ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE CAMARLES.
Número de la sessió 7/ 2018
Data: 25-10-2018
Hora d’inici: 19:30 hores
Hora finalització: 20:30 hores
Lloc: Ajuntament de Camarles Sala d’actes
ASSISTENTS
Presidenta:

Na Sandra Zaragoza Vallés

Regidors:
En Ramón Brull Melich
Na Bàrbara Curto Camisón
En Jordi Bonet Curto
Na Lluïsa Esmel Cardona
En Elíes Bonet Cervera
En Josep Antoni Navarro Serra
En Llorenç Also Gas
En Estanislau Martinez Puig
Na Montserrat Bonet Caudet
Secretaria:

Na Teresa Roca Castell

Va excusar l’assistència la regidora Laura Bonet Iborra d’ERC
Abans de començar el Ple municipal, a petició del regidor d’ERC, Sr. Navarro, es va guardar un minut de
silenci per la mort del Sr. Josep Espuny Gilabert, regidor d’aquest Ajuntament en la legislatura 1996-1999
01.-APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DE DATA 30 D’AGOST DE 2018.
Seguidament es dona compte de l’acta anterior de data 30 d’agost de 2018 que es aprovada per
unanimitat.
02.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA NÚM. 44 A 89 DE 2018.
Seguidament es dona compte de les resolucions de l’Alcaldia núm. 44 a 89, restant el Ple assabentat a
l’efecte.
03. APROVACIÓ PROGRAMACIÓ ESPECTACLES TAURINS FESTA DE LA SEGREGACIÓ 2018 PER L’EXCM.
AJUNTAMENT.
A continuació l’alcaldia va donar compte de la necessitat de tornar a presentar l’expedient de les festes
de la Segregació davant de la Generalitat, en base a la Llei 34/2010 de l’1 d’octubre de regulació de les
festes tradicionals amb bous, .
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Per tot el qual el Ple municipal per unanimitat ACORDA:
1r. Aprovar la celebració de les festes tradicionals amb bous amb motiu de la festa o festes que
s’especifiquen.
2n. Aprovar el programa d’espectacles taurins següent.

Programa d’espectacles taurins FESTA SEGREGACIÓ CAMARLES 2018
Data
Modalitat
Hora inici Hora final Lloc o recorregut
07/12/2018 Exhibibió D’habilitats

