següents del citat Reial decret 424/2017, de 28 d'abril,  s'exercirà de  
manera potestativa, amb la sola obligació de dur a terme l'auditoria de comptes anual i aquelles 
actuacions que derivin d'una obligació legal.

3. D'aquesta manera correspon a la Intervenció  l'elaboració i l'aprovació de les Instruccions  
necessàries per a l'adequat exercici de les funcions de control intern; i de manera particular, la  
determinació  dels  mètodes,  forma  i  abast  tant  del  control  posterior  ple  en  supòsits  de  
fiscalització prèvia limitada de despeses, com del control financer en supòsits de fiscalització  
posterior d'ingressos.

ARTICLE 4. Principis d'exercici del control intern. 
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 1. La Intervenció, en l'exercici de les seves funcions de control intern, estarà sotmesa als  
principis d'autonomia funcional i procediment contradictori. 
 
 2. L'òrgan interventor exercirà el control intern amb plena autonomia respecte de les autoritats  
 i altres entitats  la gestió de les quals sigui objecte d'aquest. A tals efectes, els funcionaris que  
ho realitzin, tindran independència funcional respecte dels titulars de les entitats controlades.

Si bé s'haurà de donar trasllat als òrgans de gestió controlats dels resultats més rellevants  
després  de  les  comprovacions  efectuades  i  recomanarà  les  actuacions  que  resultin  
aconsellables. D'igual manera, donarà trasllat a Ple dels resultats que per la seva especial  
transcendència consideri adequat elevar al mateix i li informarà sobre la situació de la correcció  
de les febleses posades de manifest amb exprés esment del grau de compliment dels apartats  
anteriors d'aquest article.

ARTICLE 5. Dels deures de l'òrgan de control.

1. Els funcionaris que exerceixin la funció interventora o realitzin el control financer, hauran de  
guardar el degut sigil  en relació amb els assumptes que coneguin en l'acompliment de les  
seves funcions.

Així, les dades, informes o antecedents obtinguts en l'exercici del control intern només podran  
utilitzar-se per a les finalitats assignades al mateix i,  si escau, per formular la corresponent  
denúncia  de  fets  que  puguin  ser  constitutius  d'infracció  administrativa,  responsabilitat  
comptable o penal.

Igualment  haurà  de  facilitar  l'accés  als  informes de  control  en aquells  casos  en  els  quals  
legalment procedeixi. En  el defecte del qual de previsió legal, la sol·licitud d'aquests haurà de  
dirigir-se directament al gestor directe de l'activitat economicofinancera controlada.

2. Quan en la pràctica d'un control l'òrgan interventor actuant apreciï que els fets acreditats o  
comprovats poguessin ser susceptibles de constituir una infracció administrativa o donar lloc a  
l'exigència  de  responsabilitats  comptables  o  penals  ho  posarà  en  coneixement  de  l'òrgan  
competent, d'acord amb les regles que s'estableixen en l'article 5.2 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.

ARTICLE 6. De les facultats de l'òrgan de control.

L'òrgan interventor podrà 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; així com recaptar directament de les diferents àrees  
o unitats de l'Entitat  Local  els  assessoraments jurídics i  els  informes tècnics que consideri  
necessaris, els antecedents i els documents precisos per a l'exercici de les seves funcions de  
control intern, amb independència del mitjà que els suport.

Igualment podran recaptar a través  de l’Alcaldia de l'Entitat, l'assessorament i l'informe dels  
Serveis  d'Assistència  Municipal  i  dels  òrgans  competents  de  la  Diputació  de  Tarragona  o  
sol·licitar  l'assessorament  de  la  Intervenció  General  de  l'Administració  de  l'Estat  amb  la  
subscripció del corresponent Conveni.

TÍTOL II. DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA

CAPÍTOL I. De l'exercici de la funció interventora.

ARTICLE 7. De les diferents fases de la funció interventora.
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1. La funció interventora té caràcter intern i preventiu i té per objecte garantir, en tot cas i per a  
cada  acte,  el  compliment  de  les  normes  relatives  a  la  disciplina  pressupostària,  als  
procediments de gestió de despeses, ingressos i aplicació dels fons públics.

L'exercici de la funció interventora comprendrà les següents fases:

a) La fiscalització prèvia dels actes que reconeguin drets de contingut econòmic, autoritzin o  
aprovin despeses, disposin o comprometin despeses i acordin moviments de fons i valors.

b) La intervenció del reconeixement de les obligacions i intervenció de la comprovació material  
de la inversió.

c) La intervenció formal de l'ordenació del pagament.

d) La intervenció material del pagament.

2. La funció interventora s'exercirà en les seves modalitats d'intervenció formal i material. 

La intervenció formal consistirà en la verificació del compliment dels requisits legals necessaris  
per a l'adopció de l'acord mitjançant l'examen de tots els documents que preceptivament hagin  
d'estar incorporats a l'expedient. 

La intervenció material comprovarà la real i efectiva aplicació dels fons públics.

ARTICLE 8. Del contingut de la funció interventora.

1. La funció interventora s'exercirà bé com a fiscalització prèvia bé com a intervenció prèvia.

La  fiscalització  prèvia  examinarà,  abans  que  es  dicti  la  corresponent  resolució,  tot  acte,  
document  o  expedient  susceptible  de produir  drets  o  obligacions de contingut  econòmic  o  
moviment  de  fons  i  valors,  amb  la  finalitat  d'assegurar,  segons  el  procediment  legalment  
establert,  la  seva conformitat  amb les disposicions aplicables en cada cas.  L'exercici  de la  
funció  interventora  no  atendrà  a  qüestions  d'oportunitat  o  conveniència  de  les  actuacions  
fiscalitzades.

La intervenció prèvia de la liquidació de la despesa o reconeixement d'obligacions comprovarà,  
abans que es dicti la corresponent resolució, que les obligacions s'ajusten a la llei o als negocis  
jurídics subscrits per les autoritats competents i que el creditor ha complert o garantit, si escau,  
la seva correlativa prestació. La intervenció de la comprovació material de la inversió s'ajustarà  
a l'establert en l'article 29 d'aquest Reglament.

La intervenció formal de l'ordenació del pagament verificarà la correcta expedició de les ordres  
de pagament.

La intervenció material del pagament verificarà que aquest pagament s'ha disposat per òrgan  
competent i es realitza en favor del perceptor i per l'import establert.

CAPÍTOL II. Del procediment per a l'exercici de la funció interventora sobri els drets i els  
ingressos

ARTICLE 9. Fiscalització prèvia de drets i ingressos.

1. 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 en la Tresoreria.
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2. Aquesta fiscalització prèvia sobretot tipus de drets i  ingressos s'exercirà en funció de la  
corresponent fase del  procediment sobri  drets i  ingressos en les quals es trobi  l'expedient,  
d'acord amb l'article 7.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril: 

El reconeixement de drets (fase comptable “DR”).

La recaptació i l'ingrés de fons públics (fase comptable “I”).

3. En tot cas haurà de verificar-se:

El  compliment  de  la  legalitat  tant  en  els  procediments  de  gestió  que  hagin  donat  lloc  al  
reconeixement, liquidació, modificació o extinció de drets, com en la realització de qualsevol  
ingrés públic. 

Que el dret econòmic és reconegut i liquidat per l'òrgan competent i d'acord amb les normes en  
cada cas aplicables. 

Que l'import és el correcte, tenint en compte les possibles causes de la modificació d'aquest,  
com els ajornaments i fraccionaments dels deutes liquidats o els fets que puguin donar lloc a  
l'extinció del dret. 

Que els ingressos s'han realitzat en les caixes o comptes corrents de les entitats de dipòsit  
degudament autoritzades, dins dels terminis legalment establerts i per la quantia deguda. 

Que el pagador és el correcte, examinant, si escau, els supòsits de derivació de responsabilitat.

Que tots els drets i/o operacions susceptibles de ser comptabilitzades l'estiguin en el concepte  
adequat i per l'import correcte.

Fiscalització posterior:

1.  La fiscalització  prèvia  dels  drets  i  ingressos de la  Tresoreria   se substitueix  pel  control  
inherent a la presa de raó en comptabilitat i el control posterior exercit mitjançant el control  
financer, tal com autoritza l'article 9 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril.

2. Aquesta fiscalització s'exercirà en dos moments diferents:

 La presa de raó en la comptabilitat de l'Entitat Local o dels seus organismes autònoms, dels  
actes generadors de drets i ingressos en la Tresoreria.
 Mitjançant actuacions de control financer que han de realitzar-se amb caràcter posterior. 

3.  La  presa  de  raó  de  comptabilitat  s'efectuarà  a  la  vista  de  tota  operació  de  gestió  
econòmic-pressupostària, mitjançant la incorporació al sistema d'informació comptable a través  
dels documents comptables corresponents. 

Així, cada àrea o el servei de l'Entitat Local iniciarà el corresponent expedient que farà arribar a  
Intervenció seguint l'iter procedimental habitual per a la seva presa de raó en comptabilitat. 

4. L'exercici del control posterior o financer es durà a terme mitjançant tècniques d'auditoria i  
mostreig. 

A) Aquestes actuacions comprovatòries  posteriors tenen per finalitat assegurar que la gestió  
economicofinancera dels drets i ingressos públics s'ajusta a les disposicions aplicables en cada  
cas.  
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Les actuacions a dur a terme hauran de verificar en qualsevol cas: 

El  compliment  de  la  legalitat  tant  en  els  procediments  de  gestió  que  hagin  donat  lloc  al  
reconeixement, liquidació, modificació o extinció de drets, com en la realització de qualsevol  
ingrés públic. 

Que el dret econòmic és reconegut i liquidat per l'òrgan competent i d'acord amb les normes en  
cada cas aplicables. 

Que l'import és el correcte, tenint en compte les possibles causes de la modificació d'aquest,  
com els ajornaments i fraccionaments dels deutes liquidats o els fets que puguin donar lloc a  
l'extinció del dret.

Que els ingressos s'han realitzat en les caixes o comptes corrents de les entitats de dipòsit  
degudament autoritzades, dins dels terminis legalment establerts i per la quantia deguda. 

Que el pagador és el correcte, examinant, si escau, els supòsits de derivació de responsabilitat.  

Que tots els drets i/o operacions susceptibles de ser comptabilitzades l'estiguin en el concepte  
adequat i per l'import correcte.

A  més  dels  extrems  detallats  en  el  paràgraf  anterior,  per  als  següents  casos  haurà  de  
verificar-se igualment:

Reintegrament de Pagaments Indeguts: 

Que els motius i la seva procedència són correctes, detallant operació, motiu, import i unitat o  
àrea gestora. 

Taxes o Preus Públics per prestació de serveis o realització d'una activitat:

Que la prestació del servei o realització d'activitat està efectivament autoritzada per l'òrgan  
competent.  

Que les liquidacions i/o autoliquidacions es corresponen amb els subjectes passius que han  
realitzat de forma efectiva el fet imposable.

Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic:

Que la utilització o l'aprofitament estan efectivament autoritzades per l'òrgan competent.  

Que les liquidacions i/o autoliquidacions es corresponen amb els subjectes passius que han  
realitzat de forma efectiva el fet imposable.

Fiances:

Que es distingeixin en els diferents conceptes de fiances, tant el tercer com l'import lliurat per  
aquests com a garantia. 

Que les que es constitueixen com a garanties definitives es dipositin  amb anterioritat  a la  
signatura del contracte i que les garanties provisionals es retornin simultània o posteriorment al  
dipòsit de les definitives o es retornen en cas de no adjudicació. 

B) Aquesta verificació es realitzarà sobre una mostra representativa dels actes, documents o  
expedients de contingut econòmic, origen del reconeixement o liquidació de drets. 
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Com  a  norma  general,  es  determinaran  els  expedients  que  s'han  d'examinar  mitjançant  
l'aplicació dels procediments de mostreig o mètodes de selecció de mostres que s'estableixen  
a continuació, d'acord amb Norma Internacional d'Auditoria 530, Mostreig d'Auditoria, NIA-ÉS  
530  (adaptada  per  a  la  seva  aplicació  a  Espanya  mitjançant  Resolució  de  l'Institut  de  
Comptabilitat i Auditoria de Comptes, de 15 d'octubre de 2013): La selecció aleatòria 

c)  De  les  comprovacions  efectuades  amb  posterioritat  l'òrgan  interventor  haurà  d'emetre  
informe  escrit  en  el  qual  farà  constar  quantes  observacions  i  conclusions  es  dedueixin  
d'aquestes. 

5. Sense perjudici de l'establert als apartats anteriors, la substitució de la fiscalització prèvia  
dels drets i ingressos de la Tresoreria pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat i el  
control posterior no aconseguirà la fiscalització de:

a) Els actes d'ordenació i pagament material derivats de devolucions d'ingressos indeguts.

Conseqüentment,  en  aquests  supòsits,  la  funció  interventora  en  matèria  de  devolució  
d'ingressos  indeguts  solament  aconsegueix  la  fase  de  pagament  d'aquest  procediment,  
l'ordenació del pagament i pagament material, que es fiscalitzaran conforme al que s'estableix  
en el present Reglamento respecte de l'exercici de la funció interventora sobri les despeses i  
els pagaments; no estant subjecte a l'exercici d'aquesta funció l'acte del reconeixement del dret  
a la devolució. 

Aquesta fiscalització en aquests casos es realitzarà en ocasió de l'aprovació del corresponent  
expedient.
 
En aquests supòsits es verificarà en tot cas 

L'adequació d'aquests a les Ordenances Fiscals en vigor i altra normativa d'aplicació. 

La  correcta  determinació  de  les  quotes.  En  cas  de  liquidació  de  quotes  de  Contribucions  
Especials,  que  les  quotes  individuals  s'ha  realitzat  atenent  al  cost  de  les  obres  i  serveis,  
quantitat  a  repartir  i  criteris  de  repartiment  definits  en  l'acord  d'Imposició  i  Ordenació  
corresponent. 

La correcta aplicació dels tipus impositius que corresponguin. 

La inclusió i l'aplicació de les exempcions i bonificacions que corresponguin. 

Que l'òrgan competent per a la seva aprovació és l'adequat. 

Aquesta fiscalització s'exercirà en funció de la corresponent fase del procediment sobri drets i  
ingressos en les quals es trobi l'expedient: 

El reconeixement de drets (fase comptable “DR”).

La recaptació i l'ingrés de fons públics (fase comptable “I”).

En aquests supòsits es verificarà en tot cas :

El compliment de la legalitat en els procediments tant de reconeixement, liquidació, modificació  
o extinció de drets, com en la realització de l'ingrés. 

Que el dret econòmic és reconegut i liquidat per l'òrgan competent i d'acord amb les normes en  
cada cas aplicables. 
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Que l'import és el correcte, tenint en compte les possibles causes de la modificació d'aquest,  
com els ajornaments i fraccionaments dels deutes liquidats o els fets que puguin donar lloc a  
l'extinció del dret. 

Que els ingressos s'han realitzat en les caixes o comptes corrents de les entitats de dipòsit  
degudament autoritzades, dins dels terminis legalment establerts i per la quantia deguda. 

Que el pagador és el correcte.

Que tots  els  drets  i  ingressos  estan  comptabilitzats  en  el  concepte  adequat  i  per  l'import  
correcte.

6. En el cas de què en l'exercici de la funció interventora l'òrgan interventor es manifieste en  
desacord amb el  fons o  amb la  forma dels  actes,  documents o  expedients  examinats i  la  
disconformitat es refereixi al reconeixement o liquidació de drets a favor de les Entitats Locals o  
els seus organismes autònoms, així com a l'anul·lació de drets, l'oposició es formalitzarà en  
nota d'objecció que en cap cas suspendrà la tramitació de l'expedient.

CAPÍTOL III. Del procediment per a l'exercici de la funció interventora sobri despeses i  
pagaments

SECCIÓ 1a. Disposicions comunes

ARTICLE 10. Moment i termini per a l'exercici de la funció interventora.

1. L'òrgan interventor rebrà l'expedient original complet, una vegada reunits tots els justificants i  
emesos els informes preceptius, i quan estigui en disposició de què es dicti acord per l'òrgan  
competent.

La fiscalització d'aquest s'efectuarà en el termini de deu dies hàbils. Aquest termini es reduirà a  
cinc dies hàbils quan s'hagi declarat urgent la tramitació de l'expedient o s'apliqui el règim  
especial de fiscalització i intervenció prèvia regulada en els articles 14 i 15 d'aquest Reglament.
A aquests efectes, el còmput dels terminis citats anteriorment s'iniciarà l'endemà a la data de  
recepció de l'expedient original i una vegada es disposi de la totalitat dels documents.

