ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
L’ALDEA.
Número: 1/2022.
Data: 3 de febrer de 2022.
Hora d’inici: 20:00 hores.
Hora d’acabament: 20:10 hores
Lloc: Telemàtica.
ASSISTENTS:
Alcalde:
- En Xavier Royo Franch

- Junts per L’Aldea

XAVIER ROYO FRANCH

- Irene Negre Estorach
- Josep Franch Pellisé
- José Caballé Estorach
- Berta Royo Cervera
- Carlos Gilabert Mangrané
- Antoni Gilabert Rodriguez
- Albert Borràs Tafalla
- Joaquim Cugat Paulino
- Estefania Blanch Llosa

- Junts per L’Aldea
- Junts per L’Aldea
- Junts per L’Aldea
- Junts per L’Aldea
- Junts per L’Aldea
- Endavant L’Aldea
- Endavant L’Aldea
- Endavant L’Aldea
- Endavant L’Aldea

Secretari Accidental:
- Joan Rallo Ventura
No assisteix:
Elisabet Fabuel Quesada del grup municipal Endavant L’Aldea, per motius de
salut.
A la sala de sessions de la Casa de la Vila de l’Aldea, essent el dia tres de febrer de
dos mil vint-i-dos, i prèvia convocatòria a l’efecte, es reuneixen els Regidors i
Regidores assenyalats a l’encapçalament, sota la Presidència del Sr. Alcalde en
Xavier Royo i Franch, a l’objecte de celebrar sessió pública extraordinària.
Intervenció.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022020301
Obert l’acte pel Sr. President, i després de comprovar que hi ha el quòrum legalment
exigit per a la vàlida constitució del Ple, es va entrar a estudiar els assumptes inclosos
a l’ordre del dia i s’adoptaren els següents acords:
1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 16
DESEMBRE DE 2021.
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El Sr. President pregunta als membres de la Corporació, si tenen que formular alguna
observació o esmena a l’esborrany de l’acta que si s’escau s’ha d’aprovar i que és la
relativa a la sessió ordinària del dia 16 de desembre de 2021 que se’ls hi va lliurar
juntament amb la convocatòria de la present sessió atenent el que disposa l’article 80
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals,
aprovat pel RD 2568/86, de 28 de novembre.
Votació.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022020301?ts
=156

XAVIER ROYO FRANCH

L’Ajuntament de L’Aldea ha encarregat a Enate Enginyeria, S.L.P i al Sr. Oriol Forgas
Jorquera, arquitecte nª de col·legiat 49087-3 la redacció de la proposta de modificació
de les Normes Subsidiàries de Planejament de l’Ajuntament de l’Aldea amb la finalitat
d’admetre l’ús de càmping en sòl no urbanitzable.
Vistos els informes emesos pels Serveis Tècnics municipals sobre la viabilitat de la
modificació i pel Secretari Accidental de la Corporació sobre la legislació aplicable,
ambdós de data 31 de gener de 2022.
En compliment de l’establert a l’art. 97 del Decret 1/2010, la conveniència i necessitat
de dur a terme la present modificació puntual de planejament queda plenament
justificada, així com la seva oportunitat i conveniència, atès que les Normes
Subsidiàries de Planejament de l’Aldea no permeten d’una forma clara donar llum
verda a la instal·lació d’un càmping i, en canvi, a la normativa urbanística de Catalunya
(TRLUC) i al Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre, es permet la instal·lació
d’equipaments turístics en sòl no urbanitzable (en sòl de protecció preventiva) sempre i
quan el planejament municipal ho contempli. Per tant, la present modificació pretén
adaptar les normes urbanístiques municipals a la normativa superior.
En data 13 de gener de 2022 l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre ha
emès informe ambiental estratègic sobre la Modificació puntual de les Normes
subsidiàries de planejament de l’Aldea per a l’admissió de càmpings en sòl no
urbanitzable, al terme municipal de l’Aldea, segons el qual no s’ha de sotmetre a
avaluació ambiental estratègica ordinària, atès que no té efectes significatius sobre el
medi ambient.
L’esmentat informe inclou una sèrie de condicionants que es recullen a la memòria de
la modificació.
Tenint en compte el que determina el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme i no comporta un increment del sostre
edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos o la
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2n.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL NÚM. 1/2022 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE
L’ALDEA REFERENT A USOS DE CÀMPING EN SÒL NO URBANITZABLE. NÚM.
EXP.: 2021/312.
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transformació global dels usos previstos pel planejament que és objecte de
modificació.
Atès que l’ordenació proposada a la present modificació puntual no suposa cap
alteració substancial del model establert al planejament urbanístic, és coherent amb el
model d’ordenació establert i no entra en contradicció amb els principis de
desenvolupament urbanístic sostenible.
Finalment, tenint en compte que la modificació a tràmit, no comporta cap actuació
excepcional des de l’òptica del planejament territorial.