10:00

13:00

RECINTE PAVELLÓ POLIESPORTIU
CAMARLES

07/12/2018 Bous a la plaça

16:00

19:00

07/12/2018 Bou embolat

19:00

19:30

RECINTE PAVELLÓ POLIESPORTIU
CAMARLES
RECINTE PAVELLÓ POLIESPORTIU
CAMARLES

04.- APROVACIÓ INCREMENT RETRIBUTIU DEL PERSONAL EN L’EXERCICI 2018.
ANTECEDENTS I FONAMENTS DE DRET
1. La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE de 4 de juliol),
regula en el seu títol III les despeses de personal i estableix per a l'any 2018, amb caràcter bàsic, en el seu
article 18.dos, un marge d'increment global de les retribucions del personal al servei del sector públic de
fins l’1,5 per 100 respecte a les vigents a 31 de desembre de 2017, en termes d'homogeneïtat per als dos
períodes de comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat d'aquest.
A més de l'anterior, assenyala també el citat article 18.dos que, si l'increment del Producte Interior Brut
(PIB) a preus constants el 2017 arribés o superés el 3,1 per 100, s'afegiria, amb efectes d'1 de juliol de
2018, un altre 0,25 per 100 d'increment salarial. Aquest increment serà aprovat, si escau, per Acord de
Consell de Ministres, del qual s'ha de traslladar a les comunitats autònomes, a les ciutats autònomes i a
la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. En aquest sentit, en data 13 de juliol de 2018 ha estat
aprovat pel Consell de Ministres del Govern central el següent Acord: “Aprobado el incremento de las
retribuciones del personal del sector público: (...) Por tanto, dado que se dan todos los requisitos exigidos,
el Gobierno ha aprobado el incremento del 0.25% adicional en las retribuciones del personal al servicio del
sector público con el objetivo de que pueda hacerse efectivo de manera inminente. (...) De estas subidas,
tanto la adicional (0.25%) como el incremento fijo (1.5%) se verán también beneficiados el personal laboral
de las entidades del sector público estatal, tras haber aprobado el Gobierno las pautas de negociación
colectiva de ese sector público estatal para 2018.”
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D'altra banda, disposa l’art. 18.dos.final que es podrà autoritzar un increment addicional del 0,2 per 100
de la massa salarial per, entre altres mesures, la implantació de plans o projectes de millora de la
productivitat o l'eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables,
l'homologació de complements de destinació o l’aportació a plans de pensions. En les Administracions i
resta d’entitats del sector públic en situació de superàvit pressupostari en l’exercici 2017, aquest
increment addicional podrà arribar fins el 0.3 per cent.
2. Altrament, la Llei de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2018 estableix, igualment amb caràcter
bàsic, al seu article 18.Cinc.1 les quanties que els funcionaris d’Administració local han de percebre, en
concepte de sou i triennis, en les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2018. En aquestes quanties
es recull un increment de l’1,5 respecte les previstes l’exercici 2017. Igualment a l’article 18.Cinc.2 es
recullen les quanties que els funcionaris han de percebre en concepte de sou i triennis en les pagues
extraordinàries de juny i desembre. L’art. 22 de la repetida Llei es contemplen els imports corresponents
al Complement de destí d’aplicació als funcionaris d’Administració local per remissió de l’art. 168 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals.
Aquests imports del complement de destí incorporen l’1.5% d’increment en relació amb els recollits a la
Llei de pressupostos generals de l’Estat de l’exercici 2017.
3. En data 19 de juliol de 2018 ha estat publicada al BOE la Resolució de 17 de juliol de 2018, conjunta de
la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses i la Secretaria d’Estat de Funció Pública, per la que es
dicten instruccions sobre el pagament al personal del sector públic estatal dels endarreriments
corresponents a l’increment de l’1.5% i a l’increment addicional del 0.25% previstos en la Llei 6/2018, de
3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018.
Segons aquestes Instruccions, els endarreriments corresponents a l’increment de l’1.5% i del 0,25%
s’abonaran en la primera nòmina que s’elabori des la publicació d’aquesta Resolució, llevat que
l’habilitació responsable no disposi de la totalitat dels elements formals necessaris o en altres supòsits en
que per motius tècnics no resulti possible, i en aquests casos s’abonarà en la primera nòmina que sigui
possible. L’increment addicional del 0.25%, s’aplicarà amb efectes 1.07.2018 i es calcularà sobre les
retribucions vigents a 31.12.2017.
En els rebuts de nòmina figurarà el següent literal: “Abonament dels endarreriments increment 1.5%
2018” i “Abonament endarreriment increment 0.25% 2018”, fent constar de forma diferenciada cadascun
dels conceptes retributius sobre els quals s’apliquen les pujades i les dates d’inici i fi a la que correspon la
liquidació dels endarreriments. Les quantitats que hagin de ser abonades amb aquesta finalitat, hauran
d’imputar-se a les mateixes aplicacions pressupostàries (concepte i subconcepte pressupostari) i mateixos
conceptes retributius de nòmina sobre els que s’apliquen els increments.
En relació amb el personal funcionari, les quanties corresponents seran les que estaran accessibles en la
web del Portal de l’Administració Pressupostària, mentre que pel personal laboral l’aplicació efectiva
queda demorada a l’autorització de la massa salarial i posterior negociació col·lectiva en els casos que
resulti necessari en virtut de les previsions de la LGPE 2018.
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4. L’art. 37 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, estableix que seran objecte de negociació, en el seu àmbit respectiu i
en relació amb les competències de cada administració pública i amb l’abast que legalment procedeixi en
cada cas, les matèries següents: a) l’aplicació de l’increment de les retribucions del personal al servei de
les administracions públiques que s’estableixi en la Llei de pressupostos generals de l’Estat i de les
comunitats autònomes. b) La determinació i aplicació de les retribucions complementàries dels
funcionaris (...) e) Els plans de previsió social complementària; (...) g) els criteris generals per determinar
les prestacions socials i pensions de classes passives; (...) i) Els criteris generals d’acció social.
5. L’art. 38 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic disposa que per la validesa i eficàcia dels Acords és necessària la seva
aprovació expressa i formal pels òrgans de govern de les Administracions Públiques.
6.En data 23 d’octubre de 2018 atenent al que disposa la normativa i en vista de la documentació inclosa
a l’expedient, la Intervenció d’aquest Ajuntament ha emès informe de fiscalització i/o intervenció limitada
prèvia de requisits bàsics DE CONFORMITAT.
7. D’acord amb l’exposat, i com a conseqüència de l'actual situació econòmica i financera en què es troba
aquest Ajuntament, és possible assumir en l'exercici 2018 el creixement de les retribucions del personal
al servei del seu sector públic coincident amb el límit dels màxims percentatges establerts a aquests
efectes per la normativa bàsica estatal en els termes dalt exposats.
Per tot l’anterior, el Ple d’aquest Ajuntament, en ús de les seves competències, i atès el dictamen
favorable de la Comissió informativa d’hisenda, per unanimitat dels deu regidors presents a la sessió,
representants de tots els grups polítics municipals
ACORDA:
PRIMER. Aprovar per a l'any 2018, amb efectes 1 de gener, un increment lineal de les retribucions dels
empleats públics al servei d’aquest Ajuntament de l'1,5% respecte a les vigents a 31 de desembre de
2017, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que fa a efectius de
personal com a l'antiguitat d'aquest.
SEGON. Aprovar amb efectes 1 de juliol de 2018 un increment salarial addicional lineal de les retribucions
dels empleats públics al servei d’aquest Ajuntament del 0,25% respecte a les vigents a 31 de desembre
de 2017.
TERCER. Abonar els endarreriments derivats d’aquests dos increments en la propera nòmina que sigui
possible, que es realitzarà en els termes establerts a la Resolució de 17 de juliol de 2018, per la que es
dicten instruccions sobre el pagament al personal del sector públic estatal dels endarreriments
corresponents a l’increment de l’1,5% i a l’increment addicional del 0,25% establerts en la Llei 6/2018, de
3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2018,
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QUART. Autoritzar un increment addicional del 0.3 % de la massa salarial en els termes de l’art.
18.Dos.Final de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per destinar-lo a la revisió
de complements específics entre llocs amb funcions equiparables.
L’esmentat augment estarà condicionat a la liquidació amb superàvit de l’exercici 2017 i amb efectes
retroactius des de l’1 de juliol de 2018.
CINQUÈ. Notificar aquest Acord als representants dels treballadors, Unitat de Nòmines, Secretaria
Intervenció Municipal i Tresoreria.
SISÈ. Notificar aquest Acord al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i a la
Subdelegació del Govern als efectes escaients.