Quan l'Interventor faci ús de la facultat a què es refereix l'article 5.1 d'aquest Reglament se  
suspendrà  el  termini  de  fiscalització  previst  en  aquest  article  i  quedarà  obligat  a  adonar  
d'aquesta circumstància a l'àrea o unitat gestora.

ARTICLE 11. Fiscalització de conformitat.

Si  l'Interventor  com a resultat  de  la  verificació  dels  extrems als  quals  s'estengui  la  funció  
interventora  considera  que  l'expedient  objecto  de  fiscalització  o  intervenció  s'ajusta  a  la  
legalitat, farà constar la seva conformitat mitjançant una diligència signada sense necessitat de  
motivar-la.

ARTICLE 12. Fiscalització amb Objeccions.

1. Si l'Interventor es manifestés en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, documents  
o expedients examinats, haurà de formular les seves objeccions per escrit.

Aquestes objeccions hauran de ser motivats amb raonaments fundats en les normes en les  
quals es recolzi el criteri sustentat i hauran de comprendre totes les objeccions observades en  
l'expedient.

2.  Seran  objeccions  suspensives  quan  afecti  a  l'aprovació  o  disposició  de despeses, 

 



 
Ajuntament de Bellvei

reconeixement  de obligacions  o  ordenació  de  pagaments,  se  suspendrà  la  tramitació  de  
l'expedient fins que aquell sigui solucionat en els següents casos:

a) Quan es basi en la insuficiència de crèdit o el proposat no sigui adequat.

b) Quan  no  haguessin  estat  fiscalitzats  els  actes  que  van  donar  origen  a  les  ordres  de  
pagament.

c) En els casos d'omissió en l'expedient de requisits o tràmits essencials:

Quan la despesa es proposi a un òrgan que manqui de competència per a la seva aprovació.

Quan  s'apreciïn greus  irregularitats  en  la  documentació  justificativa del  reconeixement  de 
l'obligació o no s'acrediti suficientment el dret del seu perceptor.

Quan s'hagin omès requisits o trámits que poguessin donar lloc a la nul·litat de l'acte, o quan la  
continuació de la gestió administrativa pogués causar crebants econòmics a la Tresoreria de  
l'Entitat Local o a un tercer.

d) Quan l'objecció derivi de comprovacions materials d'obres, subministraments, adquisicions i  
serveis.

3.  Quan l'òrgan  al  qual  es  dirigeixi  l'objecció  ho accepti,  haurà  d'esmenar  les  deficiències  
observades i remetre de nou les actuacions a l'òrgan interventor en el termini de quinze dies. 

Quan l'òrgan al qual es dirigeixi l'objecció no ho accepti, iniciarà el procediment de Resolució  
de Discrepàncies descrit en l'article següent.

4.  En el  cas de què els  defectes observats  en l'expedient  derivessin  de l'incompliment  de  
requisits o tràmits no essencials  ni  suspensius,  l'Interventor podrà fiscalitzar  favorablement,  
quedant  l'eficàcia  de  l'acte  condicionada  a  l'esmena  d'aquests  defectes  amb  anterioritat  a  
l'aprovació de l'expedient. 

L'òrgan gestor remetrà a l'òrgan interventor la documentació justificativa d'haver-se esmenat  
aquests defectes.

De no solucionar-se per l'òrgan gestor  els condicionaments indicats per a la continuïtat  de  
l'expedient es considerarà formulat la corresponent objecció,  sense perjudici  de què en els  
casos  en  els  quals  consideri  oportú,  podrà  iniciar  el  procediment  de  Resolució  de  
Discrepàncies descrit en l'article 13.

5. Les resolucions i els acords adoptats que siguin contraris a les objeccions formulades es  
remetran al Tribunal de Comptes de conformitat amb l'article 218.3 del text refós de la Llei  
reguladora de les Hisendes Locals.

ARTICLE 13. Tramitació de Discrepàncies.

1. Sense perjudici del caràcter suspensiu de les objeccions, les opinions de l'òrgan interventor  
respecte al compliment de les normes no prevaldran sobre les dels òrgans de gestió. 

Els informes emesos per tots dos es tindran en compte en el coneixement de les discrepàncies  
que es plantegin,  les quals seran resoltes definitivament pel President de l'Entitat  o el  Ple,  
d'acord amb el que es disposa a l'apartat següent.

2. Quan l'òrgan gestor no accepti l'objecció formulada per l'òrgan interventor en l'exercici de la  
funció interventora plantejarà al President de l'Entitat una discrepància. 
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No obstant això, correspondrà al Ple la resolució de les discrepàncies quan les objeccions:

a) Es basin en insuficiència o inadequació de crèdit.

b) Es refereixin a obligacions o despeses l'aprovació de les quals sigui de la seva competència.

La resolució de la discrepància per part  del  President o el  Ple serà indelegable,  haurà de  
recaure en el termini de quinze dies i tindrà naturalesa executiva.

3.  Les  discrepàncies  es  plantejaran  en  el  termini  de  quinze  dies  des  de  la  recepció  de  
l'objecció, al President o al Ple de l'Entitat Local, segons correspongui, i, si escau, a través dels  
Presidents o màxims responsables dels organismes autònoms locals, i organismes públics en  
els  quals  es  realitzi  la  funció  interventora,  per  a  la  seva  inclusió  obligatòria,  i  en  un  punt  
independent, en l'ordre del dia de la corresponent sessió plenària.

La discrepància haurà de ser motivada per escrit, amb cita dels preceptes legals en els quals  
sustenti el seu criteri.

Resolta la discrepància es podrà continuar amb la tramitació de l'expedient, deixant constància,  
en tot cas, de l'adequació al criteri fixat en la resolució corresponent o, si escau, a la motivació  
per a la no aplicació dels criteris establerts per l'òrgan de control.

4. El President de l'Entitat i el Ple, a través del citat President, prèviament a la resolució de les  
discrepàncies, podran elevar resolució de les discrepàncies a l’òrgan de control competent per  
raó de la matèria de l'Administració que tingui atribuïda la tutela financera.

A  tals  efectes,  el  President  remetrà  proposta  motivada  de  resolució  de  la  discrepància  
directament a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat o a l'òrgan equivalent, en el  
cas de què la Comunitat Autònoma tingui atribuïda la tutela financera, concretant l'extrem o  
extrems sobre els quals sol·licita valoració. Al costat de la discrepància haurà de remetre's  
l'expedient  complet.  Quan  el  President  o  el  Ple  facin  ús  d'aquesta  facultat  hauran  de  
comunicar-ho a l'òrgan interventor i altres parts interessades.

Quan  les  resolucions  i  els  acords  adoptats  per  l'Entitat  Local  siguin  contraris  al  sentit  de  
l'informe de l'òrgan interventor o al de l'òrgan de control competent per raó de la matèria de  
l'Administració que tingui atribuïda la tutela financera, s'inclouran en els informes referits als  
apartats següents.

5. En ocasió de la dació de compte de la liquidació del Pressupost, l'òrgan interventor elevarà  
al  Ple  l'informe  anual  de  totes  les  resolucions  adoptades  pel  President  de  l'Entitat  Local  
contràries  a  les  objeccions  suspensiu  o  no  efectuats,  o,  si  escau,  a  l'opinió  de  l'òrgan  
competent de l'Administració que ostenti la tutela al qual s'hagi sol·licitat informe, així com un  
resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos. Aquest informe atendrà  
únicament a aspectes i comeses pròpies de l'exercici de la funció fiscalitzadora, sense incloure  
qüestions d'oportunitat o conveniència de les actuacions que fiscalitzi. El President de l'Entitat  
podrà presentar en el Ple informe justificatiu de la seva actuació.

6.  Una  vegada  informat  el  Ple  de  l'Entitat  Local,  en  ocasió  del  compte  general,  l'òrgan  
interventor remetrà anualment aquests termes, al Tribunal de Comptes i, si escau, a l'òrgan de  
control extern autonòmic corresponent.

SECCIÓ 2a. Règim especial de fiscalització i intervenció limitada prèvia

ARTICLE 14. Règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics
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1. De conformitat amb l'establert en l'article 13 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, s'estableix el règim de fiscalització i intervenció limitada 
prèvia  dels  actes  de  l'Entitat  Local  pels  quals  s'aprovi  la  realització  de  les 
següents despeses 

1. PERSONAL

2. CONTRACTES

3. SUBVENCIONS

4. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

5. CONTRACTES PATRIMONIALS

6. RECLAMACIONS PER RESPONSABILITAT

7. EXPEDIENTS URBANÍSTICS

8. FINQUES DE PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

9. DEVOLUCIÓ/REINTEGRAMENT D'INGRESSOS

10. CLAUSULAS RESIDUALS

2. En aquests casos, l'òrgan interventor es limitarà a comprovar els requisits bàsics següents:

a)  L'existència  de crèdit  pressupostari  i  que el  proposat  és adequat  a  la  naturalesa  de la  
despesa o obligació que es proposi contreure.

S'entendrà que el  crèdit  és adequat  quan financi  obligacions a  contreure o nascudes i  no  
prescrites a càrrec a la tresoreria que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text  
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

En els casos en els quals el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb finançament  
afectat  es comprovarà que els recursos que els financen són executius,  acreditant-se amb  
l'existència de documents fefaents que acreditin la seva efectivitat.

Quan es tracti de contreure compromisos de despeses de caràcter plurianual es comprovarà, a  
més, si es compleix el preceptuat en l'article 174 del text refós de la Llei reguladora de les  
Hisendes Locals.

b) Que les obligacions o les despeses es generen per òrgan competent.

En  tot  cas  es  comprovarà  la  competència  de  l'òrgan  de  contractació  o  concedent  de  la  
subvenció quan aquest òrgan no tingui atribuïda la facultat per a l'aprovació de les despeses de  
què es tracti.
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3. No obstant això, serà aplicable el règim general de fiscalització i intervenció prèvia respecte  
d'aquells  tipus de despesa i  obligacions pels quals  no s'hagi acordat  el  règim de requisits  
bàsics a l'efecte de fiscalització i intervenció limitada prèvia, així com per a les despeses de  
quantia indeterminada.

4. Les obligacions o les despeses sotmesos a la fiscalització i intervenció limitada prèvia seran  
objecte d'una altra plena amb posterioritat, en el marc de les actuacions del control financer  
que es planifiquin en els termes recollits en el títol III d'aquest Reglament.

ARTICLE 15.- Despeses de Personal  

A més  dels  aspectes  generals recollits  en  l'article  14.2,  es  comprovaran   els  següents  
extrems/o documents addicionals:

1.  En les propostes d'aprovació d'una convocatòria  per  a proves de places i/o llocs  
vacants:

Informe acreditatiu, expedit per la Secretaria Intervenció de les places de la plantilla i/o  
dels llocs de treball del catàleg aprovat pel Ple als quals correspon la proposta. S'haurà  
d'indicar la situació en què es troba la plaça i/o lloc de treball i detallar les retribucions  
corresponents  al,  grup  i  subgrup  i  en  el  complement  de  destinació  i  complement  
específic assignats pel Plenari.

Informe emès per òrgan competent, sobre el compliment de les limitacions de la taxa  
de reposició d'efectius que sigui vigent, amb detall del saldo de la reposició d'efectius al  
qual s'arribaria amb l'aprovació de la proposta.

En tots els casos que el compromís de despesa superi el propi exercici pressupostari,  
farà falta informe sobri la projecció de la despesa en relació al compliment dels límits  
de creixement.

Informe de la Secretaria Intervenció  sobre l'adequació dels requisits de titulació en  
relació a les característiques de la plaça i/o el lloc de treball. 

2. En les propostes de nomenament de funcionaris, nomenament de personal eventual,  
contractació de personal laboral o incorporació de funcionaris en comissió de serveis:

Informe de Secretaria Intervenció sobre l'adequació del contracte o nomenament, a la  
normativa vigent, especificant el precepte aplicable i la modalitat específica.

Quan la proposta de contractació o nomenament no correspongui a la resolució d'una  
convocatòria específica prèvia, farà falta que s'incorporin els requisits detallats en el  
punt 1 i s'informi sobre l'adequació de les retribucions al Conveni o Acord vigent, si  
escau.

Informe de Secretaria Intervenció, que la persona que es proposa acredita estar en  
possessió de la titulació i de les condicions específiques exigibles pel lloc de treball.

Informe de secretaria Intervenció, sobre el compliment del requisit de publicitat i del  
resultat del procés de selecció, detallant la legislació que li sigui aplicable.

3. Comissió de serveis de personal Intern:

En tots els casos que el compromís de despesa superi el propi exercici pressupostari,  
farà falta informe sobre la projecció de la despesa en relació al compliment dels límits  
de creixement.
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Informe de secretaria Intervenció sobre l'adequació del contracte o nomenament, a la  
normativa vigent, especificant el precepte aplicable i la modalitat específica.

Informe del Departament de Personal, que la persona que es proposa acredita estar en  
possessió de la titulació i de les condicions específiques exigibles pel lloc de treball.

Informe justificatiu de les necessitats d'efectuar una comissió de serveis.

Informe  expedit  pel  departament  de  personal  conforme  al  qual  s'acorda  exercir  
temporalment un lloc dels inclosos al catàleg de llocs de treball

S'informa sobre l'adequació de les retribucions al Conveni o Acord vigent, si escau.

Informe acreditatiu, expedit de Secretaria Intervenció de les places de la plantilla i/o  
llocs de treball aprovat pel Plenari.

S'indica  la  situació  de  la  plaça  i/o  lloc  de  treball  i  detall  de  les  retribucions  
corresponents al, grup i subgrup i complements.

4. Proposta de nomenament de funcionaris interins:

Que figura a l'expedient la justificació de la necessitat i urgència del nomenament que  
exigeix la legislació vigent.

5. Proposta de nomenament de funcionaris interins d'urgència:

- Informe de secretaria Intervenció sobre l'adequació del contracte o nomenament, a la  
normativa vigent.

- S'especifica el precepte aplicable i la modalitat específica.

- Quan la proposta de contractació o nomenament no correspongui a la resolució d'una  
convocatòria específica prèvia, farà falta que s'incorporin els requisits detallats en el  
punt 1 d'aquest annex i s'informi sobre l'adequació de les retribucions al Conveni o  
Acord vigent.

- Que figura en l'expedient la justificació de la necessitat i urgència del nomenament que  
exigeix la legislació vigent.

6. Acords no esmentats anteriorment, incloses les modificacions de plantilla i la relació  
de llocs de treball:

- Informe sobre el compliment de les limitacions de taxa de reposició d'efectius vigent, si  
escau.

- Supera el compromís de la despesa per l'exercici pressupostari. Existeix informe de  
projecció de despesa.

- Està conformat per part de la Intervenció.

- Informe jurídic de Secretaria sobre el contingut de la proposta.

7. Propostes d'aprovació de retribucions variables per abonar en la nòmina del mes.

Gratificacions per treballs extraordinaris:
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 Relacions acreditatives dels treballs efectivament realitzats fora de la jornada  
habitual  de  treball  conformats  per  el  responsable  corresponent  i  amb  la  
signatura del Regidor responsable de l’Area.

Productivitat i altres plusos aprovats per l’Alcaldia (polivalències, disponibilitat,  
menyscapte de diners, treball en festius, etc.):

 Relacions acreditatives dels corresponents elements objectius que justifiquen  
el reconeixement de la productivitat o plus, conformats pel responsables del  
servei.

Altres productivitats: 

 Proposta d'assignació.

 Acreditació  de  les  circumstàncies  objectives  relacionades  directament  amb  
l'exercici del lloc de treball i amb els objectius que li siguin assignats

.
Despeses de formació:

 Proposta resum per part de l’Alcaldia d’autorització i aprovació de la despesa.
.

Indemnitzacions per assistència a tribunals de-oposicions:

 Proposta presentada per part de la Intervenció.

Dietes per desplaçaments:

 Fulles de dietes revisades i segellades per la Intervenció.


Altres indemnitzacions:

 Justificants de les despeses suportades per cada empleat  conformat per la  
Intervenció

8. Nòmines de retribucions de Personal i corporació:

 Nòmines i estats justificatius, signats per part de la Intervenció

 En  el  cas  de  les  de  caràcter  ordinari  de  període  mensual,  comprovació  
aritmètica que es realitzarà efectuant el quadre del total de la nòmina amb el  
qual resulti del mes anterior, més la suma algebraica de les variacions incloses  
en la nòmina del mes corrent. 

9. Variacions en nòmina:

Altes:

 Membres electes de l'Ajuntament 

- Còpia de l'acord de nomenament del President i restants membres en el qual haurà de  
constar  clarament  qui  desenvoluparà  les  seves  responsabilitats  administratives  en  
règim de dedicació exclusiva o parcial (art. 13 ROF).

- Diligència de la corresponent presa de possessió.
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- Informe de Intervenció  conforme s'ha efectuat alta en la Seguretat Social.

