AJUNTAMENT DE QUART

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm. Exp. :
Núm. Sessió :
Caràcter:
Data:

SE-07/2021
03/2021
Ordinària
01 de març de 2021.

A Quart, a 01 de març 2021, quan són les vint hores, en primera convocatòria,
es reuneixen a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila, sota la presidència del Sr.
Alcalde Carles Gutiérrez Medina, l’Ajuntament en Ple a l’objecte de celebrar la
sessió ORDINÀRIA conforme a l’ordre del dia notificat a aquest efecte. Actua
de Secretari el Sr. Carles Velasco Perarnau, titular de la Corporació.
Hi assisteixen:
Sr. Carles Gutiérrez Medina
Sr. Miquel Cortés Cardenal
Sra. Sílvia Vidal Olmedo
Sr. Samuel Lado Franco
Sra. Vanesa Edith Larramendy
Sr. Narcís Mas Martí
Sra. Gemma Borgoñoz Montjé
Sr. Jordi Batlle Egea
Sr. Arnau Benac González
Sr. Josep Roura Méndez
Sr. Carles Serra Coll

QA
QA
QA
QA
QA
PSC
PSC
No Ads.
ERC
ERC
CUP

Han justificat la seva absència:
Cap

Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, un cop comprovat pel
secretari l’existència de quòrum d’un terç amb un mínim de tres membres
corporatius requerit perquè pugui ser iniciada, es procedeix a conèixer els
assumptes inclosos a l’ordre del dia:

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Aprovació de les actes corresponents a les sessions 1 i 2/2021
Informació de l’Alcaldia.
Donar compte Informes anuals control financer exercici 2020
Donar compte Informe resum anual control financer exercici 2020
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5. Donar compte resolucions alcaldia.
6. Precs i preguntes.
1.- PROPOSTA APROVACIÓ DE L’ES ACTES CORRESPONENTS A LES
SESSIONS 01 i 02//2021
Carles Gutiérrez Medina, Alcalde- President, per la present proposa al Ple de
l’ajuntament, l’adopció de l’acord següent:
Antecedents de fet.
1. En data 18 de gener de 2021 es va celebrar Ple ordinari 01/2021.
2. En data 20 de gener de 2021 es va celebrar Ple extraordinari 02/2021

Fonaments de dret
•

Article 91 i 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.

L’Alcalde-President pregunta si hi ha algun membre del Ple que tingui cap
observació a formular a les actes que han estat distribuïdes amb anterioritat,
acompanyant la convocatòria de la present sessió.
El Sr. Serra manifesta que a l’acta del ple ordinari de gener, en una de les
mocions s’esmenta l’empresa “Gisa” quan el nom correcte ha de ser Agissa.
També en el punt 5 referent a les festes locals, el Sr. Serra vol que consti en
acta que el seu grup va fer una proposta alternativa a l’acordada. Fetes
aquestes correccions, hi votarà a favor. Pel que fa a l’acta de la sessió
extraordinària del 20 de gener, com que no va assistir-hi, s’abstindrà.
El Sr. Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
Primer.- APROVAR les actes corresponent a les sessions:
1. De data 18 de gener de 2021, Ple ordinari 01/2021.
2. De data 20 de gener de 2021, Ple extraordinari 02/2021.
Sotmesa a votació, el resultat és el següent : Unanimitat pel que fa a l’acta
01/2021 i 10 vots a favor i una abstenció (Sr. Serra) a l’Acta 02/2021.
2.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA
El Sr. Alcalde dona compte del següent :
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-