05.- APROVACIÓ MODEL DE CONTROL INTERN PER A LA FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ GESTIÓ
ECONÒMICA FINANCERA.
Expedient relatiu a l’adopció de model de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada
prèvia, de requisits bàsics, per a les despeses i obligacions, i de control inherent a la presa de raó en
comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos
d’aquesta Entitat local, en aplicació del Reial Decret 4242017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim
jurídic del control intern de les entitats del sector públic local.
A. ANTECEDENTS
1.
La funció de control intern de la gestió econòmica financera i pressupostària de les entitats locals
es regula amb caràcter general en els articles 92, 133 i 136 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del
règim local (LRBRL), i en els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), i concretament, en el Reial
decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector
públic local (RD 424/2017).
2.
L’article 213 del TRLRHL estableix que les funcions de control intern s’exerciran en les entitats
locals amb l’extensió i efectes que es determinen en els articles següents de la llei, respecte de la seva
gestió econòmica, dels organismes autònoms i de les societats mercantils d’elles dependents, en les seves
modalitats de funció interventora, funció de control financer, inclosa l’auditoria de comptes de les entitats
locals que es determinin reglamentàriament i funció de control de l’eficàcia.
3.
El RD 424/2017 té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l'article 213 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març
i la seva finalitat és la regulació dels procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris
d’actuació a les entitats locals en termes homogenis amb els desenvolupats en altres àmbits del sector
públic.
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4.
Per l’Alcaldia, s’ha disposat la formació d’Expedient per a, conforme l’article 13.1 del Reial decret
424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector
Públic Local, la implantació, en el seu cas, del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de
requisits bàsics en quan a les despeses i obligacions, respecte dels extrems fixats per l'Acord del Consell
de Ministres previst en l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i de
substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat local i els seus ens
dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat.
5.