XAVIER ROYO FRANCH
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Atès que és competència del Ple de l’Ajuntament l’aprovació inicial de les
modificacions puntuals dels instruments de planejament general, acord que s’ha
d’adoptar pel vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985,
reguladora de les Bases de règim local.
Per tot l’ exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar inicialment la proposta de modificació puntual número 01/2022 de les
Normes Subsidiàries de Planejament de l’Aldea, referent a usos de càmping en sòl no
urbanitzable.
Segon. Aprovar la suspensió de l’atorgament de llicències urbanístiques en sòl no
urbanitzable ordinari i sòl no urbanitzable deltaic. Aquesta suspensió es regirà per
l’establert als arts. 73.2 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i arts. 102 a 104 del Decret 305/2006, del
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Tercer. Sotmetre-la a informació pública pel termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari
d’àmplia difusió, en el tauler d’anuncis de l’ajuntament i per mitjans telemàtics i
simultàniament notificar aquest acord als municipis limítrofs concedint-los audiència
pel termini d’un mes.
Quart. - Sol·licitar, si s’escau, de manera simultània, de conformitat amb l'art. 85.5 del
TRLU informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.

https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022020301?ts
=175
Votacions.APROVAT per MAJORIA ABSOLUTA amb 6 vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier
Royo Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach,
Berta Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, i 4 abstencions dels Srs./es Antoni
Gilabert Rodríguez, Albert Borràs Tafalla, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch
Llosa.
Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63
e-mail: ajuntament@laldea.cat

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

28/02/2022 SECRETARIA

Intervencions.-

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

991e2ebce5eb43d181ec3af53591927e001

Url de validació

https://ajuntament.laldea.cat/absis/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

3

3r.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL NÚM. 2/2022 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT
URBANÍSTIC DE L’ALDEA REFERENT A CARRER GENERAL PRIM. NÚM. EXP.:
2022/100.
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L’Alcaldia va encarregar als serveis tècnic municipals la modificació de les Normes
Subsidiàries de Planejament que es planteja amb l’objecte de modificar el traçat del
vial del carrer General Prim.
Vistos els informes emesos pels Serveis Tècnics municipals sobre la viabilitat de la
modificació i pel Secretari Accidental de la Corporació sobre la legislació aplicable.
En compliment de l’establert a l’art. 97 del TRLUC, la conveniència i necessitat de
portar a terme la present modificació puntual de planejament queda plenament
justificada en modificar el traçat del vial del carrer General Prim en la zona on encara
no s’ha desenvolupat el planejament urbà i reduir l’amplada de la seva continuació en
la part que limita amb la zona rústica, aconseguint d’aquesta manera que no s’afecti a
un habitatge i eliminar l’afecció a la part rústica que no entra en el desenvolupament
urbà.
Tenint en compte el que determina l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme i en tant que la present
proposta de modificació puntual no comporta un increment del sostre edificable ni de la
intensitat de l’ús residencial, així com tampoc transformació dels usos previstos pel
planejament, limitant-se únicament a un reajustament d’alineacions, es desprèn que en
conseqüència, no és necessari incrementar la reserva de sòl complementària per a
destinar-la a Sistema de zones verdes, espais lliures i equipaments que estableix
l’articulat.
Atès que és competència del Ple de l’Ajuntament l’aprovació inicial de les
modificacions puntuals dels instruments de planejament general, acord que s’ha
d’adoptar pel vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985,
reguladora de les Bases de règim local.
Per tot l’ exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

Segon. Aprovar la suspensió de l’atorgament de llicències urbanístiques que se
sol·liciten en l’àmbit del carrers General Prim, Joan Arbó, Sant Francesc i el vial que
limita amb la zona rústica a continuació del Carrer General Prim i entre aquests i el
carrer Sant Francesc, que coincideix amb l’àmbit que és objecte d’aquesta Modificació
puntual.
Aquesta suspensió es regirà per l’establert als arts. 73.2 i 74 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i arts. 102
a 104 del Decret 305/2006, del 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme.
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Primer. Aprovar inicialment la proposta de modificació puntual núm. 2/2022 del Text
refós de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de l’Aldea, de les
Normes Subsidiàries de Planejament de l’Aldea, referent al carrer General Prim.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