- Imputació a les aplicacions pressupostàries prèviament informades.

- Verificació de les retribucions segons la normativa vigent.

 Personal eventual:

- Informe de Intervenció  conforme s'ha efectuat  l'acord de nomenament,  la presa de  
possessió i s'ha aportat a l'expedient fotocopia del NIF (anvers i revers) i fotocòpia de  
l'alta a la Seguretat Social.

- Verificació de què les retribucions resulten conformes amb el grup i/o lloc de treball.

 Imputació a les aplicacions pressupostàries prèviament informades.

 Personal funcionari de nou ingrés:

- Informe de Secretaria Intervenció conforme s'ha efectuat l'acord de nomenament, la  
presa de possessió i  s'ha aportat a l'expedient fotocopia del NIF (anvers i  revers) i  
fotocòpia de l'alta  a la Seguretat Social.

- Verificació de què les retribucions estan d'acord  amb el grup i lloc de treball.

- Imputació a les aplicacions pressupostàries prèviament informades

 Personal laboral fix de nou ingrés:

2. Informe  de  Secretaria  Intervenció  conforme  s'ha  efectuat  l'acord  de  nomenament,  
signat el contracte de treball  i  s'ha aportat a l'expedient fotocopia del NIF (anvers i  
revers) i fotocòpia de l'alta  a la Seguretat Social.

3. Verificació de què les retribucions estan d'acord  amb el grup i lloc de treball.

4. Imputació a les aplicacions pressupostàries prèviament informades.

Baixes:

Acord o resolució de l'autoritat competent, en els següents casos:

- Acomiadament o suspensió d'ocupació per motius disciplinaris.
-
- Rescissió del contracte o cessament del nomenament interí per no superar el període  

de prova.
-
- Suspensió temporal del contracte per mutu acord.
-
- a la situació d'excedència, serveis especials, comissió de serveis o situació de serveis  

en altres administracions.
-
- Renúncia a la condició de funcionari.

- Jubilació.

- Incorporació o reincorporació del titular del lloc de treball o de la plaça, en els casos  
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dels funcionaris interins.

Serà suficient amb la diligència expedida pel departament de Personal, acreditativa de la causa  
de la baixa, en els següents casos:
 

- Fi del temps estipulat al contracte laboral o al nomenament de funcionari interí.

- Incorporació o reincorporació del titular del lloc de treball en els casos dels contractes  
d'interinitat.

- Finalització del període màxim de prestació.

- Cessament voluntari de Personal laboral.

- Defunció del treballador o del funcionari.

- Fotocòpia de la baixa en el règim de la Seguretat Social.

No obstant això quant als documents d'alta i baixa en la seguretat social es podrà comprovar  
mitjançant relació diligenciada pel Departament de Personal respecte de les baixes produïdes  
en el mes anterior al de la nòmina que es fiscalitza.

Retribucions variables:

- Resolució de l'òrgan competent.

Correspondència amb els imports informats i fiscalitzats

ARTICLE 16. CONTRACTES

A més  dels  aspectes  generals recollits  en  l'article  14.2,  es  comprovaran   els  següents  
extrems/o documents addicionals:

Contractació (obres, subministraments, serveis i gestió de serveis públics).

Es comprovaran que figurin en els expedients els següents extrems i/o documents:

A. APROVACIÓ DE LA DESPESA: 

- Quan s'utilitzin plecs tipus de clàusules administratives, que existeixi constància que el  
contracte a celebrar és de naturalesa anàloga a l'informat jurídicament.

- Plec de clàusules administratives particulars informat jurídicament o subscrit per tècnic  
jurídic.

- Plec de prescripcions tècniques.

- Informe emès per la Secretaria general.

- Informe en relació al procediment d'adjudicació a emprar i als criteris d'adjudicació.

- Quan  es  proposi  com  a  procediment  d'adjudicació  el  negociat,  comprovar  que  
concorren les circumstàncies per les quals legalment es permet aquest procediment.

- Quan es prevegi en el plec de clàusules administratives la utilització de la subhasta  
electrònica, verificar que els criteris d'adjudicació a què es refereix aquesta es basin en  
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modificacions  referides  al  preu  o  requisits  quantificables  i  susceptibles  de  ser  
expressats en xifres o percentatges.

- S'ha tramitat simultàniament projecte amb la licitació.

- S'ha procedit a la publicació de l'anunci de licitació i exposició pública del projecte. Es  
proposa l'aprovació definitiva del projecte.

Especialitats en Obres:

- Projecte  degudament  aprovat,  informat  i,  si  resulta  preceptiu,  supervisat.  O bé  se  
sotmet a aprovació simultània el projecte, informat i supervisat.

- Acta  de  replanteig  previ  i  acta  de  disponibilitat  dels  terrenys,  signada  pel  tècnic  
redactor del projecte i conformat pel tècnic municipal competent. 

Gestió de serveis públics:

- Acord de l'establiment del servei Públic determinant-se el sistema de gestió.

- Plec de clàusules administratives particulars.

- Les condicions de la prestació del servei i si escau, les tarifes a abonar pels usuaris,  
procediments de revisió etc.

- El cànon a satisfer a l'Administració o la seva improcedència.

B. COMPROMÍS DE LA DESPESA:

Adjudicació

- En els casos de tramitació anticipada de despesa verificar l'existència d'un nou informe  
de comptabilitat pel qual s'aixeca la clàusula suspensiva.

- Si es tramita simultàniament amb la licitació, es comprovarà conforme s'ha procedit a la  
publicació dintre del termini i en la forma escaient de l'anunci de licitació i a l'exposició  
pública del projecte.

- Si no s'ha constituït Mesa de contractació, per no resultar preceptiva, es comprovarà  
que figura en l'expedient informat pel gestor i  l'empresa a qui es proposa adjudicar  
presenta la documentació acreditativa de reunir els requisits de solvència i capacitat  
exigits.

- Les  actes  signades  de  la  Mesa  de  contractació  celebrada  i,  si  escau,  proposta  
d'adjudicació.

- Quan no s'adjudiqui el contracte d'acord amb la proposta formulada per Mesa, que  
existeix decisió motivada de l'òrgan de contractació.

- Quan es declari l'existència d'ofertes amb baixes anormals o desproporcionades, que  
existeix constància de la sol·licitud d'informació als licitadors i  informe favorable del  
servei tècnic corresponent.

- Si s'utilitza el procediment negociat, es comprovarà que s'ha procedit a convidar a la  
licitació a un mínim de 3 empreses excepte impossibilitat motivada 
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- Garantia definitiva, segó que s'hagi previst en el plec el seu innecesarietat.

- Incorporar a l'expedient la documentació acreditativa de què l'empresari es troba al  
corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament,  
així com amb la resta de documentació exigida en l'acord d'adjudicació.

Modificats:

- Que la possibilitat de modificar està prevista al plec de clàusules administratives.

- Informe emès per la Secretaria general o per qui hagi delegat i, si escau, dictamen de  
la Comissió Jurídica Assessora.

- Que la proposta el reajustament de la garantia definitiva.

En obres:

- Projecte, si escau, informat per l'Oficina de supervisió de projectes.

- Acta de replanteig previ.

Obres accessòries o complementàries.

- Projecte degudament aprovat, informat i, si resulta preceptiu, supervisat.

- Acta de replanteig previ i acta de disponibilitat dels terrenys.

- Informe emès per la Secretaria general o per qui hagi delegat. 

- Informe  en  relació  a  les  circumstàncies  imprevistes  que  motiven  l'obra  i  que  són  
necessàries  per  executar  l'obra  tal  com  estava  descrita  en  el  projecte  sense  
modificar-la.

- La proposta contempla el reajustament de la garantia definitiva.

Revisions de preus:

- Informe jurídic de què la revisió no està expressament exclosa en el plec. de clàusules  
ni en el contracte.

- Conformitat dels serveis corresponents de l'òrgan gestor

C. RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ:

- Conformitat dels serveis corresponents. 

- Factura per l'empresa adjudicatària.

Abonaments a compte:

- En el primer, que s'ha constituït la garantia [si escau].

- En cas de bestretes comprovar que aquesta possibilitat estava prevista en el plec i s'ha  
prestat la garantia exigida.

- Factura per l'empresa adjudicatària.
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Liquidació:

- Certificat de conformitat amb la prestació.

- Factura per l'empresa adjudicatària.

En obres:

- Certificació  original  d'obra,  amb  relació  valorada,  autoritzada  pel  director  d'obra,  
acompanyada de la factura.

En la primera certificació (només pel cas del contracte d'obres):

- Resolució d'adjudicació.

- Acta de comprovació del replanteig.

- Document acreditatiu del dipòsit de la garantia, si escau.

- Document acreditatiu de l'abonament del segur a la companyia asseguradora, si escau.

En modificats:

- Resolució d'adjudicació.

- Acta de comprovació del replanteig.

- Document acreditatiu del reajustament de la garantia.

Certificació final:

- Informe de l'Oficina de Supervisió de projectes, si escau.

- Acta de conformitat de recepció de l'obra. Servirà com a Delegació de la intervenció en  
la comprovació material, sobre l'efectiva inversió de l'adquisició d'obra.

- Liquidació  autoritzada  pel  Director  facultatiu  de  l'obra  i  supervisada  pel  Tècnic  
Municipal.

Pròrroga del contracte:

- Que està prevista en el plec de clàusules administratives particulars.

- Que, si escau, no se superen els límits de durada previstos en el plec de clàusules  
administratives particulars.

- Informe favorable a la pròrroga emès pel servei interessat.

Pagament d'interessos de demora i de la indemnització pels costos de cobrament:

- Informe dels serveis jurídics o de la Secretaria General o qui hagi delegat.

Indemnitzacions a favor del contractista:
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- Informe dels serveis jurídics/ Secretari delegat.

- Informe tècnic.

Resolució del contracte:

- Informe de la Secretaria General/ Secretari delegat.

- Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, [si escau].

En els contractes de gestió de serveis públics:

- Informe favorable al preu de les obres i instal·lacions que executades pel contractista  
hagin de passar a propietat de l'Administració.

-
Devolució de la fiança o cancel·lació d'aval:

- Informe del  Servei  sobri  compliment  el  de les obligacions del  contracte  i  possibles  
responsabilitats que poguessin exigir-se al contractista.

- Informe de comptabilitat que acrediti la constitució de la fiança pel contractista i que no  
hagi estat retornada.

ARTICLE 17. Subvencions

A més  dels  aspectes  generals recollits  en  l'article  14.2,  es  comprovaran   els  següents  
extrems/o documents addicionals:

EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA.

Aprovació de les bases reguladores:

- Les bases reguladores informades per la Secretaria o tècnic jurídic.

Autorització de la convocatòria de les subvencions:

- L'informe de Intervenció comprèn l'aprovació de la despesa, de les bases específiques  
i obertura de la convocatòria.

- Les bases han estat aprovades, publicades i fiscalitzades prèviament o bé que figura a  
l'expedient  un  esborrany  de  bases  específiques  que  es  proposen  aprovar,  
condicionant-se en aquest cas la convocatòria a l'aprovació definitiva de les bases.

- Informe jurídic respecte de la convocatòria.

Compromís de despesa: Atorgament subvenció:

- Documentació  acreditativa  d'haver-se  procedit  a  la  publicació  de  les  bases  i/o  
convocatòria dintre del termini i en la forma escaient

- Proposta  justificada  d'atorgament  de  les  subvencions  per  l'òrgan  competent,  
prèviament dictaminada si procedís.
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- Informe  del  departament  gestor/instructor  sobri  l'adequació  de  la  proposta  a  la  
convocatòria  aprovada,  així  com que  els  beneficiaris  compleixen  tots  els  requisits  
exigits.

- Document/acta de la comissió avaluadora, si fos exigible.

- Documentació  acreditativa  d'estar  al  corrent  de  les  seves  obligacions  amb  
l'Ajuntament, amb l'AEAT i amb la Seguretat Social.

- Informe segons el qual el/s Beneficiari/s no tenen pendent de justificar o reintegrar cap  
subvenció anterior atorgada per l'Ajuntament, havent transcorregut el termini per fer-ho.

Atorgament i pagament de subvencions massives:

- Informe de Intervenció  amb l'aprovació  de la despesa,  de les bases específiques i  
obertura de convocatòria, tret que s'hagin aprovat prèviament.

- Documentació de què es troba al corrent de les obligacions amb l'Ajuntament, l'AEAT i  
la Seguretat  Social.

- Compliment dels requisits establerts a les bases.

- Cap dels beneficiaris es troba incursos en prohibició per rebre subvenció.

Atorgament i reconeixement de l'obligació simultània

- Documentació  conforme  el  proposat/s  es  troba  al  corrent  de  les  obligacions  amb  
l'Ajuntament, l'AEAT i la Seguretat Social.

- Documentació  acreditativa  d'haver-se  procedit  a  la  publicació  de  les  bases  i/o  
convocatòria dintre del termini i en la forma escaient.

- Proposta  justificada  d'atorgament  de  les  subvencions  per  l'òrgan  competent,  
prèviament dictaminada si procedís.

- Informe  del  departament  gestor/instructor  sobri  l'adequació  de  la  proposta  a  la  
convocatòria aprovada.

- Informe del departament sobri el compliment dels requisits exigits als beneficiaris.

- És exigible l'acta de la comissió avaluadora.

- S'aporta l'acta.

- Informe  segons  el  qual  el  Beneficiari  no  té  pendent  de  justificar  o  reintegrar  cap  
subvenció anterior atorgada per l'Ajuntament.

- Es preveuen bestretes prèvia declaració de beneficiaris.

- Bases/convocatòria/conveni/resolució.

- Es preveu dipòsit de garantia i que s’ha dipositat si s’escau.

SUBVENCIONS DIRECTES

Atorgament de la subvenció- Fase Autorització i Disposició de la Despesa (AD):
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- Informe en relació a la inclusió de la subvenció com a nominativa al pressupost, o bé  
en relació a la concurrència de les circumstàncies de l'article. 22.2. b o 22.2.c de la  
LGS.

- Informe jurídic en relació al conveni o resolució que es proposa adoptar.

- Documentació acreditativa conforme al proposat de què beneficiari/s es troba al corrent  
de les seves obligacions amb l'Ajuntament, amb l'AEAT i amb la Seguretat Social.

- Informe que avali  que no existeixen subvencions pendents de justificar o reintegrar  
amb caràcter anterior.

Reconeixement de l'obligació (Concurrència competitiva i directes):

a) Si existeixen bestretes es comprovarà a més que:
- S'ha previst expressament tal possibilitat a les bases i convocatòria.

- S'ha dipositat la garantia que, si escau, s'hagi fixat com a exigible a les bases.

b) En el cas que es proposin pagaments parcials, per a cada pagament es comprovarà, a  
més dels extrems anteriorment assenyalats per a les bestretes, que:

- S'ha previst expressament tal possibilitat a les basis /convocatòria/ conveni/resolució.

- S'aporta la justificació requerida a les bases, a nom de l'entitat subvencionada i en  
proporció a l'establert a les bases.

- Documentació acreditativa conforme al proposat de què beneficiari/s es troba al corrent  
de les seves obligacions amb l'Ajuntament, amb l'AEAT i amb la Seguretat Social.

c) En cas d'abonament total o últim pagament, es comprovarà a més que:

- S'aporta la justificació requerida a les bases.

- Consta l'expedient com informat per l'òrgan concedent.

Atorgament i reconeixement de l'obligació simultània:

- Documentació  acreditativa  conforme  al  proposat  de  què   beneficiari/s  es  troba  al  
corrent  de les seves obligacions amb l'Ajuntament,  amb l'AEAT i  amb la Seguretat  
Social.

- Informe de comptabilitat sobri inclusió de la subvenció com a nominativa al pressupost.

- Informe del departament gestor sobri  concurrència circumstàncies article. 22.2. b) o  
22.2. c) LGS.

- Informe  del  beneficiari  sobre  la  inexistència  de  cap  subvenció  pendent  justificar  o  
reintegrar.

- Informe jurídic en relació al conveni o resolució que es proposa adoptar.

- Es preveuen bestretes.

- S'ha previst expressament tal possibilitat
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- Bases/convocatòria/conveni/resolució.

- Es preveu dipòsit de garantia.

- S'ha dipositat.

ARTICLE 18. Convenis de col·laboració

A més  dels  aspectes  generals recollits  en  l'article  14.2,  es  comprovaran   els  següents  
extrems/o documents addicionals:

Aprovació del conveni:

- Informe jurídic en relació al contingut del conveni.

- Documentació  acreditativa  conforme  l'altra  part  es  troba  al  corrent  de  les  seves  
obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament, si hi ha obligacions  
econòmiques, dineràries o en espècie, a càrrec de l'Ajuntament.