En data 23 d’octubre de 2018 secretaria intervenció ha emès l’informe corresponent.

6.
En Sessió de data 23 d’octubre de 2018, la Comissió Informativa ha dictaminat la proposta de
l’Alcaldia d’adopció d’Acord pel Ple sobre el règim jurídic del control intern de l’Entitat.
B. LEGISLACIÓ APLICABLE
Està constituïda bàsicament per les següents normes :
a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local (LRBRL)
b. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals (TRLRHL)
c. Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern a les
entitats del sector públic local (RD 424/2017)
d. Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional
e. Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual
es publica l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, actualitzat per Acord de 7 de juliol de
2011, pel que és d’aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte
l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.
C. FONAMENTS DE DRET
1.
L’article 4 del RD 424/2017 estableix que l’òrgan interventor de l’entitat local, en l’exercici de les
seves funcions de control intern, està sotmès als principis d’autonomia funcional, exercici desconcentrat
i procediment contradictori i haurà d’exercir el control intern amb plena autonomia respecte de les
autoritats i les altres entitats la gestió de les quals sigui objecte del control. A aquests efectes, els
funcionaris que el portin a terme han de tenir independència funcional respecte dels titulars de les entitats
controlades. L’òrgan interventor ha de disposar d’un model de control eficaç i per a això se li han
d’habilitar els mitjans necessaris i suficients.
A aquests efectes el model ha d’assegurar, amb mitjans propis o externs, el control efectiu de, com a
mínim, el vuitanta per cent del pressupost general consolidat de l’exercici mitjançant l’aplicació de les
modalitats de funció interventora i control financer, i del cent per cent del mateix en el transcurs de tres
anys consecutius.
6/15