991e2ebce5eb43d181ec3af53591927e001

Url de validació

https://ajuntament.laldea.cat/absis/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

4

Tercer. Sotmetre-la a informació pública pel termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari
d’àmplia difusió, en el tauler d’anuncis de l’ajuntament i per mitjans telemàtics i
simultàniament notificar aquest acord als municipis limítrofs concedint-los audiència
pel termini d’un mes.
Quart. - Sol·licitar, si s’escau, de manera simultània, de conformitat amb l'art. 85.5 del
TRLU informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022020301?ts
=349

XAVIER ROYO FRANCH

APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Antoni Gilabert Rodríguez, Albert Borràs
Tafalla, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
4t.- PROPOSTA D'ACORD DE L'AJUNTAMENT DE L'ALDEA SOBRE INCREMENT
RETRIBUTIU DEL PERSONAL DE L'EXERCICI 2022. NÚM. EXP.: 2022/33.
FETS I FONAMENTS JURÍDICS
1. La Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any
2022, BOE núm. 312, de 29 de desembre de 2021, (en endavant LPGE 2022), regula
en el seu “Títol III. De les despeses de personal”, i concretament dins del “Capítol I” les
despeses del personal al servei del sector públic, l’increment de les retribucions del
personal al servei del sector públic per a l’any 2022.
L’article 19. Dos d’aquesta Llei, que té caràcter bàsic, preveu que a l’any 2022, les
retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un
increment global superior al 2 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de
2021, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que
respecta a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix.
Les despeses d’acció social no podran incrementar-se, en termes globals, respecte a
les de 2021. A aquest respecte, es considera que les despeses en concepte d’acció
social són beneficis, complements o millores diferents de les contraprestacions pel
treball dut a terme la finalitat del qual és satisfer determinades necessitats
conseqüència de circumstàncies personals del personal esmentat al servei del sector
públic.
2. L’esmentada LPGE contempla en el seu article 19.Cinc, també amb caràcter bàsic,
les quanties que el personal funcionari ha de percebre, d’obligat compliment, en
concepte de sou i triennis, en les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2022 i
en les pagues extraordinàries de juny i desembre de 2022.
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L’article 23 d’aquesta LPGE estableix els imports corresponents al complement de
destinació d’aplicació al personal funcionari d’Administració local, igualment d’obligat
compliment, per remissió de l’article 168 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals.

XAVIER ROYO FRANCH

Altrament, l’art. 19.Quatre de l’esmentada LPGE disposa que la massa salarial del
personal laboral, que podrà incrementar-se en el percentatge màxim previst a l’apartat
Dos d’aquest article, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de
comparació, està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials
meritades per aquest personal a l’any anterior.
S’exceptuen en tot cas: les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social; les
cotitzacions al sistema de Seguretat Social a càrrec de l’ocupador; les indemnitzacions
corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments i les indemnitzacions o
bestretes per despeses que hagués realitzat la persona treballadora.
Sens perjudici del disposat en l’apartat Dos d’aquest article 19, les despeses d’acció
social i la productivitat o retribució variable del personal laboral es determinaran en
termes d’homogeneïtat respecte al número d’efectius.
4. L’art. 38 del TREBEP 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.
5. Pel que fa a la consignació pressupostària, el pressupost 2022 incorpora la previsió
de l'increment retributiu del 2% a partir de l'1 de gener de 2022 en les següents
partides pressupostàries:
Org.

Pro.

Eco.

Descripció

1

132

12004

Sous del grup C2. Seguretat i ordre públic

1

132

12005

Personal Funcionari. Sous del grup AP,. Seguretat i ordre

1

132

12006

Personal Funcionari. Triennis. Segureta i ordre públic

1

132

12100

Personal Funcionari. Complement de destinació. SOP

1

132

12101

Personal Funcionari. Complement específic. SOP

1

151

12000

Personal funcionari. Sous del grup A1. Urbanisme

1

151

12001

Personal funcionari. Sous del grup A2. Urbanisme

1

151

12006

Personal Funcionari. Triennis. Urbanisme

1

151

12100

Personal Funcionari. Complement de destinació. Urbanisme

1

151

12101

Personal Funcionari. Complement específic. Urbanisme

1

151

13000

Personal Laboral. Retribucions bàsiques. Urbanisme

1

326

13000

Personal Laboral. Retribucions bàsiques. Educació
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3. En relació amb les retribucions del personal laboral, l’art. 27 del Reial decret
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic (en endavant TREBEP) disposa que es determinaran d’acord
amb la legislació laboral, el conveni col·lectiu que sigui aplicable i el contracte de treball
respectant-se en tot cas la previsió de l’article 21.2 de no increment de la massa
salarial més enllà del que disposi la normativa general pressupostària.
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334