Modificacions:

- Informe jurídic sobre el text de la modificació

Pròrroga del contracte:

- Que està prevista en el conveni.

- Informe jurídic.

Reconeixement de l'obligació:

- Certificació expedida per l'òrgan previst pel conveni de col·laboració, acreditativa del  
compliment dels requisits establerts en aquest per realitzar el pagament.

ARTICLE 19. Contractes Patrimonials

A més dels aspectes generals recollits en l'article 14.2, es comprovaran els següents extrems/o 
documents addicionals:

ADQUISICIÓ DE BÉNS

1. Expedient inicial. Informe de Intervenció aprovació de la despesa

ARRENDAMENT DE BÉNS PATRIMONIALS

1. Expedient inicial:

- Certificat d'inscripció del bé en l'inventari municipal com a bé patrimonial.

- Valoració pericial respecte del preu de l'arrendament.

- Informe  motivat  sobre  les  circumstàncies  socials  previstes  legalment  quant  a  la  
prevalença de la rendibilitat social, si s'escau.
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- Plec  de clàusules  administratives  particulars  signat  pel  departament  gestor  amb la  
conformitat jurídica d'aquest.

- Informe jurídic.

2. Adjudicació de l'arrendament:

- Es  comprovarà  que  l'adjudicatari  es  troba  al  corrent  de  les  seves  obligacions  
tributàries, amb l'Ajuntament i amb la Seguretat Social.

- Es comprovarà que s'han donat  els  requisits  de publicitat  i  concurrència  legalment  
establerts.

ARRENDAMENT DE BÉNS DE PARTICULARS

1. Expedient inicial:

- Documentació acreditativa registral de la titularitat del bé a nom del propietari.

- Figura valoració pericial respecte del preu de l'arrendament.

- Plec  de clàusules  administratives  particulars  signat  pel  departament  gestor  amb la  
conformitat jurídica d'aquest.

- Informe jurídic.

En el cas d'adquisició directa/negociat a més:

- Memòria justificativa de l'arrendament directe.

2. Compromís de despesa:

- Que  l'adjudicatari  es  troba  al  corrent  de  les  seves  obligacions  tributàries,  amb  
l'Ajuntament i amb la Seguretat Social.

- Que s'han donat els requisits de publicitat i concurrència legalment establerts.

3. Reconeixement de l'obligació:

- Conformitat dels serveis competents amb la prestació realitzada.

- Que l'arrendador aporti factura.

- Comprovar que el document comptable contempla la retenció d'IRPF, si escau.

CESSIONS D'ÚS A PRECARI:

- Que el  subjecte en favor del  qual es preveu la cessió és una altra administració o  
l'entitat públic o bé una entitat privada sense ànim de lucre.

- Que  l'acord  de  cessió  determina  la  finalitat  concreta  a  què  l'entitat  o  la  institució  
beneficiària ha de destinar el bé.

- Que l'informe del departament gestor es pronuncia respecte de la finalitat pública o  
interès social de la destinació del bé, i la concurrència de l'efectiva precarietat de la  
cessió.
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ALIENACIÓ DE BÉNS IMMOBLES

 Informe de Intervenció sobre la possibilitat de títol onerós o gratuït
,
VENDA PARCEL·LES SOBRANTS

 Informe  Intervenció  vista  del  valor  del  bé,  aquest  [si/no]  excedeix [del  25  %  dels  
recursos ordinaris del pressupost consolidat de la Corporació (de 100.000 euros)i que  
els ingressos obtinguts per l'alienació de béns patrimonials no podran destinar-se a  
finançar  despeses  corrents,  excepte  que  es  tracti  de  parcel·les  sobrants  de  vies  
públiques no edificables o de béns no utilitzables en serveis locals

PERMUTA DE BÉNS IMMOBLES

 Valor del bé existència informe Intervenció de sol·licitud òrgan competent.

ARTICLE 20. Reclamacions per responsabilitat

A més dels aspectes generals recollits en l'article 14.2, es comprovaran els següents extrems/o  
documents addicionals:

Reclamacions per danys i perjudicis per responsabilitat patrimonial: 

1. Expedient inicial:

- Informe  del  responsable  del  servei  el  funcionament  del  qual  hagi  ocasionat  la  
presumpta lesió indemnitzable.

- Justificant de la companyia asseguradora de la reclamació, si aquesta supera l'import  
de la franquícia.

- Valoració econòmica del dany causat.

- Informe jurídic.

2. Ordenació del Pagament:

 Cap extrem addicional

ARTICLE 21. Expedients urbanístics

A més dels aspectes generals recollits en l'article 14.2, es comprovaran els següents extrems/o 
documents addicionals

CONVENIS URBANÍSTICS:

 Aprovació del conveni

OCUPACIÓ DIRECTA

 Aprovació de l'expedient. Autorització de la despesa
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 Compromís de despesa:

 El pagament  de l'ocupació  directa  es farà  a  través de pagaments a justificar.  A la  
justificació a més es comprovarà:

 Certificat d'aprofitament urbanístic atribuït.

 Que s'ha aixecat l'acta o que es proposa simultàniament al pagament.

EXPROPIACIONS FORÇOSES

 Incoació de l'expropiació. 

 Determinació del Preu just per mutu acord:

 Pagament o consignació del preu just

REPARCEL·LACIONS

 Aprovació inicial

 Aprovació definitiva

ARTICLE 22. Patrimoni Públic del sòl

A més dels aspectes generals recollits en l'article 14.2, es comprovaran els següents extrems/o 
documents addicionals

Venda de finques del patrimoni públic del sòl

1. Venda:

- Memòria justificativa en relació a les finalitats de l'alienació ajustades al previst a la  
normativa vigent i la destinació dels ingressos.

- Informe jurídic sobri adequació de la memòria justificativa a les finalitats previstes a la  
normativa vigent i la destinació dels ingressos.

- Valoració pericial prèvia del bé efectuada pels serveis tècnics municipals.

- Informe previ del Departament corresponent.

- Informe emès per la Intervenció General en relació a l'import dels recursos ordinaris del  
pressupost consolidat de la corporació.

- Que el procediment d'adjudicació utilitzat és el concurs.

- Plec de clàusules que han de regir el concurs.

ARTICLE 23. Devolució/reintegrament  d'ingressos

A més dels aspectes generals recollits en l'article 14.2, es comprovaran els següents extrems/o  
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documents addicionals

- Informe de Intervenció favorable a la devolució.

- Document comptable (carta de pagament) de l'ingrés  efectuat.

I  en  el  cas  que  no  sigui  Administració  pública  es  demanarà  documentació  conforme  el  
proposat/s es troba al corrent de les obligacions amb l'Ajuntament

ARTICLE 24. Objeccions i observacions complementàries en la fiscalització i intervenció  
limitada prèvia.

1. Si no es complissin els requisits exigits, l'òrgan interventor procedirà a formular objecció en  
la forma i amb els efectes previstos en aquesta secció 1a..

2.  L'òrgan  interventor  podrà  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 procedirà el plantejament de discrepància.

SECCIÓ 3a.  DE  LA FISCALITZACIÓ PRÈVIA DE L'APROVACIÓ O AUTORITZACIÓ DE  
DESPESES I DE LA DISPOSICIÓ O COMPROMÍS DE DESPESA

ARTICLE 25. Règim general.

1.  Sense  perjudici  del  règim de  fiscalització  limitada  prèvia  regulat  en  la  secció  2ª,  estan  
sotmesos a fiscalització prèvia els altres actes de l'Entitat Local qualsevol que sigui la seva  
qualificació, pels quals s'aprovi la realització d'una despesa, no inclosos en la relació de l'article  
14.1 d'aquest Reglament.

2.  Aquesta fiscalització i  la  intervenció prèvia sobretot  tipus d'acte que aprovi  la realització  
d'una despesa,  comprendrà conseqüentment les dues primeres fases de gestió de la despesa:  

L'autorització (Fase “A”).
La disposició o el compromís (Fase “D”) de la despesa. 

Entre els actes sotmesos a fiscalització prèvia es consideren inclosos: 

Els actes resolutoris de recursos administratius que tinguin contingut econòmic. 

Els convenis que se subscriguin i qualssevol altres actes de naturalesa anàloga, sempre que  
tinguin contingut econòmic.

3. En l'exercici de la fiscalització prèvia es comprovarà el compliment dels tràmits i requisits  
establerts per l'ordenament jurídic mitjançant l'examen dels documents i informes que integren  
l'expedient, i en qualsevol cas:

a) L'existència i l'adequació del crèdit.

b) Que les obligacions o les despeses es generen per òrgan competent.

c) Que el contingut i la tramitació d'aquest s'ajusten a les disposicions aplicables al cas. 

d)  Que  l'expedient  està  complet  i  en  disposició  de  què  una  vegada  emès  l'informe   de  
fiscalització es pugui dictar l'acord o la resolució procedent.
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e) Que la despesa va ser degudament autoritzat i el seu import no s'ha excedit.

ARTICLE 26. Exempció de fiscalització prèvia.

No estaran sotmesos a la fiscalització prèvia:

Les despeses de material no inventariable.

Els contractes menors.

Les despeses de caràcter periòdic i altre de tracte successiu, una vegada fiscalitzat la despesa  
corresponent al període inicial de l'acte o contracte del qual derivin o les seves modificacions.

Les despeses menors de 5.000,00 euros que, d'acord amb la normativa vigent, es poden fer  
efectius a través del sistema de bestretes de caixa fixa.

Els contractes d'accés a bases de dades i  de subscripció a publicacions que no tinguin el  
caràcter de contractes subjectes a regulació harmonitzada 

SECCIÓ 4a. DE LA INTERVENCIÓ PRÈVIA DEL RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ I DE  
LA INVERSIÓ

ARTICLE 27. Intervenció de la liquidació de la despesa.

1.  Estan  sotmeses  a  intervenció  prèvia  les  liquidacions  de  despeses  o  reconeixement  
d'obligacions, que ja tinguin el seu origen en la llei o en negocis jurídics vàlidament celebrats.

2.  Aquesta intervenció es practicarà per l'òrgan interventor amb caràcter previ  a l'acord de  
liquidació de la despesa o reconeixement de l'obligació i constituirà la fase “O”.

En aquest  moment haurà de quedar documentalment acreditat  que es compleixen tots els  
requisits necessaris per al reconeixement de l'obligació, entre els quals es trobarà, si escau,  
l'acreditació de la realització de la prestació o el dret del creditor de conformitat amb els acords  
que  van  autoritzar  i  van  comprometre  la  despesa  així  com  el  resultat  favorable  de  la  
comprovació material de la inversió.

ARTICLE 28. Contingut de les comprovacions.

Sense perjudici de les verificacions en cas d'aplicar-se el règim de fiscalització i intervenció  
limitada  prèvia  de requisits  bàsics,  en efectuar  la  intervenció  prèvia  de  la  liquidació  de la  
despesa o reconeixement d'obligacions s'haurà de comprovar a més:

a) Que les obligacions responen a despeses aprovades en les fases comptables “A” i “D” i si  
escau,  fiscalitzats  favorablement,  tret  que l'aprovació  de la  despesa i  el  reconeixement  de  
l'obligació hagin de realitzar-se simultàniament.

b)  Que  els  documents  justificatius  de  l'obligació  s'ajusten  a  les  disposicions  legals  i  
reglamentàries que resultin d'aplicació. En tot cas, en la documentació haurà de constar:

Identificació del creditor.

Import exacte de l'obligació.

Les prestacions, serveis o altres causes de les quals derivi l'obligació del pagament.

c) Que s'ha comprovat materialment, quan escaigui, l'efectiva i conforme realització de l'obra,  
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servei, subministrament o despesa, i que ha estat realitzada si escau aquesta comprovació.

ARTICLE 29. Intervenció material de la inversió.

1. La intervenció de la comprovació material de la inversió, es realitza abans de liquidar la  
despesa o reconèixer l'obligació efectuant-se sobre la realitat física de les inversions.

2. Aquesta intervenció material de la inversió es practicarà per l'òrgan interventor i verificarà:

La realització de les obres, serveis i adquisicions finançats amb fons públics, i 

La seva adequació al contingut del corresponent contracte. 

La intervenció de la comprovació material de la inversió es realitzarà, en tot cas, concorrent  
l'òrgan interventor, o en qui delegui, a l'acte de recepció de l'obra, servei o adquisició de què es  
tracti.

Quan  s'apreciïn  circumstàncies  que  ho  aconsellin,  l'òrgan  interventor  podrà  acordar  la  
realització  de  comprovacions  materials  de  la  inversió  durant  l'execució  de  les  obres,  la  
prestació de serveis i fabricació de béns adquirits mitjançant contractes de subministraments.

3.  L'òrgan  interventor  podrà  estar  assessorat  quan  sigui  necessària  la  possessió  de  
coneixements tècnics per realitzar la comprovació material.

4.  La  intervenció  de  la  comprovació  material  de  la  inversió  serà  preceptiva  quan  l'import  
d'aquesta sigui igual o superior a 50.000,00 euros, a exclusió de l'Impost sobre el Valor Afegit, i  
sense perjudici de què les bases d'execució del pressupost fixin un import inferior.

En aquest cas, els òrgans gestors hauran de sol·licitar a l'òrgan interventor, o en qui delegui, la  
seva assistència a la comprovació material de la inversió, amb una antelació de vint dies a la  
data prevista per a la recepció de la inversió de què es tracti.

El resultat de la comprovació material de la inversió es reflectirà en acta que serà subscrita per  
tots els que concorrin a l'acte de recepció de l'obra, servei, o adquisició i en la qual es faran  
constar, si escau, les deficiències apreciades, les mesures a adoptar per esmenar-les i els fets i  
les circumstàncies rellevants de l'acte de recepció.

En  aquesta  acta  o  en  informe  ampliatori  podran  els  concurrents,  de  forma  individual  o  
col·lectiva, expressar les opinions que estimin pertinents.

5.  En  la  resta  de  casos  la  intervenció  de  la  comprovació  material  de  la  inversió  no  serà  
preceptiva, justificant-se la comprovació de la inversió amb un dels següents mitjans:

L'acta de conformitat signada pels qui van participar en aquesta. 

Amb una certificació expedida pel Cap de la unitat a qui correspongui rebre o acceptar les  
obres, serveis o adquisicions, en la qual s'expressarà haver-se fet càrrec del material adquirit,  
especificant-ho amb el detall necessari per a la seva identificació, o haver-se executat l'obra o  
el  servei  conformement  a  les  condicions  generals  i  particulars  que,  en  relació  amb  ells,  
haguessin estat prèviament establertes.

SECCIÓ 5A. DE LA INTERVENCIÓ FORMAL I MATERIAL DEL PAGAMENT

ARTICLE 30. De la intervenció formal del pagament.
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1.  Estan  sotmesos  a  intervenció  formal  de  l'ordenació  del  pagament  els  actes  pels  quals  
s'ordenen pagaments amb càrrec a la Tresoreria. 

2. Aquesta intervenció tindrà per objecte verificar:

Que les ordres de pagament es dicten per òrgan competent. 

Que s'ajusten a l'acte de reconeixement de l'obligació, mitjançant l'examen dels documents  
originals o de la certificació d'aquest acte i de la seva intervenció subscrita per aquests òrgans  
que van realitzar aquestes actuacions.

Que  s'acomoden al pla de disposició de fons, mitjançant l'examen del propi pla de disposició  
de fons o de l'informe que sobre aquest tema emeti la Tresoreria.

En els supòsits d'existència de retencions judicials o de compensacions de deutes del creditor,  
que les corresponents minoracions en el pagament s'acreditaran mitjançant els acords que les  
disposin. 

ARTICLE 31. Conformitat i objecció.

Si  l'òrgan  interventor  considerés  que  les  ordres  de  pagament  compleixen  els  requisits  
assenyalats en els articles anteriors, es farà constar la seva conformitat mitjançant diligència  
signada en l'ordre de pagament o en document resumeixen de càrrec a les caixes pagadores.

L'incompliment  dels  requisits  exigits  en  l'article  anterior  de  la  present  secció  motivarà  la  
formulació d'objecció per l'òrgan interventor, en les condicions i amb els efectes previstos en la  
secció 1a. del present capítol.

ARTICLE 32. De la intervenció material del pagament.

1. Està sotmesa a intervenció material del pagament l'execució de les ordres de pagament que  
tinguin per objecte:

a) Complir, directament, les obligacions de la Tresoreria de l'entitat.
b) Situar fons a la disposició de caixers i agents facultats legalment per realitzar pagaments als  
creditors.

c) Instrumentar el moviment de fons i valors entre els comptes de la Tresoreria.

2. Aquesta intervenció inclourà la verificació de: 

La competència de l'òrgan per a la realització del pagament, 

La correcta identitat del perceptor 

L'import degudament reconegut.