2.
L’article 6 del mateix RD 424/2017, estableix que l’òrgan interventor pot fer ús, en l’exercici de les
seves funcions de control, del deure de col·laboració, de la facultat de sol·licitar assessorament, de la
defensa jurídica i de la facultat de revisió dels sistemes informàtics de gestió d’acord amb el que preveuen
els paràgrafs següents.
Concretament, l’apartat 4 d’aquest article 6, estableix que els òrgans interventors poden sol·licitar, a
través del president de l’entitat local, l’assessorament i informe dels serveis d’assistència municipal i dels
òrgans competents de les diputacions provincials, els cabildos, els consells insulars i les comunitats
autònomes uniprovincials.
3.
Previ informe de l'òrgan interventor i a proposta del President, el Ple de l'Entitat Local podrà
acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia, segons l'article 219.2 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març en relació
amb el 13.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern
en les entitats del Sector Públic Local.
4.
En matèria de drets i ingressos, l'exercici de l'expressada funció interventora comprendrà la
intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o expedient susceptible de produir drets de contingut
econòmic i ingressos o moviment de fons de valors.
La fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local (i la dels seus organismes
autònoms) es podrà substituir, sempre que ho acordi el ple, pel control inherent a la presa de raó en
comptabilitat i, si s’escau, pel control posterior dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat mitjançant
l’exercici del control financer; com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets
i ingressos, en els termes que preveuen els articles 9.1 i 40 del RD 424/2017.
L'apartat 2 del citat article 9 disposa que el control posterior dels drets i ingressos de la Tresoreria de
l'Entitat Local i la dels seus organismes autònoms s'efectuarà mitjançant l'exercici del control financer.
Serà el Ple de la Corporació l'òrgan competent que podrà acordar la substitució de la fiscalització prèvia
de drets per la inherent a la presa de raó en comptabilitat i per actuacions comprovatòries de control
financer.
Aquest control financer posterior es durà a terme mitjançant la utilització de tècniques de mostreig o
auditoria que han de ser objecte de valoració i desenvolupament per part de la Intervenció d'aquest
Ajuntament.
No obstant això, ha de tenir-se en compte que no serà possible acordar la substitució de la fiscalització
prèvia de tots els drets i ingressos de l'Entitat, ja que, conforme l'article 9.3 del Reial decret 424/2017, de
28 d'abril, els actes d'ordenació i pagament material derivats de devolucions d'ingressos indeguts sempre
seran sotmesos a la funció interventora plena prèvia.
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En tot cas, de no acordar-se de forma expressa la referida substitució, serà aplicable fiscalització prèvia
plena a tots els actes, documents o expedients susceptibles de produir drets de contingut econòmic i
ingressos o moviment de fons de valors.
5.
Els articles 7 i següents del RD 424/2017 estableixen que la funció interventora, que podrà ser
exercida com a fiscalització prèvia o com a intervenció prèvia, segons el cas, té per objecte controlar,
abans que siguin aprovats, els actes de l’entitat local i dels seus organismes autònoms, sigui quina sigui la
seva qualificació, i, en els supòsits en què ho determini la normativa aplicable, els consorcis adscrits, que
donen lloc al reconeixement de drets o a la realització de despeses, així com els ingressos i pagaments
que se’n derivin, i la inversió o l’aplicació en general dels seus fons públics, amb la finalitat d’assegurar
que la seva gestió s’ajusti a les disposicions aplicables en cada cas.
Pel que fa referència al procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre despeses i obligacions,
l’article 13.1 del mateix RD 424/2017, de 28 d’abril, estableix que, previ informe de l’òrgan interventor i a
proposta del president, el Ple de l’Entitat local podrà acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada
prèvia de requisits bàsics. Per tots aquests casos en què el Ple acordi la fiscalització i intervenció limitada
prèvia, l’òrgan interventor es limitarà a comprovar els requisits bàsics que es detallen a l’apartat 2 de
l’article 13, estant subjectes a control posterior, mitjançant l’exercici del control financer.
Per a la determinació dels requisits considerats bàsics cal atendre a aquells que assegurin l’objectivitat, la
transparència, la no discriminació i la igualtat de tracte en les actuacions públiques, i resultaran d’aplicació
en tot cas els requisits bàsics recollits en l’Acord del Consell de Ministres vigent en cada moment, en tot
allò que sigui d’aplicació a les entitats locals.
I en conseqüència, resultarà aplicable el règim ordinari de fiscalització i intervenció prèvia respecte dels
tipus de despeses i obligacions per als quals no s’hagi acordat el règim de requisits bàsics als efectes de
fiscalització i intervenció limitada prèvia, el mateix que, al marge ja d’acord, per a les despeses de quantia
indeterminada.
Com ja s’ha avançat, en els casos en què el Ple adopti el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia
de requisits bàsics, l’òrgan interventor es limitarà a comprovar els requisits bàsics següents :
a.
L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat a la naturalesa de la
despesa o obligació que es proposi contreure. S’entén que el crèdit és adequat quan financi
obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l’entitat local que
compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del TRLRHL.
En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb finançament afectat s’ha
de comprovar que els recursos que les financen són executius, i s’ha d’acreditar amb l’existència de
documents fefaents que n’acreditin l’efectivitat.
Quan es tracti de contreure compromisos de despeses de caràcter plurianual s’ha de comprovar, a
més, si es compleix el que preceptua l’article 174 del TRLRHL.
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S’entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a
càrrec de la tresoreria de l’entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
b.
Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan competent. En tot cas s’ha de
comprovar la competència de l’òrgan de contractació o concedent de la subvenció quan aquest
òrgan no tingui atribuïda la facultat per aprovar les despeses de què es tracti.
c.
Els altres aspectes que, per la seva transcendència en el procés de gestió, determini el ple
a proposta del president i previ informe de l’òrgan interventor. A aquests efectes,
independentment que el Ple hagi dictat acord o no, es consideren, en tot cas, transcendents en el
procés de gestió els aspectes que fixi l’acord de Consell de Ministres vigent respecte l’exercici de la
funció interventora en règim de requisits bàsics, en els supòsits que siguin aplicables a les entitats
locals, que s’han de comprovar en tots els tipus de despesa que comprèn.
6.
En relació a aquest règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics respecte
de despeses i obligacions, l’article 13 RD 424/2017, de 28 d’abril, preveu que, addicionalment, el Ple de la
corporació pugui aprovar altres extrems addicionals que tindran la consideració de requisits o tràmits
essencials. Aquests extrems haurien de tenir com a finalitat assegurar l’objectivitat, la transparència, la
no discriminació i la igualtat de tracte en les actuacions públiques.
No obstant, encara que l’Entitat no hi acordi d’addicionals essencials, els òrgans de control que observin
alguna incidència en el compliment dels requisits propis d’un expedient sempre podran fer ús de la seva
facultat de formular observacions complementàries en la fiscalització i intervenció limitada prèvia,
conforme es preveu a l’article 14 del RD 424/2017, de 28 d’abril, que disposa que “l’òrgan interventor pot
formular les observacions complementàries que consideri convenients, sense que aquestes tinguin, en
cap cas, efectes suspensius en la tramitació dels expedients. Respecte a aquestes observacions no és
procedent el plantejament de discrepància”.
7.
En base als Informes emesos per la Intervenció i la Secretaria General de l’Entitat, la Comissió
Informativa ha dictaminat proposta de l’Alcaldia d’adopció d’Acord d’aplicació del règim de fiscalització
limitada prèvia de despeses i obligacions en règim de requisits bàsics, respecte dels extrems fixats per
l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General
Pressupostària.
8.
I igualment, d’acord també amb els mateixos Informes d’Intervenció i de Secretaria General de
l’Entitat, el dictamen a la proposta compren la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos
de la tresoreria de l’Entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent
a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els
seus drets i ingressos.
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En raó dels anteriors antecedents, normativa aplicable i fonaments, a proposta de l’Alcaldia, en base als
Informes de secretaria-intervenció de l’Entitat, i conforme el dictamen de la Comissió Informativa, el Ple,
per la unanimitat dels deu membres assistents a la sessió (3 PdeCat) (3 regidors no adscrits) i (4 ERC), el
que representa el quòrum de la majoria absoluta ACORDA:
Primer.- Substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat local i els
seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat,
com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos, en els termes
que preveuen els articles 9.1 i 40 de la norma reglamentària esmentada, amb efectes igualment d’1 de
juliol de 2018.
Segon.- D’adopció del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a l’exercici
de la funció interventora sobre despeses i obligacions, en els termes que preveu l’article 13.1 de
l’esmentat Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, i respecte dels extrems fixats per l'Acord del Consell de
Ministres previst en l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i també
amb efectes d’1 de juliol de 2018.
Tercer.- De declaració expressa que qualsevol altra tipologia de despesa també estarà sotmesa a
fiscalització i intervenció prèvia limitada de requisits bàsics, havent-se de comprovar els extrems generals
regulats en el citat Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril.
Quart .- De deixar sense efecte tot allò que reguli l’exercici del control intern a l’Ajuntament / Entitat local
que contradigui la normativa vigent en matèria de control intern, a partir de 1 de juliol de 2018.