13000

Personal Laboral. Retribucions bàsiques. Cultura

1

920

12000

Personal funcionari. Sous del grup A1. General

1

920

12003

Sous del grup C1. General

1

920

12004

Sous del grup C2. General

1

920

12006

Personal Funcionari. Triennis. General

1

920

12100

Personal Funcionari. Complement de destinació. General

1

920

12101

Personal Funcionari. Complement específic. General

1

920

12103

Personal Funcionari. Altres complements. General

1

920

13000

Personal Laboral. Retribucions bàsiques. General

1

931

12003

Sous del grup C1.Econòmica i Fiscal

1

931

12004

Sous del grup C2. Econòmica i Fiscal

1

931

12006

Personal Funcionari. Triennis. Econòmica i Fiscal

1

931

12100

Personal Funcionari. Complement de destinació.

1

931

12101

Personal Funcionari. Complement específic. Econòmica i Fisc

1

931

13000

Personal Laboral. Retribucions bàsiques. Econòmica i fiscal

1

1531

13000

Personal Laboral. Retribucions bàsiques. Brigada

1

3321

13000

Personal Laboral. Retribucions bàsiques. Biblioteca

Per tot l’anterior, el Ple d’aquest Ajuntament, en ús de les seves competències
ACORDA:
Primer. Aprovar per a l'any 2022, amb efectes d’1 de gener, un increment lineal de les
retribucions del personal al servei d’aquest Ajuntament del 2% respecte a les vigents a
31 de desembre de 2021, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la
comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat d'aquest, i sense
considerar a tals efectes les despeses d’acció social.
L’anterior en el benentès que les retribucions del sou, triennis, complement de
destinació i pagues extraordinàries de juny i desembre del personal funcionari són per
mandat legal les establertes en la vigent Llei de pressupostos generals de l’Estat.
Segon. Abonar els endarreriments derivats de l’increment del 2% en la nòmina del
mes de febrer de 2022. En els rebuts de nòmina figurarà el següent literal: “Abonament
dels endarreriments increment 2% 2022”, 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 partides
pressupostàries (concepte i subconcepte pressupostari) i mateixos conceptes
retributius de nòmina sobre els que s’apliquen els increments.
Tercer. Notificar aquest Acord, en la part relativa al personal empleat públic, als
representants dels treballadors.
Quart. Notificar aquest Acord, a la empresa que gestiona les nòmines.
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Cinquè. Notificar aquest Acord al Departament de Polítiques Digitals i Administració
Pública de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern als efectes
escaients.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022020301?ts
=533
Votacions.-

XAVIER ROYO FRANCH

5è.- DONAR COMPTE DE L’INFORME ANUAL DE MOROSITAT 2021. NÚM. EXP.:
2021/494.
“INFORME DE TRESORERIA
Títol: INFORME ANUAL DE MOROSITAT 2021
Tipus: preceptiu
Identificació del responsable:
Joan Manuel Rallo Ventura, secretari accidental de l’Ajuntament de l’Aldea.
FETS
1. L’alcalde ha resolt iniciar l’expedient per informar de la morositat anual de l’exercici
2021 així com encarregar a l’Àrea de Tresoreria l’emissió dels informes corresponents.
FONAMENTS JURÍDICS
L’article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura electrònica
i creació del registre comptable de factures en el sector públic disposa que anualment,
l’òrgan de control intern elaborarà un informe en què avaluarà el compliment de la
normativa en matèria de morositat. Afegeix que pel cas de les entitats locals, aquest
informe s’elevarà al Ple.
L’art. 5. 1 apartat c) del RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic
dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional preveu entre
les funcions de tresoreria l’elaboració dels informes que determini la normativa sobre
morositat relativa al compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de
les obligacions de cada entitat local.
CONCLUSIONS
Primer.- Que dels pagaments realitzats durant el l’exercici 2021 s'obtenen les
següents dades:
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APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Antoni Gilabert Rodríguez, Albert Borràs
Tafalla, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
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XAVIER ROYO FRANCH