3. Quan l'òrgan interventor trobi conforme l'actuació, signarà els documents que autoritzin la  
sortida dels fons i valors. Si no la troba conforme quant a la identitat del perceptor o la quantia  
del  pagament formularà objecció motivada i  per escrit,  en les condicions i amb els efectes  
previstos en la secció 1a. del present capítol.

SECCIÓ  6A.  DE  LA  FISCALITZACIÓ  PRÈVIA  DE  LES  ORDRES  DE  PAGAMENT  A 
JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA

ARTICLE 33. Fiscalització prèvia de les ordres de pagament a justificar.

 



 
Ajuntament de Bellvei

La fiscalització prèvia de les ordres de pagament a justificar per les quals es posen fons a la  
disposició dels òrgans pagadors de l'Entitat Local i els seus organismes autònoms es verificarà  
mitjançant la comprovació dels següents requisits:

a)  Que  les  propostes  de  pagament  a  justificar  es  basen  en  ordre  o  resolució  d'autoritat  
competent per autoritzar les despeses a què es refereixin.

b) Que existeix crèdit i el proposat és l'adequat.

c) Que s'adapten a les normes que regulen l'expedició d'ordres de pagament a justificar amb  
càrrec als seus respectius pressupostos de despeses.

d) Que l'òrgan pagador, al favor del qual es lliurin les ordres de pagament, ha justificat dins del  
termini corresponent la inversió dels fons percebuts amb anterioritat per aquests conceptes  
pressupostaris. No obstant això, no procedirà l'objecció per falta de justificació dins del termini  
de deslliuraments anteriors quan, per pal·liar les conseqüències d'esdeveniments catastròfics,  
situacions que suposin greu perill o necessitats que afectin directament a la seguretat pública,  
el President de l'Entitat autoritzi l'expedició d'una ordre de pagament específica.

e) Que l'expedició d'ordres de pagament «a justificar» compleix amb el pla de disposició de  
fons  de  la  Tresoreria,  excepte  en  el  cas  de  què  es  tracti  de  pal·liar  les  conseqüències  
d'esdeveniments  catastròfics,  situacions  que  suposin  greu  perill  o  necessitats  que  afectin  
directament a la seguretat pública.

S'entendrà que es compleix amb el pla de disposició de fons de la Tresoreria, quan les ordres  
de pagament a justificar es realitzin amb càrrec a conceptes pressupostaris autoritzats a les  
bases d'execució del pressupost.

ARTICLE 34. Fiscalització prèvia de les ordres de pagament de bestretes de caixa fixa.

1. La fiscalització prèvia de les ordres de pagament per a la constitució o modificació de les  
bestretes de caixa fixa es verificarà mitjançant la comprovació dels següents requisits:

a) L'existència i l'adaptació a les normes que regulen la distribució per caixes pagadores de la  
despesa màxima assignada.

b) Que la proposta de pagament es basa en resolució d'autoritat competent.

2.  Sense perjudici  de la  resta  de requisits  que puguin  regular  les bases d'execució,  en la  
fiscalització prèvia de les reposicions de fons per bestretes de caixa fixa l'òrgan interventor  
comprovarà en qualsevol cas:

a) Que l'import total dels comptes justificatius coincideix amb el dels documents comptables  
d'execució del pressupost de despeses.

b) Que les propostes de pagaments es basen en resolució d'autoritat competent.

c) Que existeix crèdit i el proposat és adequat.

ARTICLE 35. Especialitats quant al règim de les objeccions.

1. L'incompliment dels requisits exigits en els articles anteriors de la present secció motivarà la  
formulació d'objecció per l'òrgan interventor en les condicions i amb els efectes previstos en la  
secció 1a. del present capítol.
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2. No donarà lloc a la formulació d'objecció els supòsits en els quals:

L'òrgan  pagador  no  justifiqui  les  ordres  de  pagament  a  justificar  dins  del  termini  de  
deslliuraments  anteriors  quan,  per  pal·liar  les  conseqüències  d'esdeveniments  catastròfics,  
situacions que suposin greu perill o necessitats que afectin directament a la seguretat pública,  
l’Alcalde de l'Entitat autoritzi l'expedició d'una ordre de pagament específica.

L'expedició d'ordres de pagament «a justificar» no compleixi amb el pla de disposició de fons  
de la Tresoreria,  en el  cas de què es tracti  de pal·liar  les conseqüències d'esdeveniments  
catastròfics,  situacions  que  suposin  greu  perill  o  necessitats  que  afectin  directament  a  la  
seguretat pública.

ARTICLE  36. Intervenció  dels  comptes  justificatius  dels  pagaments  a  justificar  i  
bestretes de caixa fixa.

1. En la intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i de les bestretes de  
caixa fixa, es  es comprovarà en tot cas:

Que corresponen a despeses concretes i determinades en l'execució de les quals s'hagi seguit  
el procediment aplicable en cada cas, 

Que són adequats per fi pel qual es van lliurar els fons, 

Que s'acredita la realització efectiva i conforme de les despeses o serveis

Que el pagament s'ha realitzat a creditor determinat per l'import degut.

2.  Aquesta  intervenció  es  durà  a  terme  per  l'òrgan  interventor,  mitjançant  l'examen  dels  
comptes i els documents que justifiquin cada partida.

Els  resultats  es  reflectiran  en  informe  en  el  qual  l'òrgan  interventor  manifestarà  la  seva  
conformitat  amb  el  compte  o  els  defectes  observats  en  aquesta.  L'opinió  favorable  o  
desfavorable continguda en l'informe es farà constar en el compte examinat, sense que tingui  
aquest informi efectes suspensius respecte de l'aprovació del compte.
L'òrgan competent aprovarà, si escau, els comptes, que quedaran a la disposició de l'òrgan de  
control extern.

3. En ocasió de la dació en compte de la liquidació del pressupost, en un punt addicional,  
s'elevarà a aquest òrgan un informe amb els resultats obtinguts del control dels comptes a  
justificar i bestretes de caixa fixa.

SECCIÓ 7A. DE L'OMISSIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA

ARTICLE 37. De l'omissió de la funció interventora.

1. En els supòsits en els quals la funció interventora fos preceptiva i s'hagués omès, no es  
podrà  reconèixer  l'obligació,  ni  tramitar  el  pagament,  ni  intervenir  favorablement  aquestes  
actuacions fins que es conegui i resolgui aquesta omissió en els termes previstos en el present  
article.

2. Si l'òrgan interventor en conèixer d'un expedient observés omissió de la funció interventora  
ho manifestarà a l'autoritat que hagués iniciat aquell i emetrà al mateix temps la seva opinió  
respecte de la proposta, a fi  que, unint aquest informe a les actuacions, pugui l’Alcalde de  
l'Entitat decidir si contínua el procediment o no i altres actuacions que si escau, procedeixin.

En els casos de què l'omissió de la fiscalització prèvia es refereixi a les obligacions o despeses  
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la competència de les quals sigui de Ple, l’Alcalde de l'Entitat haurà de sotmetre a decisió del  
Ple si contínua el procediment i les altres actuacions que, si escau, procedeixin.

L'acord favorable del President, del Ple o de la Junta de Govern Local no eximirà de l'exigència  
de les responsabilitats a què, si escau, pertoqués.

3. Aquest informe, que no tindrà naturalesa de fiscalització, posarà de manifest, com a mínim,  
els següents extrems:

a) Descripció detallada de la despesa, amb inclusió de totes les dades necessàries per a la  
seva identificació,  fent  constar,  almenys,  l'òrgan gestor,  l'objecte de la  despesa, l'import,  la  
naturalesa jurídica, la data de realització, el concepte pressupostari i exercici econòmic al qual  
s'imputa.

b) Exposició dels incompliments normatius que, segons el parer de l'interventor informant, es  
van produir al moment en què es va adoptar l'acte amb omissió de la preceptiva fiscalització o  
intervenció prèvia, enunciant expressament els preceptes legals infringits.

c) Constatació de què les prestacions s'han dut a terme efectivament i  de què el seu preu  
s'ajusta al preu de mercat, per a això es tindran en compte les valoracions i els justificants  
aportats per l'òrgan gestor, que haurà de recaptar els assessoraments o els informes tècnics  
que resultin precisos a tal fi.

d) Comprovació de què existeix crèdit pressupostari adequat i suficient per satisfer l'import de  
la despesa.

e) Possibilitat i conveniència de revisar els actes dictats amb infracció de l'ordenament, que  
serà apreciada per l'interventor en funció de si s'han realitzat o no les prestacions, el caràcter  
d'aquestes i la seva valoració, així com dels incompliments legals que s'hagin produït. 

4.  Aquests  casos  s'inclouran  en  l'informe  anual  de  totes  les  resolucions  adoptades  pel  
President de l'Entitat Local contràries a les objeccions efectuades.

TITULO III. DEL CONTROL FINANCER
 
CAPITOL I.  DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 38.- Objecte, forma d'exercici i abast. 

1. En atenció al recollit en l'article 39 i següents 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, i  al  
model de comptabilitat utilitzat en aquesta Entitat, és d'aplicació el règim de control financer  
simplificat.

2. El control financer al qual es refereix l'article 29 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,  
s'exerceix  de  manera  potestativa  mitjançant  les  actuacions  que  es  recullen  en  els  articles  
següents.

3. El control financer, que serà exercit amb plena autonomia i independència respecte de les  
unitats i entitats o organismes la gestió dels quals es controli, es realitzarà per la Intervenció,  
de conformitat amb el previst en el present Reglamento i en la normativa bàsica d'aplicació: el  
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 i el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.    
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ARTICLE 39. Actuacions de control financer. 
 
L'òrgan interventor de l'Entitat Local realitzarà anualment l'auditoria dels comptes anuals de:

a) Els organismes autònoms locals.

b) Les entitats públiques empresarials locals.

c)  Les  fundacions  del  sector  públic  local  obligades  a  auditar-se  per  la  seva  normativa  
específica.

d) Els fons i els consorcis als quals es refereix l'article 2.2 d'aquest Reglament.

e) Les societats mercantils i les fundacions del sector públic local no sotmeses a l'obligació  
d'auditar-se que s'haguessin inclòs en el pla anual d'auditories.
 
Aquelles actuacions la realització de les quals derivi d'una obligació legal.

ARTICLE 40. Col·laboració en les actuacions d'auditoria pública

1.  A proposta  de  l'òrgan  interventor,  per  a  la  realització  de  les  auditories  públiques  podrà  
recaptar-se  col·laboració  pública  o  privada,  sempre  que  es  consigni  als  pressupostos  de  
l'Entitat Local la quantia suficient per respondre a les necessitats de col·laboració.

2.  Aquesta col·laboració d'altres òrgans públics es durà a terme mitjançant el  concert  dels  
Convenis oportuns.

3.  D'igual  manera,  si  així  s'estima  oportú  per  l'òrgan  interventor  es  podrà  contractar  la  
col·laboració  amb signatures privades d'auditoria que hauran d'ajustar-se a les instruccions  
dictades per aquesta Intervenció.

Els auditors seran contractats per un termini màxim de dos anys, prorrogable en els termes  
establerts en la legislació de contractes del sector públic, no podent superar-se els vuit anys de  
realització de treballs sobri una mateixa entitat a través de contractacions successives, incloses  
les  seves  corresponents  pròrrogues,  ni  podent  a  aquests  efectes  ser  contractats  per  a  la  
realització  de  treballs  sobri  una  mateixa  entitat  fins  a  transcorreguts  dos  anys  des  de  la  
finalització del període de vuit.

Les societats d'auditoria o auditors de comptes individuals concurrents en relació amb cada  
treball a adjudicar no podran ser contractats quan, en aquest any o l'any anterior a aquell en  
què desenvoluparan el seu treball, hagin realitzat o realitzin altres treballs per a l'entitat, sobri  
àrees o matèries respecte de les quals hagi de pronunciar-se l'auditor en el seu informe.
       
CAPITULO II.  DEL RESULTAT DEL CONTROL FINANCER
 
 ARTICLE 41. Informes de control financer. 
 
1. L'òrgan interventor, o òrgan en qui delegui, que hagi desenvolupat les actuacions de control  
financer,  haurà  d'emetre  informe  escrit  en  el  qual  s'exposaran  de  forma  clara,  objectiva  i  
ponderada:

Els fets comprovats.

Les conclusions obtingudes.
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Les recomanacions sobri les actuacions objecto de control. 

Les deficiències que hagin de ser esmenades mitjançant una actuació correctora immediata.

2. Aquest informe tindrà caràcter provisional i es remetrà per l'òrgan que hagi efectuat el control  
al gestor directe de l'activitat controlada perquè, en el termini  màxim de 15 dies des de la  
recepció  de  l'informe,  formuli  les  al·legacions  que  estimi  oportunes  o  en  el  cas  d'existir  
deficiències admeses per l'òrgan gestor, aquest indiqui les mesures necessàries i el calendari  
previst per solucionar-les. 
  
 3. En basi en l'informe provisional i  en les al·legacions rebudes, l'òrgan interventor emetrà  
l'informe definitiu.  Si  no s'haguessin  rebut  al·legacions  en  el  termini  assenyalat  per  a  això  
l'informe provisional s'elevarà a definitiu. 
 
 4. L'informe definitiu inclourà les al·legacions del gestor i, si escau, les observacions de l'òrgan  
de control sobri aquestes al·legacions.
 
 ARTICLE 42. Destinataris dels informes de control financer. 
 
 1. Els informes definitius de control financer seran remesos per la Intervenció als següents  
destinataris: 
 
A l’Alcalde de l'Entitat, i a través d'ell, al Ple perquè en prengui coneixement. 

L'anàlisi  de l'informe constituirà  un punt  independent  en l'ordre  del  dia  de la  corresponent  
sessió plenària.

A la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per a la seva integració en el registre de  
comptes anuals del sector públic.

ARTICLE 43. informe resumeixen.

1. L'òrgan interventor haurà d'elaborar amb caràcter anual i en ocasió de l'aprovació del compte  
general, l'informe resumeixen dels resultats del control intern assenyalat en l'article 213 del Text  
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

2. Aquest informe contindrà els resultats més significatius derivats de les de les actuacions de  
control financer i de funció interventora realitzades en l'exercici anterior.

ARTICLE 44. Destinataris de l'informe resumeixen. 
 
 1. L'informe resumeixen del control intern de l'Entitat Local serà remès per la Intervenció als  
següents destinataris: 
 
Al Ple, a través de l’Alcalde de l'Entitat. 

A la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, en el curs del primer quadrimestre de  
cada any.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta manifestant la seva conformitat.

En no fer  ús de la paraula cap regidor  més, l’Alcalde sotmet la proposta a votació amb el  
següent resultat:

Vots  a  favor: 10  corresponent  als  grups  polítics  municipals  (06  +  BELLVEI,  01  PSC,  03 
PdeCat.)
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Abstencions: 0
Vots en contra: 0

Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada la proposta per unanimitat.

12.  APROVACIÓ SI  ESCAU, CALENDARI DE FESTES LOCALS PER L’ANY 2019 (EXP. 
2018/191)

El secretari dóna lectura del següent:
Enguany,  el  Departament  de  Treball  Afers  Socials  i  Famílies  per  tal  de  poder  avançar  la 
publicació de les festes locals corresponents a l’any 2019, malgrat no s’hagi publicat l’Ordre de 
festes laborals de Catalunya, sol·licita que comuniquem les dues festes locals per a l’any 2019,  
retribuïdes i no recuperables,

Amb tot, per l’any 2019 els dies més idonis per disfrutar de les festes locals pròpies són el 13 
de maig de 2019 i el 16 d’agost de 2019.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 5 d’abril de 2018.

Es proposa al Ple, el següent acord:

Primer.- Aprovar que les dues festes locals del municipi de Bellvei per l’any 2019, siguin els dies 
el 13 de maig de 2019 i el 16 d’agost de 2019.

Segon.- Comunicar l’acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Tercer.- Publicar-ho al web de l’ajuntament un cop aprovat pel Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies.

En no fer  ús de la paraula cap regidor  més, l’Alcalde sotmet la proposta a votació amb el  
següent resultat:

Vots  a  favor: 10  corresponent  als  grups  polítics  municipals  (06  +  BELLVEI,  01  PSC,  03 
PdeCat.)
Abstencions: 0
Vots en contra: 0

Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada la proposta per unanimitat 
dels presents.

13. APROVACIÓ SI ESCAU, DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT (EXP. 
2018/377)

El secretari dóna lectura del següent:

ANTECEDENTS

Pel  Provisió  de  l’Alcaldia  de  data  27/03/2018  es  va  iniciar  l’expedient  per  a  aprovar  i 
comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits. 

El regidor d’Hisenda ha formulat la proposta raonada corresponent en data 29/03/2018

El secretari interventor  han emès l’informe preceptiu, en sentit favorable amb observacions 
corresponents.