-

-

Dels actes en commemoració de l’aniversari de la mort d’en Miquel
Pairoli, coordinats amb la família i les entitats
Que Impremta Pagès ha guanyat el concurs per a la impressió de la
revista “Celrè”.
Aquesta setmana es farà el concurs per a la licitació de la gestió de la
piscina municipal per aquest estiu.
Del nombre de persones presentades a cada una de les places d’oferta
pública convocades.
D’una convocatòria prevista d’un ple extraordinari per aquest mes pel
tema de les plaques solars i de modificació d’ordenances pel tema
Covid, en favor de determinats comerços.
De la situació de la fundació que acull sis nens immigrants menors
d’edat sense família i quatre monitors, i els serveis que els pot oferir
l’ajuntament en coordinació amb serveis socials. Tenim coneixement
d’’un cert rebombori que ha provocat aquest fet entre grups de veïns, per
possibles actes delinqüents, que ens sorprèn i no compartim, ja que
aquests nens són ara també veïns de Quart, amb tots els seus drets i
obligacions. L’objectiu de la fundació és la reinserció social d’aquests
nens amb criteris tècnics i humanitaris, i això no té res a veure amb
falsedats i prejudicis. Des de l’ajuntament sí que mantindrem també
contacte a través de reunions de coordinació per determinar si els
objectius s’acompleixen.
Intervé el Sr. Serra per manifestar que el seu grup també està en
disposició de col.laborar-hi i de participar en les reunions que es
mantinguin.
Del resultat de la consulta als veïns del c/ Orient sobre la possibilitat de
convertir en aparcament una zona de parc infantil. El resulta és que hi ha
hagut un empat a catorze per a les dues opcions, i per això de moment
ho deixarem pendent. Com que aquest nucli patirà una transformació
important pels pisos que s’estan construint, més endavant, se de cas, es
tornarà a fer la pregunta.

3.- DACIÓ DE COMPTE DELS INFORMES DE CONTROL FINANCER
DEFINITIUS REALITZATS DURANT L’EXERCICI 2020
D’acord amb els articles 213 i 220.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, amb el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals (TRLRHL) i 36.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que
s’aprova el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local
(RCIL), l’òrgan interventor ha de remetre els informes definitius de control
financer al gestor directe de l’activitat economicofinancera controlada i al
president de l’entitat local, així com, a través d’aquest últim, al ple per al seu
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coneixement, amb la finalitat d’informar a la corporació dels informes de control
financer definitius derivats de les actuacions de control permanent i de
cadascuna de les auditories, així com del control financer de subvencions.
En compliment del requerit pels articles 213 i 220.4 del TRLRHL i per l’article
36.1 del RCIL, la Intervenció general ha emès un informe en data 26/06/2020
en el que es fan constar els informes definitius de control financer realitzats al
llarg de l’exercici 2019 amb la finalitat que siguin remesos, a través del
president de l’entitat local, al ple per al seu coneixement.
Per tot l’exposat, l’Alcalde/President proposa al ple de la corporació l’adopció
del següent
ACORD
Únic.- Donar-se per assabentat dels informes de control financer realitzats
durant l’exercici 2020 per la Intervenció, d’acord amb la informació que es
transcriu tot seguit:
INFORME DE LA INTERVENCIÓ DE QUART PER DONAR COMPTE AL PLE DELS
INFORMES DE CONTROL FINANCER DEFINITIUS REALITZATS DURANT
L’EXERCICI 2020

ANTECEDENTS
L’article 213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) estableix que les
funcions de control intern de les entitats locals, respecte de la seva gestió econòmica,
dels organismes autònoms i de les societats mercantils d’elles dependents, si s’escau,
s’exerciran a través de les modalitats de funció interventora, funció de control financer i
funció de control de l’eficàcia. El resultat d’aquests controls serà remès, amb caràcter
anual, pels òrgans interventors, a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat,
així com al ple, per al seu coneixement.
Pel que fa els resultats del control financer, l’article 35 del Reial decret 424/2017, de 28
d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic
local (RCIL), estableix que el resultat de les actuacions de control permanent i de
cadascuna de les auditories s’ha de documentar en informes escrits, els quals han
d’exposar de manera clara, objectiva i ponderada els fets comprovats, les conclusions
obtingudes i, si s’escau, les recomanacions sobre aquestes actuacions objecte de
control. En cas de detectar deficiències que s’hagin de solucionar mitjançant una
actuació correctora immediata, aquestes s’hauran d’identificar en l’esmentat informe de
resultats.
El resultat d’aquest control s’incorporarà en un informe escrit de caràcter provisional, en
el qual hi constin les observacions i conclusions extretes de l’examen practicat, i que
serà traslladat als seus responsables, centres gestors, ens dependents o consorcis
adscrits perquè aquests, en el termini de 15 dies hàbils des de la recepció de l’informe,
facin les al·legacions que estimin oportunes. Un cop avaluades les al·legacions
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presentades pels seus responsables, centres gestors, ens dependents o consorcis
adscrits, la Intervenció ha emès els informes definitius.
En compliment dels articles 220.4 del TRLRHL i 36.1 del RCIL, l’òrgan interventor ha de
remetre aquests informes definitius de control financer al gestor directe de l’activitat
economicofinancera controlada i al president de l’entitat local, així com, a través
d’aquest últim, al ple per al seu coneixement.
FONAMENTS JURÍDICS
-

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les
entitats del sector públic local (RCIL).