06.-APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT 01/2018 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT MITJANÇANT CRÈDIT
EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT.
Fets
1. L’alcalde ha informat de la necessitat de tramitar un expedient de modificació de crèdit mitjançant:
Despesa 1: PERSONAL CENTRE DE DIA
#
Aplicació pressupostària
1
233 14300

Import crèdit extraordinari
24.000,00

Crèdit definitius
24.000,00

El finançament de la despesa serà el següent:
Ingrés 1: SERVEIS ASSISTENCIALS
#
Tipus de finançament Aplicació
pressupostària
1
NOUS INGRESSOS
31100

Import finançament

Previsions definitives

24.000,00

24.000,00
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Despesa 2: QUOTES S. SOCIAL PERSONAL CENTRE DE DIA
#
Aplicació pressupostària
Import crèdit extraordinari
1
233 16000
7.500,00

Crèdit definitius
7.500,00

El finançament de la despesa serà el següent:
Ingrés 1: SERVEIS ASSISTENCIALS
#
Tipus de
Aplicació
finançament
pressupostària
1
NOUS
31100
INGRESSOS

Import finançament

Previsions definitives

7.500,00

31.500,00

Despesa 3: ALTRES SUBMINISTRAMENTS CENTRE DE DIA
#
Aplicació pressupostària
Import crèdit extraordinari
1
233 22199
3.500,00

Crèdit definitius
3.500,00

El finançament de la despesa serà el següent:
Ingrés 1: SERVEIS ASSISTENCIALS
#
Tipus de
Aplicació pressupostària Import
finançament
finançament
1
NOUS INGRESSOS
31100
3.500,00

Previsions definitives
35.000,00

b) Suplement de crèdit
Despesa 1: EDIFICI CASAL CAMARLENC 1ª FASE
Despesa 2: ARRANJAMENT I MILLORA CEMENTIRI
#
1
2

Aplicació pressupostària
331 62201
164 62205

Import crèdit extraordinari
16.288,03
10.000,00

Crèdit definitius
72.409,31
10.000,00

El finançament de la despesa serà el següent:
Despesa 1: REHABILITACIÓ ANTIC COL·LEGI
Despesa 2: MAQUINÀRIA: REMOLC
#
1
2

Tipus de finançament
BAIXA
BAIXA

Aplicació pressupostària
331 62202
150 62305

Import finançament
16.288,03
10.000,00

Previsions definitives
156.961,96
0,00
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PART DISPOSITIVA
1. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per al pressupost del present
exercici, amb el següent detall:
Despesa 1: PERSONAL CENTRE DE DIA
#
1

Aplicació pressupostària
233 14300

Import crèdit extraordinari
24.000,00

Crèdit definitius
24.000,00

El finançament de la despesa serà el següent:
Ingrés 1: SERVEIS ASSISTENCIALS
#
1

Tipus de
finançament
NOUS
INGRESSOS

Aplicació pressupostària

Import finançament

Previsions definitives

31100

24.000,00

24.000,00

Despesa 2: QUOTES S. SOCIAL PERSONAL CENTRE DE DIA
#
1

Aplicació pressupostària
233 16000

Import crèdit extraordinari
7.500,00

Crèdit definitius
7.500,00

El finançament de la despesa serà el següent:
Ingrés 1: SERVEIS ASSISTENCIALS
#
1

Tipus de finançament
NOUS INGRESSOS

Aplicació pressupostària Import finançament
31100
7.500,00

Previsions definitives
31.500,00

Despesa 3: ALTRES SUBMINISTRAMENTS CENTRE DE DIA
#
1

Aplicació pressupostària
233 22199

Import crèdit extraordinari
3.500,00

Crèdit definitius
3.500,00

El finançament de la despesa serà el següent:
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Ingrés 1: SERVEIS ASSISTENCIALS
#
1

Tipus de finançament
NOUS INGRESSOS

Aplicació pressupostària
31100

Import finançament
3.500,00

Previsions definitives
35.000,00

b) Suplement de crèdit
Despesa 1: EDIFICI CASAL CAMARLENC 1ª FASE
Despesa 2: ARRANJAMENT I MILLORA CEMENTIRI
#
1
2

Aplicació pressupostària
331 62201
164 62205

Import crèdit extraordinari
16.288,03
10.000,00

Crèdit definitius
72.409,31
10.000,00

El finançament de la despesa serà el següent:
Despesa 1: REHABILITACIÓ ANTIC COL·LEGI
Despesa 2: MAQUINÀRIA: REMOLC
#
1
2