FONAMENTS DE DRET
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Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 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.  

Cal  considerar  els  articles 25.1,  26.1,  60.2  del  Reial  decret  500/1990,  de 20 de abril,  que 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora 
de les hisendes locals.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 5 d’abril de 2018.

Es proposa al Ple, el següent ACORD:

1. Que  s’aprovi  l’expedient  de  reconeixement  extrajudicial  de  crèdits  per  import  de 
52.261,52 €. 

2. El detall individualitzat dels crèdits reconeguts és el següent:

Reconeixement extrajudicial de crèdits:

 Anualitat: 2017

Proveïdors i serveis Import euros

Fac. 16Q 1023 abril 7 i Tria, servei de menjador 

escolar 562,70

A61046017

Fac. 16Q 1024 abril 7 i Tria, servei de menjador 127,60
escolar 
A61046017

Fac. 16Q 1025 abril 7 i Tria, servei de menjador 
172,40

escolar 
A61046017

Fac. 16Q 1173 maig 7 i Tria, servei de menjador 
escolar 61,20

A61046017

Fac. 16Q 1171 maig 7 i Tria, servei de menjador 

escolar 833,00

A61046017

Fac. 16Q 1170 maig 7 i Tria, servei de menjador 

escolar 248,90

A61046017

Fac. 16Q 1169 maig 7 i Tria, servei de menjador 

escolar 99,20

A61046017

Fac. 16Q 1294 juny 7 i Tria, servei de menjador 

escolar 12,40

A61046017
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Fac. 16Q 1292 juny 7 i Tria, servei de menjador 

escolar 12,40

A61046017

16Q 1291 juny 7 i Tria, servei de menjador escolar 

A61046017 457,20

16Q 1290 juny 7 i Tria, servei de menjador escolar 346,80

A61046017

Fac. 16Q 1293 juny 7 i Tria, servei de menjador 3,40

escolar
A61046017

Fac. 17Q 28 setembre 7 i Tria, servei de menjador 
escolar 579,70

A61046017

Fac. 17Q 155 setembre 7 i Tria, servei de 

menjador escolar 929,05

A61046017

Fac. 520 setembre 7 i Tria, servei de menjador 

escola 181,42

A61046017

Fac. 17Q 155 setembre 7 i Tria, servei de 

menjador escolar 2,55

A61046017

Fac. 17Q 352 novembre 7 i Tria, servei de 

menjador escola pública 974,95

ÀPATS BEQUES MENJADOR ESCOLA LA 

MUNTANYETA CURS 17/18 NOVEMBRE
A61046017

Fac. P1M701N1589926 Endesa subministra 294,89

electric enllumenat públic
Facturació Consum Període P1

A81948077

Fac. P1M701N1609699 Endesa subministra 942,70

electric enllumenat Baronia
Costo Consum

A81948077

Fac. P1M701N1589925 Endesa subministra 236,43

electric enllumenat públic
Facturació Consum Període P1

A81948077

Fac. P1M701N1722012 Endesa subministra 314,98

electric Baronia
Facturació Consum Període P1

 



 
Ajuntament de Bellvei

A81948077

Fac. P1M701N1722013 Endesa subministra 191,30

electric enllumenat
Facturació Consum Període P1

A81948077

Fac. P1M701N1722015 Endesa subministra 112,81

electric enllumenat
Facturació Consum Període P1

A81948077

Fac. 170264 J. Mayoral, reparació enllumenat 614,32

Baronia del Mar
LAMPARA HALOGENURUS 70W

52426350N

Fac. 00362205 Ferreteria Jaume, material vies 1.326,24

publiques
SELLADORA TITAN AL AGUA 4000 ML

A43219120

Fac. 00364254 Ferreteria Jaume, material vies 369,05

públiques
REPARACION N.0056674 / 31-10-2017

A43219120

Fac. 017/240 Vigrela retirada vehicle 4156-KCC 

de la via pública 109,23

RETIRADA VEHICULO DE LA VIA PUBLICA

Fac. 18333 Semac, manteniment carretilla 117,50

elevadora
B43781459

Fac. 170260 J. Mayoral, material vari cementiri 353,94

COS CENTRAL VÀLVULA 110-4

52426350N

Fac. 00362209 Ferreteria Jaume, material obra 235,77

cementiri
* PINTURA PLAST.BOX EXT.25KG

A43219120

Fac. 00364256 Ferreteria Jame, material 263,15

reparació cementiri
REJA CALZ. NEGRA 500X210

A43219120

Fac. 14 desembre, M. A. Padilla, manteniment de 1.727,88

jardins municipals
MANTENIMENT PARCS I JARDINS

B43401272

Fac. 15 M.A. Padilla acondicionar jardineres plaça 1.937,21

 



 
Ajuntament de Bellvei

ajuntament

acondicionar jardineras con adobes y plantas en 

plaça nova y plaça ajuntament
39708363

Fac. 16 M. A. Padilla, col·locacio del arbre de 295,20

nadal a la plaça nova

colocacio arbol de navidad y tepe cesped 

artificial en plaça nova

Fac. 17 M. A. Padilla decoració del balco de 175,45

l'Ajuntament 

decorar balcón Ajuntament con adornos 

Fac. 1098 Desembre Maranai, manteniment de 

camins municipals 845,23

MANTENIMENT CAMINS DESEMBRE

B43853126

Fac. 653882 Pedial, compra de gots per festes 36,06

A58416884

Fac. VFE/11 Carlipenedes, material CC La 

Patronal 35,01

BOTE PURPURINA 250GR FANTASIA ORO 

(LIDER)
B55541080

Fac. 17000645 Xarxa Audiovisual, protocol 60,50

general radio

ANNEX 1-QUOTES ENTITATS PROTOCOL 

GENERAL
B65908337

Fac. 17000509 Xarxa Audiovisual, protocol radio 17.192,82

ANNEX 1-QUOTES ENTITATS PROTOCOL 

GENERAL
B65908337

Fac. 17000713 Xarxa Audiovisual, protocol radio 60,50

ANNEX 1-QUOTES ENTITATS PROTOCOL 

GENERAL
B65908337

Compensació deute COBAPSA dev. excés 12.419,04

seguretat social
Q02827003

Fac. 1 Grup de joves - Tafaners, celebració sopar 

Revetlla St. Joan 300,00

G55592349

Luisa Hernandez Cordoba, sopar i beguda festa 387,00

major
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77788614

Fac. 1720 Servipart, vestuari protecció civil 224,75

B55116321

Fac. 201700172 MC aluminis, reparació "El Casal" 79,38

77106887

Fac. 17024 R. Güell, traballs de reparaicó "El 85,45

Casal"
39701958

Fac. 16 CM Instalaciones, instal·lació fosa sèptica 3.127,00

cementiri

INSTALACION FOSTA SEPTICA Y DEPOSITOS 

FLUVIALES CEMENTIRI
B43767961

Fac. 33 Cooping elementos Skate Park 1.527,31

ELEMENTOS SKATE PARK

B98278906

Fac. 170246 J. Mayoral compra e istal bomba 658,55

d’aigües residuals piscina
BOMBA AIGÜES RESIDUALS BRAUSTER 

52426350N

TOTAL.....      52.261,52 euros

2.  Que  es  facin  els  assentaments  comptables  necessaris  per  fer  efectiva  la  incorporació 
d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que estam a favor d’aprovar la proposta perquè 
els factures s’han de pagar però si que voldria dir que, hi ha factures de menjador de factures 
de subvencions de menjador endarrerides.

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que hi ha despeses que es tindria  que fer a través de  
conveni.
En no fer  ús de la paraula cap regidor  més, l’Alcalde sotmet la proposta a votació amb el  
següent resultat:

Vots  a  favor: 10  corresponent  als  grups  polítics  municipals  (06  +  BELLVEI,  01  PSC,  03 
PDeCat.)
Abstencions: 0
Vots en contra: 0

Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada la proposta per unanimitat.

14. APROVACIÓ SI ESCAU, DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE DOMINI PÚBLIC LOCAL 
PER EMPRESES O ENTITATS EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT.
(EXP. 2018/390)

El secretari dóna lectura del següent:
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Realitzada  la  tramitació  establerta,  vist  l'informe  de  Secretaria  de  data  29/03/2018   i  en 
compliment del que es disposa en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i atenent a la Provisió d'Alcaldia de 
data 29/03/2018 en el qual manifesta oportú i necessari  derogar  l’antiga  l'Ordenança fiscal  
reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local  
per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament i aprovació d’una nova 
ordenança

Vist l’informe de Intervenció de data 29/03/2018.

Aquesta Comissió Informativa  considera que es compleixen els requisits necessaris continguts 
en les Normes legals citades anteriorment  i es proposa a la Comissió Informativa l'adopció del 
següent

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 5 d’abril de 2018

Es proposa al Ple, el següent ACORD:

PRIMER.- APROVAR la derogació l’ordenança que regula la taxa per aprofitaments especials a 
favor d’empreses explotadores de subministrament que afectin la generalitat del veïnat  aprovat 
pel Ple de la corporació en sessió de data 26 d’octubre del 1998.

SEGON.- APROVAR una  nova  l'Ordenança  fiscal  reguladora  de  la  taxa  per  la  utilització 
privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de 
serveis de subministrament que a continuació es recull

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PUBLIC LOCAL PER EMPRESES O ENTITATS 
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT

 Article 1. Disposicions generals. 

De  conformitat  amb  el  que  disposen  els  articles  4  i  106  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, i articles 24.1.C i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'estableix la 
taxa per la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les  
vies públiques municipals, a favor d'empreses explotadors de serveis de subministrament que 
resultin d'interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, la qual s'ha 
de regir  per  la  present  Ordenança  fiscal,  les  disposicions  de  la  qual,  s'atenen a  allò  que 
preveuen els articles 15 al 19, ambdós inclosos, del esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004. 

 Article 2. Fet imposable. 

1.     Constitueix el  fet  imposable de la taxa,  la utilització privativa o l'aprofitament especial  
constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, per empreses o entitats  
que utilitzen el domini públic per prestar els serveis de subministrament.  

2.     La utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que 
per la prestació d'un servei sigui necessari utilitzar una xarxa que materialment ocupi el sòl,  
subsòl o vol de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de la 
xarxa.  

3.     En particular, es comprenen entre els serveis esmentats en els apartats anteriors, els de 
subministrament d'aigua, gas, electricitat, telefonia fixa, televisió per cable i altres mitjans 
de comunicacions o serveis de qualsevol tipus que requereixin l'existència de xarxes.  

4.     No s'inclou en aquest règim especial de quantificació de la taxa els serveis de telefonia 
mòbil.  
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5.     Es  consideren  prestats  dins  del  terme  municipal  tots  els  serveis  que,  per  la  seva 
naturalesa, depenen de la utilització privativa o de l'aprofitament especial  del  vol,  sòl  o  
subsòl de la via pública, inclòs aquells serveis que, prestats dins el terme municipal, els 
subjectes  passius  percebin  les  seves  contraprestacions  econòmiques  en  altres  termes 
municipals. 

 Article 3. Subjectes passius. 

5. Són  subjectes  passius  de  la  taxa,  les  persones  físiques  i  jurídiques,  així  com les 
entitats a les quals es refereix l'article 35 de la Llei general tributària, titulars de les  
empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament que resultin d'interès 
general  o afectin a la generalitat  o a una part important  del  veïnat,  tal  com els de 
subministrament d'aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i  altres anàlegs, així com les 
empreses o entitats que exploten xarxes de comunicació mitjançant sistemes de fibra 
òptica, televisió per cable o qualsevol altre tècnica, independentment del seu caràcter 
públic o privat.  

A aquests efectes, s'inclou entre les empreses explotadores d'aquests serveis, les empreses 
distribuïdores i comercialitzadores d'aquests.  

Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passiu les 
empreses o entitats explotadores a les que fa referència l'apartat anterior, tant si són 
titulars  de  les  corresponents  xarxes  a  través  de  les  quals  s'efectuen  els 
subministraments com si, no sent titulars d'aquestes, ho són per dret d'ús, accés o 
interconnexió a les mateixes. 

 Article 4. Responsables. 

Respondran  solidaria  o  subsidiàriament  de  les  obligacions  tributàries  del  subjecte 
passiu, les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la 
Llei general tributària. 

Els  deutes  i  responsabilitats  pel  pagament  de  la  taxa  derivada  de  l'exercici 
d'explotacions i activitats econòmiques pels subjectes passius, seran exigibles als qui 
els succeeixin per qualsevol concepte en la respectiva titularitat, de conformitat amb el  
que disposen els articles 39 i 40 de la Llei general tributària. 

 Article 5. Base imposable 

Quan el subjecte passiu sigui el titular de la xarxa que ocupa el sòl, vol o subsòl de les 
vies públiques,  mitjançant la qual  es produeix la utilització privativa o l'aprofitament 
especial  del  domini  públic  local,  la  base  imposable  està  constituïda  per  la  xifra 
d'ingressos bruts procedents de la facturació que s'obtingui en el terme municipal, amb 
la especialitat assenyalada en l'article 2, apartat 5. 

- Quan per  la  utilització  privativa  o  l'aprofitament  especial  a  què es  refereix  l'apartat 
anterior, el subjecte passiu hagi d'utilitzar xarxes alienes, la base imposable de la taxa 
estarà constituïda per la xifra d'ingressos bruts obtinguts en el terme municipal, amb 
l'especialitat assenyalada a l'article 2, apartat 5, minorada en les quantitats que hagi 
d'abonar al propietari de la xarxa per l'ús d'aquesta. 

- A l'efecte dels apartats anteriors, tenen la consideració d'ingressos bruts procedents de 
la facturació aquells que, sent imputables a cada subjecte passiu, hagin estat obtinguts  
pels mateixos com a contraprestació pels serveis prestats en el terme municipal, en 
desenvolupament de l'activitat ordinària, excloent-se els ingressos originats per fets o 
activitats extraordinàries.  

A títol  merament  enunciatiu  i  no  limitador,  tenen  la  consideració  d'ingressos  bruts  les 
facturacions pels conceptes següents: 

 

a)     Subministrament o serveis d'interès general, propis de l'activitat de l'empresa o entitat  
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que corresponen a consums dels abonats efectuats en el municipi. 

b)     Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o 
servei  d'interès general propi de l'objecte de l'empresa, incloent-se els enllaços a la 
xarxa,  posada  en  funcionament,  conservació,  modificació,  connexió,  desconnexió  i 
substitució dels comptadors o instal·lacions propietat de l'empresa. 

c)     Lloguers,  cànons  o  drets  d'interconnexió  percebuts  d'altres  empreses 
subministradores  de serveis  que  utilitzen la  xarxa  de l'empresa  o entitat  que té  la  
condició de subjecte passiu. 

d)     Lloguers que han de pagar els consumidors per l'ús dels comptadors, o altres mitjans 
utilitzats en la prestació del subministrament o servei. 

e)     Altres ingressos derivats de la facturació realitzada pels serveis resultants de l'activitat 
pròpia de les empreses subministradores. 

No s'inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que 
graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers 
que no constitueixin un ingrés propi de l'entitat que és subjecte passiu de la taxa. 

 No tenen  la  consideració  d'ingressos  bruts  procedents  de  la  facturació  els 
conceptes següents: 

a)     Les  subvencions  d'explotació  o  de  capital,  tant  públiques  com privades,  que  les 
empreses o entitats puguin percebre. 

b)     Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o 
contraprestació per quantitats no cobrades que hagin d'incloure's com ingressos bruts 
definits en l'apartat 3. 

c)     Els  productes  financers,  com interessos,  dividends i  qualsevol  altre de naturalesa 
anàloga. 

d)     Els treballs realitzats per l'empresa o entitat en relació a l'immobilitzat. 

e)     Les  quantitats  procedents d'alienacions  de béns i  drets  que formen part  dels  seu 
patrimoni. 

 Els  ingressos  a  que  es  refereix  l'apartat  3  d'aquest  article  es  minoraran 
exclusivament amb: 

a)     Les partides incobrables i els saldos de dubtós cobrament determinats de conformitat 
amb el que disposa la normativa reguladora de l'Impost de Societats. 

b)     Les partides corresponents a imports facturats indegudament per error i que hagin 
estat objecte d'anul·lació o rectificació. 

c)     Les partides corresponents a les quantitats satisfetes a tercers en concepte d'accés o 
interconnexió a les seves xarxes. 

 La taxa regulada en aquesta Ordenança és  compatible amb l'Impost  sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres i amb altres taxes establertes, o que pugui 
establir  l'Ajuntament,  per  la prestació  de serveis  o realització d'activitats  de 
competència local. 