INFORMO
El control financer de l’activitat economicofinancera del sector públic local s’exerceix
mitjançant l’exercici del control permanent i l’auditoria pública, i comprèn les següents
actuacions:
▪ Actuacions de control permanent no planificables (article 32.1.d RCIL):
Actuacions que l’ordenament jurídic atribueix a l’òrgan interventor, que es
realitzen amb caràcter previ a l’adopció dels actes administratius, i que s’han
d’efectuar en el moment i en les condicions que estableixi la norma, per tant, no
són susceptibles de planificació.
▪ Actuacions de control permanent planificables obligatòries (article 31.2 RCIL):
Actuacions que l’ordenament jurídic atribueix a l’òrgan interventor sense
determinar el moment concret de realització, i que per tant, són susceptibles de
planificació.
▪ Actuacions de control permanent planificables seleccionables (article 31.2 RCIL):
Actuacions que l’òrgan interventor seleccionarà anualment sobre la base d’una
anàlisi de riscos consistent amb els objectius que es vulguin aconseguir, les
prioritats establertes per a cada exercici i els mitjans disponibles, i que s’hauran
d’incloure en el Pla anual de control financer.
▪ Actuacions d’auditoria pública (article 29.3 RCIL):
Actuacions efectuades amb posterioritat i de manera sistemàtica, per la
verificació de l’activitat economicofinancera del sector públic local, mitjançant
l’aplicació dels procediments de revisió selectius previstos a les normes
d’auditoria i d’acord amb les instruccions dictades per la IGAE, en les modalitats
d’auditoria de comptes, auditoria de compliment i auditoria operativa.
A més, d’acord amb l’article 3.5 del RCIL, l’òrgan interventor ha d’exercir el control
financer de subvencions en els següents termes:
▪ Actuacions de control financer de les subvencions i ajudes concedides (article
3.5 RCIL):
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Actuacions efectuades sobre entitats col·laboradores i beneficiaris de
subvencions i ajudes concedides pels subjectes que integren el sector públic
local, finançades amb càrrec als seus pressupostos, d’acord amb l’establert a
l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
La finalitat d’aquest informe és informar a la corporació dels informes de control
financer definitius derivats d’aquestes actuacions de control permanent i de cadascuna
de les auditories, així com de les actuacions de control financer de subvencions, amb
l’objectiu de donar compliment al requerit pels articles 36.1 del RCIL i 213 i 220.4 del
TRLRHL.
A continuació es mostra la informació corresponent a les actuacions, requerides en la
normativa vigent, de l’exercici 2020:
1)

Actuacions de control permanent no planificables (article 32.1.d RCIL):
- S’han emès 13 informes de control permanent no planificables, dels quals 4 s’han informat
de disconformitat en no complir-se i/o acreditar-se a l’expedient alguns dels aspectes
revisats, el detall dels quals consten en els informes corresponents (expedients de
modificació de crèdit, aprovació del pressupost i modificació d’ordenances fiscals).

2)

Actuacions de control permanent planificables obligatòries (article 31.2
RCIL):
Els informes de control permanent planificables obligatoris emesos durant l’exercici són els
que es mostren a continuació, el detall dels quals consta en cadascun dels annexos
següents:

Actuació
Contractes menors
Nòmines
3)

Actuacions de control permanent planificables seleccionables (article 31.2
RCIL):
Atès que aquesta entitat va informar al ple en sessió de 18 de setembre de 2019
sobre l’aplicació del règim de control intern simplificat segons el que s’estableix en
els articles 39 i 40 del RCIL, no s’han previst actuacions de control permanent
planificables seleccionables per aquest exercici.

4)

Actuacions d’auditoria pública (article 29.3 RCIL):
En no existir cap entitat dependent, no es preveuen actuacions en aquesta
matèria.