Tipus de finançament
BAIXA
BAIXA

Aplicació pressupostària
331 62202
150 62305

Import finançament
16.288,03
10.000,00

Previsions definitives
156.961,96
0,00

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.
3. Donar compte d’aquest acord a la unitat d’Intervenció per a fer les oportunes anotacions i
assentaments.
Proposta que va ser aprovada per la unanimitat del deu membres assistents a la sessió
07.-APROVACIÓ ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE
DELTEBRE I CAMARLES, SIGNADA EL 23 DE MAIG DE 2018.
Amb data 23 de maig de 2018 es va signar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes
municipals de Deltebre i Camarles
D’acord amb l’establert a l’article 31.4 de Decret 209/2015, de 22 de setembre, pel qual es modifica el
Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, correspon
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al Ple de la corporació la seva aprovació amb el quòrum de la majoria absoluta, pel qual sotmesa a
votació
El Ple municipal, per la unanimitat dels deu membres assistents a la sessió, el que representa el quòrum
de la majoria absoluta en relació al nombre d’onze que legalment constitueixen la Corporació
ACORDA:
Primer.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de DELTEBRE I
CAMARLES, signada el dia 23 de maig de 2018.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local i a l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya, per al seu coneixement i efectes.
08.- INFORMES DE L’ALCALDIA.
L’Alcaldessa va informar del següent:
De la propera publicació al BOPT i DOGC de les Bases que regiran el concurs oposició de la plaça de
Fontaner-Electricista, personal laboral de l’Ajuntament.
De la propera convocatòria de Wifi4EU, a principis de 2019, que s’estudiarà pels tècnics de l’Ajuntament
i si surt rentable es cursarà la sol·licitud. La primera vegada que var sortit la 1ª convocatòria van hi haure
problemes amb les Administracions Locals i per això, es va decidir anul·lar-la.
09.-PROPOSICIONS URGENTS.
Seguidament per l’Alcaldia es presenten les següents proposicions:
a) Nomenclàtor “ 1 d’octubre, a una plaça, carrer o equipament del municipi”
b) Creació de la Comissió Informativa de Participació Ciutadana
Es vota la urgència de les dues proposicions donant el següent resultat:
Respecte a col·locar el nom 1 d’octubre a la coberta nova que s’està fent al col·legi, el grup d’ERC
manifestà que consideraven que aquest nom es devia de donar a la Plaça del Mercat.
L’Alcaldessa manifestà que com els fets van passar als col·legis, consideraven adient ficar aquest nom a
l’equipament nou.
D’altra banda el grup d’ERC , va considerar que la importància de l’1 d’octubre va ser de tal dimensió,
que no consideren just ficar aquest nom a un edifici, sinó mes bé a un carrer o plaça del mateix.
A la vista de tot això el Ple acorda que , via participació ciutadana, es faci una enquesta a la població i
que la gent voti el que consideri adient.
Respecte a la creació de la Comissió de participació ciutadana, es vota crear-la si bé aquesta estarà
integrada en la Comissió de Governació.
Properament els regidors rebran una carta per a designar els seus representants dintre de la Comissió.
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10.-PRECS I PREGUNTES
En el torn de precs i preguntes el regidor d’ERC Sr. Estanislao Martinez, va preguntar com estava el
tràmit de la casa en ruïna, que es tenia que enderrocar.
Intervingué l’Alcaldessa per a explicar que tot segueix el seu tràmit, tal com preveu la Llei. Que s’havia
contractat un dron que havia pres imatges de com està l’edifici, i que també s’havia visitat els edificis
col·lindants per a avaluar possibles riscos. Afegeix que els propietaris dels habitatges , no han ajudat en
res, han deixat de mantenir els seus habitatges fins deixar-los en un estat deplorable i de ruïna total,
traslladant tota la problemàtica a l’Ajuntament.
En breu una empresa externa via contracte enderrocarà l’edifici i finalitzarà el perill.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa, aixecà la sessió a les vint trenta hores .
Vist i Plau
L’Alcaldessa
Sandra Zaragoza Vallés

La Secretaria
Teresa Roca Castell
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