 La taxa regulada en aquesta Ordenança,  és  compatible  amb les que,  amb 
caràcter puntual o periòdic, puguin meritar-se a conseqüència de la cessió de 
l'ús d’infraestructures específicament destinades o habilitades per l'Ajuntament 
per allotjar les xarxes de serveis. 

Article 6. Tipus de gravamen i quota tributària 

La quota de la taxa es determina aplicant el 1,5 por 100 a la base imposable definida a l'article  
5 d'aquesta Ordenança. 
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Article 7. Exempció i bonificacions tributàries 

No es consideraran més exempcions o bonificacions tributàries que les expressament previstes 
en les lleis o les derivades de l'aplicació dels Tractats Internacionals.  

Article 8. Meritació de la taxa 

La taxa  s'acredita  i  neix  l'obligació  de contribuir  en  el  moment  en  que  s'iniciï  la  utilització 
privativa o l'aprofitament especial del domini públic local necessari per la prestació del servei o 
subministrament, amb les particularitats següents: 

a)     Quan  es  tracti  de  concessions  o  autoritzacions  de  noves  utilitzacions  o 
aprofitaments, en el moment de la sol·licitud de la llicència corresponent. 

b)     Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial de les xarxes que ocupen el 
sòl, subsòl o vol de les vies públiques que han estat autoritzades o prorrogades es 
perllonguin a diversos exercicis, la meritació tindrà lloc l'u de gener de cada any. En 
aquest supòsit, el període impositiu comprendrà l'any natural. 

c)     En aquells supòsits en els quals la utilització o l'aprofitament no requereixi llicència 
o autorització o, si s'escau, aquesta no hagués estat sol·licitada, i sense perjudici de 
les responsabilitats que pertoquin, des del moment en que s'ha iniciat la utilització o 
l'aprofitament. 

Article 9. Règim de declaració i ingrés 

 S’estableix el  règim de liquidació per  a cada tipus de subministrament,  que 
tindrà  periodicitat  trimestral  i  comprendrà  la  totalitat  dels  ingressos  bruts 
facturats en el trimestre natural a que es refereix. El cessament en la prestació 
de qualsevol subministrament o serveis d’interès general, comporta l’obligació 
de fer constar aquesta circumstància a l’administració municipal.  

L’autoliquidació es presentarà i pagarà durant el mes següent al trimestre natural vençut, 
adjuntant la corresponent declaració on faran constar els ingressos bruts facturats durant 
aquell.

La  declaració  presentada  farà  referència  als  subministraments  realitzats  en  el  terme 
municipal i especificarà el volum d'ingressos percebuts per cadascun dels grups integrants 
de la base imposable, segons detalla l'article 5, apartat 3, desagregada per conceptes, de 
conformitat amb la normativa reguladora de cada sector. 

La quantia total dels ingressos declarats pels subministraments als que es refereix la lletra  
a) de l'esmentat article 5, apartat 3, no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats  
en comptadors o altres instruments de mesura instal·lats en el municipi. 

 Les  empreses  o  entitats  que  utilitzin  xarxes  alienes  hauran  d'acreditar  la 
quantia satisfeta al titular de les xarxes a fi de justificar la minoració d'ingressos 
a què es refereix l'article 5, apartat 2, de la present Ordenança. 

 La presentació de les autoliquidacions desprès del termini fixat en el punt 1 d’aquest 
article originarà la liquidació del recàrrec per declaració extemporània, segons el que 
preveu l’article 27 de la llei general tributària   

Article 10. Conservació i manteniment del domini públic. 

- En el supòsit que la utilització privativa o l'aprofitament especial comporti la 
destrucció  o  el  deteriorament  del  domini  públic  local,  el  beneficiari,  la 
persona  o  la  entitat  en  qüestió  queda  obligada,  independentment  del 
pagament de la taxa exigible, a reintegrar el cost total de les despeses de 
reconstrucció o reparació que procedeixin i a dipositar prèviament el seu 
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import. 

- Si  els  danys  són  de  caràcter  irreparable,  s'haurà  d'indemnitzar  amb  la 
mateixa  quantitat  que  el  valor  dels  béns  destruïts  o  l'import  del 
deteriorament produït efectivament. 

- En cap cas es condonaran les indemnitzacions ni els reintegraments als 
que fan referència els dos apartats anteriors. 

Article 11. Gestió per delegació 

- En  la  gestió,  inspecció  i  recaptació  dels  ingressos  que  han  estat  delegats  total  o 
parcialment en l'Excma. Diputació de Tarragona per al seu exercici a través de BASE, 
les normes contingudes en els articles anteriors seran d'aplicació a les actuacions que 
ha de realitzar l'Administració delegada. 

- BASE -  Gestió  d'Ingressos  establirà  els  circuits  administratius  més  oportuns  per  a 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representants dels subjectes passius 
a  fi  de  simplificar  el  compliment  de  les  obligacions  formals  i  materials  derivades 
d'aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació. 

A aquests efectes es podran establir convenis amb els subjectes passius de la taxa per tal de 
simplificar el compliment de les obligacions de declaració, liquidació i recaptació.  

B. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que porti a terme BASE - Gestió 
d'Ingressos s'ajustarà al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança general de 
gestió,  inspecció  i  recaptació,  aplicable  als  procediments  de  gestió  dels  ingressos 
locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Tarragona i que 
han delegat les seves facultats en la Diputació. 

C. En aquest sentits, tant l’autoliquidació trimestral com la declaració que s’ha d’adjuntar a 
la mateixa s’han de tramitar mitjançant la seu electrònica de BASE, d’acord amb allò 
establert a l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica. 

Article 12. Infraccions i sanciones 

En relació a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta  
Ordenança resultin procedents, s'aplicarà allò que disposa la Llei general tributària.  

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Els  preceptes  de  la  present  Ordenança  fiscal  que,  per  raons  sistemàtiques  reprodueixen 
aspectes de la legislació vigent i resta de normes dictades en el seu desenvolupament, i aquells 
en  que  es  facin  remissions  a  preceptes  d'aquesta,  s'entendran  que  són  automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment en que es produeixi la modificació dels preceptes legals 
i reglamentaris dels quals porten causa.  

DISPOSICIÓ FINAL 

La present  Ordenança  fiscal,  aprovada provisionalment  pel  Ple  de la  corporació  en sessió 
realitzada  el  dia  ........................  i  que  ha  quedat  definitivament  aprovada  en 
data  ...........................,  regirà  des  del  dia  ...............i  es  mantindrà  en  vigor  fins  a  la  seva  
modificació o derogació expressa.

TERCER.- Donar  a  l'expedient  la  tramitació  i  la  publicitat  preceptiva,  mitjançant  exposició 
d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província,  per 
termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i plantejar les 
reclamacions que estimin oportunes.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament de 
Bellvei
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QUART.- CONSIDERAR, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el  
termini  anteriorment indicat,  que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del  Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004,  
de 5 de març.

CINQUÈ-. FACULTAR al Sr. Alcalde-President per subscriure els documents relacionats amb 
aquest assumpte.

Pren la paraula el  Sr. José Agustin Huerta dient que es modifica una ordenança fiscal i  es 
regula  una  de  nova  manteniment  el  tipus  del  1,5%  no  hi  veig  cap  problema  per  la  seva 
aprovació.

En no fer  ús de la paraula cap regidor  més, l’Alcalde sotmet la proposta a votació amb el  
següent resultat:

Vots  a  favor: 10  corresponent  als  grups  polítics  municipals  (06  +  BELLVEI,  01  PSC,  03 
PDeCat.)
Abstencions: 0
Vots en contra: 0

Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada la proposta per unanimitat.

15. APROVACIÓ SI ESCAU, MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL 
RETORN  DELS  EXILIATS  I  LA  DENÚNCIA  DE  LA  DERIVA  ANTIDEMOCRÀTICA  I 
AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL. (EXP. 2018/405)

El secretari dóna lectura del següent:

Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de Mariano  
Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. L’onada repressiva 
contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està disposat a tot, fins i 
tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal d’erradicar qualsevol signe de 
dignitat  del  poble català.  Intenten esclafar  la voluntat  de la sobirania  popular  empresonant 
injustament els nostres legítims representants públics, tots ells gent de pau. 
 
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou dia  
trist  i  negre.  L’empresonament  injust,  arbitrari  i  abusiu  dels  diputats  i  diputades  Carme 
Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira tornarà 
a ressonar en els annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de repressió i de 
vulneració dels principis democràtics més elementals. Un escenari que queda agreujat per la 
recent  detenció  del  President  legítim  de  Catalunya,  Carles  Puigdemont,  totalment 
incomprensible davant la comunitat internacional.
 
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada vegada 
i  amb  més  intensitat  els  seus  ciutadans  estan  perdent  els  drets  i  llibertats  més  bàsics  i  
inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i civilitzat.
 
Davant  d’aquesta  nova  injustícia,  d’aquesta  ignomínia,  d’aquest  acte  d’autoritarisme 
intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya del 
segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense vacil·lar que 
continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les.  
Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells representants 
que defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del  
21 de desembre.
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I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor de la  
cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces i,  
finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes, 
feroç i salvatge, sense mesura. 
 
Potser,  ingènuament,  es  pensen  que  manllevant-nos  als  nostres  representants,  Carles 
Puigdemont,  Carme Forcadell,  Oriol  Junqueras,  Jordi  Turull,  Raül  Romeva,  Clara  Ponsatí, 
Antoni  Comín,  Joaquim  Forn,  Josep  Rull,  Lluís  Puig,  Dolors  Bassa,  Meritxell  Serret,  Jordi 
Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el nostre 
mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny de la realitat. 
Ens mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple 
exercici de la democràcia. 
 
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita és la 
lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no com a 
súbdits. 
 
Per tots aquests motius, es proposa al Ple
 
ACORDS:
 
PRIMER.-  Exigir  la  llibertat  immediata de tots  els  presos  polítics:  Carme Forcadell,  Oriol 
Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i 
Jordi Sánchez.
 
SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats:  Carles Puigdemont, 
Clara Ponsatí,  Antoni  Comín,  Lluís  Puig,  Meritxell  Serret,  Marta  Rovira  i  Anna Gabriel,  i  la 
garantia  del  respecte  absolut  als  seus  drets  polítics,  ciutadans  i  humans  sense  veure’s  
sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític.
 
TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots  
els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la vulneració dels 
drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i  
empresona de forma il·legal.
 
QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com la 
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat.
 
CINQUÈ.-  Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies 
d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata i 
garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans.
 
SISÈ.- Instem a totes les entitats de Bellvei a defensar els drets fonamentals, civils, polítics, la 
llibertat,  la  democràcia  i  els  nostres  legítims  representants  escollits  democràticament  del 
Parlament de Catalunya.
 
SETÈ.- Atenent a la crida del  Molt  Honorable President del  Parlament de Catalunya, el  Sr. 
Roger Torrent,  aquest ajuntament vol  mostrar el  seu suport  la crida unitària del  President i  
també a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a objectius “la defensa de 
les  institucions  catalanes,  la  convivència,  la  cohesió  social  i  els  drets  i  llibertats  de  la  
ciutadania”.
 
VUITÈ .- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona,  
a  l’Oficina  de  l’Alt  Comissionat  de  l’ONU  per  als  Drets  Humans  (ACNUDH)  així  com  a 
l’Associació  Catalana  de Municipis  (ACM) i  l’Associació  de Municipis  per  la  Independència 
(AMI), l’aprovació de la present moció.

 



 
Ajuntament de Bellvei

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que donem plenament suport a aquesta Moció 
mentre tinguem la Justícia que tenim amb els polítics amb problema del polítics catalans, la  
solució està molt  lluny i  que el  primer és l’alliberament dels nostres polítics;  aquesta és la 
realitat votarem a favor.

Pren la paraula la Sra. Nuria Güell dient que com a PSC i com a portaveu, llegint detallament 
aquesta Moció hi  ha uns  paraules  molt  fortes  i  que el  que s’hauria  de fer  és  respectar  la 
Justícia, no passant per sobre de la Justícia però també respectaré  aquesta Moció, tothom te  
dret  a  presentar  les  Mocions  que  vulguin  no  vull  entre  en  polèmiques  i  que  es  respectin 
aquelles persones que no defensem  la independència i que s’exigeixin l’alliberament de presos 
polítics; no són presos polítics i que són polítics presos, els retorn dels exiliats no són exiliats  
perquè ho són perquè ho van voler i per tant no puc aprovar-ho, per tant tenint acatar amb les  
decisions de la Justícia i per tant el meu vot és en contra.

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que com a portaveu de + BELLVEI, formen part d’un grup  
amb diferencies sensibilitats i opinions sobre els polítics i que la Justícia no es infal·lible i que el  
nostre grup, insisteixo tenim diferents opinions.  

En no fer  ús de la paraula cap regidor  més, l’Alcalde sotmet la proposta a votació amb el  
següent resultat:

Vots a favor: 06 corresponent als grups polítics municipals (03 + BELLVEI, 03 PDeCAT.)
Abstencions: 02, corresponents als grup municipal del +BELLVEI (Sra. Carolina Granado i Sr. 
Rafael Diaz).
Vots en contra: 02, corresponents als grups municipals (01 +BELLVEI (Sra. Mercedes Martín), 
i 01 PSC)

Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada la moció per majoria absoluta.

PROPOSTA D’URGÈNCIA

D’acord amb el que disposa els articles 47 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local 103.3 del  
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, 82 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Tots els membres del Ple consideren urgent tractar el següent tema:

Exp. 405/2018 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL  PSC, EN FAVOR DEL 
DIÀLEG I LA RECONCILIACIÓ.

S’aprova per unanimitat la urgència d’incloure aquest punt en l’ordre del dia. 

MOCIÓ  PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PEL GRUP MUNICIPAL DEL  PSC,  EN 
FAVOR DEL DIÀLEG I LA RECONCILIACIÓ (Exp.: 405/2018).

El secretari dóna lectura del següent:

Atès que hem conegut l’auto de processament i la modificació de mesures cautelars dictats pel  
magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena.

Atès que cal  respectar  les decisions judicials  dins el  marc del  nostre Estat  de Dret,  sense 
obstacle  per  poder-les  valorar  i  opinar,  més  encara  quan  es  tracta  de  resolucions  que 
comporten la pèrdua de llibertat  de representants de la ciutadania de Catalunya i  els seus  
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efectes poden afectar el marc de convivència.

Atès que la majoria social a Catalunya ha sentit que el projecte independentista s’impulsava 
sense tenir-los  en compte,  i  sense el  més mínim respecte a  l’Estat  de dret  i  als  principis  
democràtics,  i  s’ha  sentit  violentada  per  l’acció  unilateral  de  la  majoria  parlamentària 
independentista.

Atès que també molta gent a Catalunya s’ha sentit ignorada i menystinguda per la manca de  
resposta política a les seves demandes, per la judicialització de la vida política i per actuacions  
policials desproporcionades com les de l’1 d’octubre.

Atesa  la  vulneració  dels  drets  polítics  dels  diputats  i  diputades  recollits  a  la  Constitució 
Espanyola i a l’Estatut d’Autonomia en la tramitació de les lleis denominades de “desconnexió”  
al Ple dels dies 6 i 7 de setembre.

Atès que davant aquesta situació, la presó preventiva en la que es troben alguns dels dirigents 
independentistes,  o  les  circumstàncies  en  les  que es  troben les  persones que van decidir 
marxar a l’estranger davant dels processos judicials en els que es trobaven immerses, han 
contribuït a exasperar amplis sectors socials.

Atès que, davant la crisi política i social que estem vivint, cal una sortida pactada al bloqueig 
institucional existent i un compromís ferm amb el diàleg i la negociació com a elements bàsics 
per a la convivència i reprendre el consens social. 

Atès que, el nostre objectiu i dedicació principals d’aquest consistori ha estat i és el de vetllar  
pel nostre municipi, i per a totes les nostres conciutadanes i conciutadans que hi conviuen, per 
la millora de la seva qualitat de vida i la cohesió social dels nostres barris.

Atès que, els ajuntaments democràtics catalans, amb els seus acords i pactes transversals 
entre formacions polítiques, sempre seran per nosaltres espais on el seu pluralisme polític ha 
possibilitat anys d’entesa i treball conjunt per a la nostra conciutadania.

Per tot l’esmentat, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Bellvei l’adopció dels següents 

ACORDS:

Defensar el compliment de la llei perquè només hi ha democràcia des del respecte a la legalitat  
i  als  mecanismes  de  reforma  de  la  llei,  el  que  garanteix  la  nostra  llibertat  enfront  de 
l’arbitrarietat del poder.

Respectar  les  decisions  judicials  en el  marc del  nostre Estat  de Dret,  tot  i  manifestar  que 
considerem desproporcionades les mesures cautelars que impliquin la presó provisional de les 
persones afectades. 