5)

Actuacions de control financer de les subvencions i ajudes concedides
(article 3.5 RCIL):
Els informes de control financer de subvencions consten en els respectius
expedients.
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El Ple es dona per assabentat
4.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME RESUM ANUAL DE L’AJUNTAMENT DE
QUART DELS RESULTATS DEL CONTROL INTERN, QUE S’ESTABLEIX A
L’ARTICLE 213 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES
LOCALS, DE L’EXERCICI 2020

D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 del Reial decret 424/2017, de 28
d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del
sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor ha d’elaborar, amb caràcter anual
i en ocasió de l’aprovació del compte general, l’informe resum dels resultats del
control intern que assenyala l’article 213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, amb el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals (TRLRHL).
L’informe resum s’ha de remetre al ple, a través del president de la corporació, i
a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el curs del primer
quadrimestre de cada any, i ha de contenir els resultats més significatius
derivats de les actuacions de control financer i de funció interventora dutes a
terme l’exercici anterior. L'expressió de l'article 37.1 de RCIL "amb ocasió de
l'aprovació del compte general", ha de ser interpretada en el sentit que es
refereix a actuacions a realitzar que s'emmarquen dins del procés d'elaboració,
formulació i aprovació del compte general i, per tant, la remissió al ple i a la
IGAE de l'informe resum ha de ser realitzada abans del 30 d'abril de exercici
següent a aquell en què s'hagin realitzat les actuacions de control que
s'inclouen en el citat informe resum.
La Intervenció General de l’Administració de l’Estat, fent ús de les facultats
atribuïdes per l’article 37.3 del RCIL, va dictar la Resolució de 2 d’abril de 2020,
per la que s’estableixen les instruccions a les quals s’han d’ajustar el contingut,
l’estructura i el format de l’informe resum, així com la sol·licitud de l’informe
previ a la resolució de discrepàncies i la remissió d’informació comptable i
informes d’auditoria de comptes anuals de les entitats del sector públic local.
En compliment del requerit pels articles 213 del TRLRHL i 37 del RCIL, la
Intervenció en ha elaborat l’informe resum amb els resultats més significatius
derivats de les actuacions de control intern realitzades durant l’exercici 2019,
en les modalitats de funció interventora, control permanent, auditoria pública i
control financer de subvencions.
Per tot això, l’Alcalde/President proposa al ple de la corporació l’adopció del
següent
ACORD
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Únic.- Donar-se per assabentat de l’informe resum anual de l’Ajuntament de
Quart emès per part de la Intervenció en data de 24/2/2021, dels resultats del
control intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, de l’exercici 2020, el contingut del qual es transcriu tot
seguit:
INFORME RESUM ANUAL DE L’AJUNTAMENT DE QUART DELS RESULTATS DEL
CONTROL INTERN, QUE S’ESTABLEIX A L’ARTICLE 213 DEL TEXT REFÓS DE LA
LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS, DE L’EXERCICI 2020
I.