Resoldre els actuals conflictes polítics en el marc de la política, no trobarem la solució en la 
serva judicialització. 

Establir un marc de diàleg, negociació i pacte entre les forces polítiques i socials catalanes a fi  
de trencar la dinàmica d’enfrontament i bloqueig actual, que estableixi les pautes d’un procés  
de reconciliació després d’esdeveniments tan traumàtics com els viscuts els darrers mesos. En 
un moment especialment difícil per a les nostres institucions d’autogovern fer una crida a la 
calma i  la  serenor  ciutadanes que han de permetre un esforç de consens al  qual  han de 
sentir-se cridades totes les forces polítiques democràtiques.

Pren la paraula la Sra. Nuria Güell dient que la Moció especificar clarament es demana diàleg,  
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tornar a sentar per a dialogar dintre del  marca de la legalitat i per tant sempre defensaré i  
defensem dintre  del  marca  legal,  judicialitzar  la  situació  no es  la  solució,  diàleg  amb  els 
diputats del Parlament de Catalunya  respecte a la justícia i l’Estat de Dret per això tenim un 
Estatut d’Autonomia i la Constitució.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que, sobre el que diu la Sra. Núria Güell  en els  
Diputats  del  parlament  de Catalunya  qui  ha  d’escollir  el  diputats  des  de Madrid  o  des  de 
Catalunya qui ha de posar el President de Catalunya  des de Madrid o des de Catalunya.
Continua dient el Sr. José Agustín Huerta que molts catalans van donar el vot a unes persones 
que estaven en unes llistes i que des de Justícia o des de Madrid dient que aquestes persones 
no ho poden ser-ho. Si no tenien que ser en aquesta llista electoral no tindrien que permetre 
que ho siguin no ara, perquè els electors han donat el seu vot i la seva confiança.

Continua dient el Sr. Josè Agustin Huerta que sobre la Moció, en quant a la formes que es digui  
que una majoria social de Catalunya ha estat menystinguda, no és cert s’ha tornar a guanyar  
eleccions una majoria independentista; no hi ha una majoria social menystinguda no s’ajusta a 
la realitat i per tant no és un cert que únicament hi hagi una majoria social menystinguda no 
independentista per tant votaré en contra.

Pren la paraula la Sra. Nuria Güell dient que respecte l’opinió del Sr. José Agustín Huerta però 
això no és així.

Pren la paraula el Sr. Alcalde, dient que, ara dic la meva opinió el meu grup cadascú té la seva.  
Manifesto que es demana que es respecti la llei quan veiem que els jutges s’ha estan  inventats 
uns delictes que no hi  són. Quan veig això un respecte i  que a més a més hi  hagut unes 
eleccions que no s’han respectar els resultats. Estic d’acord amb el fons, en quan al diàleg i  
reconciliació i la resta de la Moció no estic d’acord, per tant m’abstinc.

Pren la para la Sra. Núria Güell dient que, primer diàleg i després respectar les lleis. En aquests 
eleccions no es van respectar les lleis ni la Constitució. Com a PSC defenso una Constitució 
Federal i s’ha d’acatar a la Justícia i a les lleis, deixem que la Justícia faci la seva feina cal  
respectar la seva situació. El que no puc tolerar que per aquí pel poble em diguin que soc un 
“fatxa”  perquè  no  ho soc  independentista  soc  una  persona d’esquerres;  s’ha  de respectar 
cadascú  el  que  diu  el  que  no  m’agrada  aquests  fets,  Tenim  pendents  ajuts,  subvencions 
d’escoles i altres actuacions de la Generalitat de Catalunya i de l’Administració de l’Estat.

Pren la paraula el Sr. Gerard Colet dient que jo no parlaré de justícia, jo parlaré de fets. La 
qüestió es que hi ha hagut en el Tribunal Constitucional un canvi de 180 graus, que el Tribunal  
s’ha canviat de forma punitiva. S’ha utilitzant el  Tribunal constitucional la instrumentalització 
ideològica dels seus membres. Avui el Tribunal Suprem demà el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya queda en qüestió tenint en compte la interlocutòria dels tribunals alemanys. Hi ha 
gent que estan a la presó que no han pagat a ningú, no han robat a ningú, es un fet. Tenim el  
gendre del Rei que està a Suïssa no està en presó preventiva tenint en compte que hi ha una 
sentència ferma i  un altres estan en presó preventiva.  La solució no passa que el  Govern  
espanyol amb suport d’altres partits que s’ha allargarà de molt temps  ara per ara no hi veig una 
reconciliació, és impossible. El teu partit Nuria Güell  a nivell estatal a donat suport a l’aplicació 
de l’article 155 de la Constitució.

Tant que es parla de la Constitució, no es defensa els que no pensen igual que els altres. 
Només s’ha demanat manifestar el que pensem només això després ja parlarem.

I per acabar el Sr. Montoro presenta una proposta del pressupost del 2018 i ens toca uns 1.300 
a 1.400 milions d’euros i d’aquí parteix tot. És una injustícia tan gran  aquesta situació i partim 
de la base de la població serà un 16% i si tenim en compte del PIB seria un 19%. Un altre 
qüestió seria és l’execució del pressupost que es destina, les inversions realitzades.
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Pren la paraula la Sra. Núria Güell dient que, no comparteixo amb el Montoro. Et recordo que el  
Sr. Pujol va pactar amb el Sr. Aznar no tenir Hisenda Tributària  cosa que el Pais Basc ho 
tenen, ni parlant de la independència ni res de res.

Pren la paraula el Sr. Gerard Colet, dient que, els que estem aquí que Catalunya tingui la clau 
de l’Hisenda. 

Amb aquest moment es duu a terme un debat entre la Sra. Nuria Güell, el Sr. Gerard Colet  
sobre la Hisenda Pública Catalana.

Pren la paraula el  Sr. Alcalde dient que,  estem debaten una Moció.  Si  es vol  fer un debat  
política general caldria fer a la Ràdio no en el Ple que estem ara.

En no fer ús de la paraula cap regidor més, l’Alcalde sotmet la Moció a votació amb el següent  
resultat:

Vots a favor: 01 corresponent al grup municipal del PSC.
Abstencions: 05 corresponents al grup municipal del +BELLVEI.
Vots en contra:  04 corresponents als grups municipals (03 de PDeCAT, 01 +BELLVEI (Sr. 
Gerard Colet)

Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara no aprovada la Moció.

16. Precs i preguntes:

Pregunta que formula el Sr. José Agustín Huerta:

En referència de l’antena WI-FI de la Baronia, en el  mes d’octubre es va fer una consulta  
mesos després la gent no sap el resultat de la consulta; el veïns de la Baronia no ho saben s’ha  
penjat a la pagina WEB de l’Ajuntament de Bellvei, s’ha fet alguna cosa?

Respon el Sr. Alcalde dient que aquest procés s’ha acabat.

Manifesta  el  Sr.  José Agustín Huerta  dent  que,  no es  tracta  que s’hagi  acabat  sinó donar 
resposta a la consulta.

Manifesta el Sr. Alcalde dient que estem a l’espera de informació tècnica de l’antena.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huerta dient que el conveni està exhaurit i que no s’ha  
renovat a Llorenç del Penedès s’instal·la la fibra òptica i no es cobra res.

En aquest moment es duu a terme un debat entre la Sra. Carolina Granado i el Sr. José Agustín  
Huerta sobre la consulta de l’antena WIFI a la Baronia sobre la manca d’informació al respecte , 
sobre aquesta consulta en la sessió plenària d’aquest tema, el resultat de la mateixa i la seva  
vinculació.

Manifesta el Sr. Alcalde que es tindria en compte la consulta i l’última paraula ho té l’ajuntament 
no serà vinculant.

Manifesta la Sra. Carolina Granado la situació d’informació per part de l’empresa que va duu a 
terme aquesta consulta.

Pren la paraula el Sr. Gerard Colet manifestant  sobre la viabilitat d’instal·lació WIFI tenim en 
compte que pot ser l’empresa que no instal·li perquè no l’interessa.

Pren la paraula la Sra.  Carolina Granado dient  que, quant tinguem aquesta informació per 
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principi  de transparència  es  donarà  informació  i  fins  que tinguem tota  la  informació  ho es 
donarem.

Pregunta que formula el Sr. José Agustín Huerta:

Mirant les sortides, he vist  la signatura  un nou conveni amb l’Atlètic Bellvei i a  les clàusules  
comença  amb  unes  característiques  de  l’ús  instal·lacions  municipal,  de  les  instal·lacions 
esportives i els vestuaris exclou l’ús a tercers?.

Manifesta el Sr. alcalde dient que, sobre les horaris  el que està establert .

Es duu a terme un debat entre el Sr. Alcalde, el Sr. José Agustín i el Sr. Gerard colet sobre  
l’horari  de les  instal·lacions  així  com manifesta  el  Sr.  Alcalde que  l’horari  que  estableix  al 
conveni es modificarà

Pregunta que formula el Sr. José Agustín Huerta:

Al Barri de la Baronia, davant de les pistes de tennis tocant al Centre Cívic, surt aigua bruta  
com està?.

Manifesta el Sr. Alcalde que no és aigua bruta, es van fer els requeriments corresponent es i  
des la setmana passada estava arreglada.

Manifesta el Sr. Jose Agustín Huerta que continua sortint aigua

Respon el Sr. Alcalde dient des de fa un temps no més de 2 anys sortia aigua bruta, ara no i  
ara potable. Sorea HA anat a mirat s’ha fet els requeriments que pertocant per poder entrar en 
aquest lloc a on surt l’aigua tenint en compte que és privat repara-ho si no ho fan els veïns

Pregunta que formula el Sr. José Agustín Huerta:

Referent als nous fanals que estan al costat dels semàfors no s’ha apagan mai?

Respon el Sr. alcalde dient que hi hagut alguna vegada puntual que ha quedat encès la llum

Manifesta el Sr. José Agustín Huerta que, ahir i abans d’ahir de dia els fanals estaven encès i  
per la nit estava apagat i més d’una vegada al migdia estava encès.

Manifesta el Sr. Alcalde que ho mirarà.

Pregunta que formula el Sr. José Agustín Huerta:

Hi ha unes factures de l’empresa Temel de manteniment mensuals i que cada més varia i en  
que consisteix?

Respon el Sr. Alcalde que ho mirarà.

Pregunta que formula el Sr. José Agustín Huerta:

Com  anècdota  s’ha  posat  un  parquet  a  la  Llar  d’Infants  el  pressupost  era  del  dia  27 
posteriorment s’aprova la factura i el dia 26 ja s’estava posant . Primer s’ha d’aprovar primer i  
desprès posar el parquet.

Manifesta la Sra. Carolina Granado dient que hi havia les vacances

Respon el  Sr.  José  Agustín  Huerta  que  hi  havia  temps  més  que  suficient  d’aprovar-ho  el 
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pressupost en temps.

Es duu a terme un debat entre el Sr. José Agustín Huerta i la Sra. Carolina Granado sobre 
l’aprovació i realització de la despesa del parquet a l’Escola Bressol.

Insisteix el Sr. José Agustín Huerta dient que no pot ser que s’aprovi la factura si prèviament el  
servei està prestat.

La Sra. Carolina Granado manifesta els motius de l’origen de la despesa.

Manifesta el Sr. Alcalde dient que, no es podria fer-ho més tard, a l’estiu perquè l’empresa a 
l’estiu tanca per vacances aquest és el motiu. 

Pregunta que formula el Sr. José Agustín Huerta:

Varis veïns m’han fet arribar que pregunti  al  Plenari  sobre els robatoris al  poble, però s’ha 
disminuït una mica però en canvi ha augmentat en altres municipis.

Respon el Sr. Alcalde dient que, que s’ha posat en contacte amb els Mossos d’Esquadra que 
actuen conjuntament amb els diferents municipis del voltant a través de patrulles. També amb 
altres municipis com Banyeres del Penedès, deixem treballar als Mossos i que els actuacions 
s’han fet es posarem en coneixement i  la informació corresponent amb altres municipis els 
Mossos són la Policia de Catalunya.

Vaig tenir una reunió amb els Mossos, ens van explicar els delictes que hi ha hagut, cada més 
venen a l’ajuntament i ens donen informació dels delictes que hi ha hagut. Es veritat que hi han 
delictes en cases. 

Manifesta el Sr. José Agustín Huerta dient que quan es fan les rondes dels Mossos es fan 
conjuntament amb els de Vilafranca i del Bellvei; es fan les rondes en cada província anem en 
compte.

Aquest moment es duu a terme un debat sobre els actuacions dels Mossos d’Esquadra en els 
municipis de diferents províncies.

Pren  la  paraula  el  Sr.  Gerard  Colet  sobre  les  actuacions  dels  Mossos  d’Esquadra,  les 
manifestacions fetes pel Sr. José Agustín Huerta és populisme pur.

Respon el Sr. José Agustín Huerta dient el que diu el Sr. Colet no es veritat, cal fer actuacions  
efectives.

Manifesta el Sr. Alcalde dient que, estem segur que els Mossos estan fent la seva feina.

Pren la paraula la Sra. Nuria Güell dient que, jo soc part afectada en van robar a casa, vaig fer 
la denuncia corresponent als Mossos, manifesta que hi ha una xarxa de lladres a on actuen un 
lloc a la vegada actuen en un altre lloc, els Mossos estan a la disposició dels Alcaldes.

Així mateix la Sra. Núria Güell dóna explicació dels robatoris a Bellvei.

Pren  la  paraula  el  Sr.  José  Agustín  Huerta  dient  que,  és  una  bona  eina  les  càmeres  de  
reconeixement , és veritat oi?.

Manifesta la Sra. Núria Güell de que el Sr. José Agustín esta fent de política d’això cosa que jo  
no faré i que soc persona afectada d’un robatori.

En aquest moment es duu a terme un debat entre el Sr. Gerard Colet, Sra. Núria Güell i el Sr.  
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José Agustín Huerta sobre els robatoris que hi ha hagut i les mesures de prevenció.

Pren la paraula la Sra. Carolina Granado dient que, yo quería pedir a vosotros que vinierais a 
las reuniones del Consell del Poble, estamos trabajando mucho con buenos resultados, hay 
reuniones cada tres meses ni siquiera decís si se viene o no, como regidores del ayuntamiento 
creo que estáis obligados a venir ni siquiera dais respuesta.

Pren la paraula el Sr. Agustín Huerta dient, que l’altre vegada estava fora i un altra  dia vaig 
dir-te que no podia vindre.

Manifesta el Sr. Alcalde que l’altre dia es va fer les actuacions dels Premis de Bellvei Negre i va  
ser un èxit, estem molt contents.

I no havent més assumptes que tractar, l’Alcalde dóna per acabada la sessió quan són les vint 
hores i quaranta-vuit minuts, del dia que s’indica a l’encapçalament de l’acta. De tot el que s’ha  
tractat i dels acords adoptats s’estén aquest document que un cop aprovat serà transcrit al llibre 
d’actes oficial, en compliment del que determina la legislació de règim local vigent. 

Com secretari de la corporació en dono fe.
 
 L’alcalde                                               El secretari interventor acumulat  
Fèlix Sans Mañé Manel Pahissa i Casas

 


	2. FONAMENTS DE DRET

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
	barcode28: 
	barcode29: 
	barcode30: 
	barcode31: 
	barcode32: 
	barcode33: 
	barcode34: 
	barcode35: 
	barcode36: 
	barcode37: 
	barcode38: 
	barcode39: 
	barcode40: 
	barcode41: 
	barcode42: 
	barcode43: 
	barcode44: 
	barcode45: 
	barcode46: 
	barcode47: 
	barcode48: 
	barcode49: 
	barcode50: 
	barcode51: 
	barcode52: 
	barcode53: 
	barcode54: 
	barcode55: 
	barcode56: 
	barcode57: 
	barcode58: 
	barcode59: 
	barcode60: 
	barcode61: 
	barcode62: 
	barcode63: 
	barcode64: 
	barcode65: 
	barcode66: 
	barcode67: 
	barcode68: 
	barcode69: 
	barcode70: 
	barcode71: 
	barcode72: 
	barcode73: 
	barcode74: 
	barcode75: 
	barcode76: 
	barcode77: 
	barcode78: 
	barcode79: 
	barcode80: 
	barcode81: 
	barcode82: 
	barcode83: 
	barcode84: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Bellvei
	2018-07-17T11:37:28+0200
	Bellvei
	CPISR-1 Fèlix Sans Mañé
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Bellvei
	2018-07-10T22:01:55+0200
	Bellvei
	CPISR-1 C MANUEL PAHISSA CASAS
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Bellvei
	2018-07-17T11:37:36+0200
	Bellvei
	espublico
	Ho accepto