INTRODUCCIÓ

D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel
qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RCIL),
l’òrgan interventor ha d’elaborar, amb caràcter anual i en ocasió de l’aprovació del compte
general, l’informe resum dels resultats del control intern que assenyala l’article 213 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
L’informe resum s’ha de remetre al ple, a través del president de la corporació, i a la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el curs del primer quadrimestre de
cada any, i ha de contenir els resultats més significatius derivats de les actuacions de
control financer i de funció interventora dutes a terme l’exercici anterior. L'expressió de
l'article 37.1 de RCIL "amb ocasió de l'aprovació del compte general", ha de ser
interpretada en el sentit que es refereix a actuacions a realitzar que s'emmarquen dins del
procés d'elaboració, formulació i aprovació del compte general i, per tant, la remissió al ple
i a la IGAE de l'informe resum ha de ser realitzada abans del 30 d'abril de l’exercici
següent a aquell en què s'hagin realitzat les actuacions de control que s'inclouen en el citat
informe resum.
L’apartat 3 del citat article 37 estableix que la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat ha de dictar les instruccions a les quals s’han d’ajustar el contingut, l’estructura i el
format de l’informe resum, i ha de crear un inventari públic que reculli els informes rebuts
de les entitats locals. Fent ús d’aquesta facultat, es dicta la Resolució de 2 d’abril de 2020,
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la que s’estableixen les
instruccions a les quals s’han d’ajustar el contingut, l’estructura i el format de l’informe
resum, així com la sol·licitud de l’informe previ a la resolució de discrepàncies i la remissió
d’informació comptable i informes d’auditoria de comptes anuals de les entitats del sector
públic local.
En relació a la funció interventora, en sessió plenària de data 18/9/2019 es va configurar el
model a aplicar en aquesta entitat, informant sobre l’aplicació del règim de control intern
simplificat en els termes que preveuen els articles 39 i 40 del RCIL inclosos en el Títol V
del RCIL, amb l’aprovació de la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos
de la tresoreria de l’entitat local pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat,
l’aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics sobre
despeses i obligacions per a l’exercici de la funció interventora i, finalment, l’adhesió a
l’acord adoptat per la Diputació de Girona, en sessió plenària de 20 de març de 2018 (BOP
núm. 70 de 11 d’abril de 2018), i a les seves posteriors modificacions, referent a
l’aprovació dels requisits bàsics del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia
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aplicable als ens locals adherits al Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les
Entitats Locals.
En matèria de control financer s’ha de destacar que el RCIL incorpora importants novetats
a causa de l’inexistent desenvolupament sobre aquesta matèria en l'àmbit local. Aquesta
modalitat de control financer té per objecte verificar el funcionament dels serveis del sector
públic local en l'aspecte econòmic financer per comprovar el compliment de la normativa i
de les 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. El control financer, així definit,
comprèn les modalitats de control permanent i d'auditoria pública, incloent, en ambdues, el
control d'eficàcia referit en l'article 213 del TRLRHL.
Finalment, s’exerceix el control financer de subvencions sobre entitats col·laboradores i
beneficiaris de subvencions i ajudes concedides per les entitats que integren el sector
públic institucional d’aquesta entitat local, d'acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
Per tot l’anterior, s’elabora aquest informe resum de l’Ajuntament de Quart, que d’acord
amb la Resolució del 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat per la que s’estableixen les instruccions a les que s’ha d’ajustar el contingut,
estructura i format del informe resum, aquest informe no inclou la totalitat de les
conclusions derivades de les diferents actuacions realitzades i que han estat oportunament
tramitades i trameses als seus destinataris, d’acord amb el procediment establert en la
normativa vigent, sinó que conté els aspectes més significatius, ja sigui per la seva
importància quantitativa o qualitativa, per produir-se de forma reiterada o per la
representativitat de l'àrea o procediment analitzat, derivats de les actuacions de control
intern realitzades durant l’exercici 2020, en les modalitats de funció interventora, control
permanent, auditoria pública i control financer de subvencions, amb l’objectiu de donar
compliment al que s’estableix en els articles 213 del TRLRHL i 37 del RCIL.
II.

ABAST DE L’INFORME RESUM

II.1 ABAST
Les actuacions de control realitzades al llarg de l’exercici 2020, agrupades en funció de la
seva modalitat, i que constitueixen la base per a l’elaboració d’aquest informe resum, són
les següents:
1. FUNCIÓ INTERVENTORA
1.1.

Resolucions i acords adoptades pel president de l’entitat local
contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció.

S’han emès 129 informes de fiscalització o d’intervenció, dels quals 2 són
desfavorables, havent-se aprovat el decret contrari a l’informe de la Intervenció.
1.2.

Informes d’omissió de la funció interventora.

S’han emès 1 informes d’omissió de la funció interventora.
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1.3.

Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a
justificar.

No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a
justificar.
1.4.

Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa
fixa.

No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius de les bestretes de
caixa fixa.
1.5.

Resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.

En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control inherent
a la presa de raó en comptabilitat, no s’han detectat anomalies en matèria
d’ingressos en l’exercici de la funció interventora.
2. CONTROL FINANCER
2.1.

Actuacions de control permanent no planificables (article 32.1.d RCIL):

S’han emès 13 informes de control permanent no planificables, dels quals 4 s’han
informat de disconformitat en no complir-se i/o acreditar-se a l’expedient alguns dels
aspectes revisats.
2.2.

Actuacions de control permanent planificables obligatòries (article 31.2
RCIL):

Els informes de control permanent planificables obligatoris emesos durant l’exercici
són els que es mostren a continuació:
-

-

L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres comptables
de factures compleixen amb les condicions de funcionament que preveu la Llei
25/2013 i la normativa de desenvolupament i, en particular, que no queden
retingudes factures presentades al punt general d'entrada de factures
electròniques, dirigides a òrgans o entitats de la respectiva entitat, en cap de les
fases del procés, establerta en l’article 12.3 de la Llei 25/2013. L’informe consta
en l’expedient
L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat
previst a l’article 12.2 de la Llei 25/2013.
En
días

Entidad

Quart
-

Ratio de
Operaciones
Pagadas
11,08

Ratio de
Operaciones
Pendientes de
Pago
3,14

Periodo Medio de
Pago Trimestral

7,59

La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o
béns realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte
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413, només per aquelles entitats excloses d’auditoria financera), d’acord amb la
DA 3. de la LO 9/2013, de control del deute comercial en el sector públic. D’acord
amb les dades de la comptabilitat municipal, el compte 413 està a 0.
2.3.

Actuacions de control permanent planificables seleccionables (article
31.2 RCIL):

Atès que aquesta entitat va informar al ple en sessió de 18/9/2019 sobre l’aplicació
del règim de control intern simplificat segons el que s’estableix en els articles 39 i 40
del RCIL, no s’han previst actuacions de control permanent planificables
seleccionables per aquest exercici.
2.4.

Actuacions d’auditoria pública (article 29.3 RCIL):

En no existir cap entitat dependent, no es preveuen actuacions en aquesta matèria.
2.5.

Actuacions de control financer de les subvencions i ajudes concedides
(article 3.5 RCIL):

Atès que l’exercici del control financer de subvencions s’ha de modular per cada
entitat local d’acord amb els criteris d’eficàcia, eficiència i economia i materialitat, no
s’han previst actuacions en aquest matèria, per aquest exercici, en no detectar-se
riscos en aquest concepte.
II.2 MITJANS DISPONIBLES
Les actuacions de control financer previstes en aquest Pla es duran a terme directament
per la Intervenció, sense perjudici de la col·laboració que resulti necessària:
Actuació
Contractes menors
Nòmines
III.

CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

III.1 CONCLUSIONS
De l’anàlisi de les actuacions de control realitzades al llarg de l’exercici 2020, se n’obtenen
les següents conclusions:
1. FUNCIÓ INTERVENTORA
De l’exercici de la funció interventora, es conclou que no es detecten incidències
destacables, i per tant, no serà necessari l’adopció de mesures correctores en aquesta
modalitat.
2. CONTROL PERMANENT
Dels treballs realitzats en l’exercici del control permanent, es conclou que no es detecten
incidències destacables, i per tant, no serà necessari l’adopció de mesures correctores en
aquesta modalitat.
3. CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS
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Dels treballs realitzats en l’exercici del control financer de subvencions, es conclou que no
es detecten incidències destacables, i per tant, no serà necessari l’adopció de mesures
correctores en aquesta modalitat.
III.2 RECOMANACIONS
Les recomanacions que es creuen pertinents per a resoldre les deficiències detectades i/o
per a introduir millores en la gestió, a través d’actuacions concretes a adoptar pel propi
gestor de l’expedient i/o actuació controlada, són les següents:
1. FUNCIÓ INTERVENTORA
Com a mesura de recomanació es proposa seguir amb el control i fiscalització dels
contractes menors i seguir amb l’aplicació de la instrucció interna de contractes menors
2. CONTROL FINANCER
Com a mesura de recomanació es proposa concretar l’aplicació de l’auditoria de sistemes
per verificar que els corresponents registres comptables de factures compleixen amb les
condicions de funcionament que preveu la Llei 25/2013 i la normativa de desenvolupament
i, en particular, que no queden retingudes factures presentades al punt general d'entrada
de factures electròniques, dirigides a òrgans o entitats de la respectiva entitat, en cap de
les fases del procés.
3. CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS
Dels treballs realitzats en l’exercici del control financer de subvencions, es conclou que no
es detecten incidències destacables, i per tant, no serà necessari l’adopció de mesures
correctores en aquesta modalitat.
IV. DEFICIÈNCIES
QUE REQUEREIXEN DE
CORRECTORES A TRAVÉS D’UN PLA D’ACCIÓ

L’ADOPCIÓ

DE

MESURES

A la data de l’elaboració de l’informe, no se n’ha detectat cap. En el moment que en
sorgeixi alguna, si és el cas, s’adoptarien les mesures correctores que calguin
V.

VALORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ

En l’exercici anterior a què fa referència el control que s’inclou en aquest informe, no es va
elaborar el corresponent Pla d’acció previst a l’article 38 del RCIL.

El Ple es dona per assabentat

9.- PRECS I PREGUNTES
Intervé el Sr. Serra per demanar, en primer lloc, com està el tema de les aigües
negres a l’Onyar, de La Creueta, que l’ACA diu que està previst en el Pla
d’inversions 2016-2021. El Sr. Cortés respon que l’ACA no va connectar-ho a la
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depuradora quan era el moment i han passat els anys i sempre ens han dit que
tenen un projecte preparat per fer una estació impulsora, cosa que no s’acaba
de concretar. Resulta que la depuradora està saturada i això comporta que
aquest projecte hagi de fer-se simultàniament a l’ampliació de la depuradora.
Ja es veu que la cosa va justeta per aquest 2021. Està el projecte en marxa
però estem esperant que es concreti.
El Sr. Serra també demana informació sobre les obres de la piscina. El Sr.
Cortés detalla quines son les obres que s’hi han fet i les que s’estan acabant
per poder tenir-ho a punt per a l’estiu.
Continua el Sr. Serra preguntant com estan els treballs de millora dels parcs
infantils. El Sr. Cortés diu que s’hi està treballant i que s’està acabant un
projecte general sobre tots ells. Mentrestant s’estan fent petites millores,
reparacions i treballs de manteniment.
El Sr. Serra manifesta tot seguit l’agraïment a la regidora d’ensenyament per
les gestions a l’AFA del 9d4t i el projecte Educació 360. També recorda la
proposta de que es faci entrega a les escoles de Quart dels llibres que edita
l’ajuntament, i que també per Sant Jordi els alumnes en puguin disposar d’uns
quants exemplars per vendre amb un marge de benefici per a ells. La Sra.
Larramendy diu que les biblioteques dels centres ja en disposen i que la
proposta per Sant Jordi es pot estudiar.
Tot seguit el Sr. Serra pregunta al Sr. Benac si s’han fet reunions amb el
Consell d’Entitats municipals. El Sr.Benac diu que per la dinàmica de les
pròpies entitats i les trobades que es van fent, no s’ha cregut necessari, si bé
sempre hi està disposat. El Sr. Serra diu que amb les entitats esportives que
fan ús d’equipaments municipals sí que seria convenient fer aquestes reunions,
que a més a més, són obligatòries segons la normativa reguladora. El Sr.
Alcalde diu que es pot preparar una d’aquestes reunions del Consell Municipal
per passat l’estiu.
El Sr. Serra demana com està el tema de la nova pàgina web municipal. El Sr.
Lado explica alguns problemes tècnics i de domini que han retardat la seva
posada en funcionament. El Sr. Serra diu que s’haurà d’agilitzar tot el tema de
transparència i d’informació als veïns. El Sr. Lado respon que hi estan
treballant. També pregunta el Sr. Serra pel canal de Telegram municipal, que
no ha estat operatiu durant uns dies, cosa que ha estat deguda pel canvi en el
personal municipal encarregat, diu el Sr. Lado, i per la feina que fa l’Agent
Digital que ve del Consell Comarcal. El Sr. Lado i el Sr. Batlle responen sobre
el mateix i la finalitat d’aquest agent.
Finalment, el Sr. Serra demana que es doni compliment a les diferents mocions
que s’han anat aprovant en les sessions plenàries.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sr. Alcalde-President aixeca la
sessió quan són les vint hores i quaranta minuts del vespre, de tot el que, com
a Secretari de la Corporació, CERTIFICO.
L’Alcalde-President,

El Secretari-Interventor

Carles Gutiérrez Medina

Carles Velasco Perarnau
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