Segon trimestre 2021:

Tercer trimestre 2021:

Quart trimestre 2021:
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Primer trimestre 2021:

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

991e2ebce5eb43d181ec3af53591927e001

Url de validació

https://ajuntament.laldea.cat/absis/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

9

XAVIER ROYO FRANCH

Primer trimestre 2021:

Segon trimestre 2021:
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Segon.- Que de les factures pendents de pagar al final d’exercici 2021, s’obtenen les
següents dades:
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Tercer trimestre 2021:

Quart trimestre 2021:

Tercer.- Que dels interessos de demora pagats al final d’exercici 2021, s’obtenen les
següents dades:

Segon trimestre 2021:
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Primer trimestre 2021:
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Quart trimestre 2021:
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Tercer trimestre 2021:

6è.- DONAR COMPTE DE L’INFORME CORRESPONENT A L’AUDITORIA DEL
REGISTRE DE FACTURES DE L’EXERCICI 2020. NÚM. EXP.: 2022/30.
“INFORME D’INTERVENCIÓ DEFINITIU
Títol: Auditoria del registre de factures de l’any 2020.
Tipus: Informe preceptiu
Identificació del responsable:
Joan Manuel Rallo Ventura, secretaria accidental de l’Ajuntament de l’Aldea.
Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63
e-mail: ajuntament@laldea.cat

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

28/02/2022 SECRETARIA

Quart.- Donar compte d’aquest informe al Ple de l’ajuntament.”
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FETS
1. L’òrgan gestor ha informat de la necessitat de confeccionar l’informe corresponent a
l’auditoria del registre de factures de l’exercici 2020.
2. Per part de l’Àrea d’Intervenció s’ha emès informe provisional d’auditoria del registre
de factures del exercici 2020 i s’ha remès al responsable del registre comptable per a
la formulació d’al·legacions.
3. Per part de l’òrgan gestor responsable del registre comptable de factures no s’han
presentat al·legacions en relació al informe provisional d’auditoria del registre de
factures del exercici 2020.
FONAMENTS JURÍDICS

XAVIER ROYO FRANCH

La legislació i normativa aplicable és:




Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern de les entitats del Sector Públic Local (RCIL)
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el Sector Públic.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques

-

L’article 32.1.d del RCIL determina que amb caràcter obligatori es realitzaran les
actuacions de control permanent previstes en les normes pressupostàries i
reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l'òrgan
interventor que s’indiquen a continuació.

-

L’article 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic disposa
que les intervencions generals realitzaran una auditoria de sistemes anual per a
verificar que els corresponents registres comptables de factures compleixen amb
les condicions de funcionament previstes a l’esmentada llei i a la seva normativa
de desenvolupament i, en particular, que no queden factures retingudes
presentades al punt general d’entrada de factures electròniques que hagin estat
dirigides a la respectiva administració en cap fase del procés.
Afegeix que aquest informe inclourà un anàlisi dels temps mitjos d’inscripció de
factures al registre comptable i del nombre i causa de les factures rebutjades a la
fase d’anotació del registre comptable.

INFORME DEFINITIU
S’annexa informe d’auditoria de factures.
CONCLUSIONS I RECOMANACIONS
1. Limitacions a l’abast
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Emeto el present informe de conformitat amb l’establert a la normativa.
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Al maig del 2020, es va canviar el programa de comptabilitat, amb anterioritat
l’Ajuntament treballava amb el programa CGAP.
D’aquesta manera al programa de comptabilitat CGAP s’ha d’indicar de forma manual
si la factura és electrònica o en paper, per la qual cosa poden existir identificacions no
correctes del tipus de factura atès que si s’identifica malament el programa no ho
detecta.
2. Principals deficiències detectades
Algunes identificacions no correctes degut al canvi de programa de comptabilitat iniciat
l’exercici 2020.

XAVIER ROYO FRANCH

Eliminar definitivament per a propers exercicis les domiciliacions de
factures, actualment s’està treballant amb això.
Reduir al màxim les factures en paper.
4. Sotmetiment al principi contradictori
El resultat de l'auditoria del registre de factures que es recull en aquest informe queda
subjecte a “principi contradictori”, per la qual cosa aquest informe s’ha de remetre als
responsables del registre comptable corresponent perquè puguin fer les al·legacions
que considerin convenients en un termini de 10 dies.
5.Dació de compte al ple de la corporació
Un cop tramitat l’expedient d’auditoria del registre factures, i sotmès al principi
contradictori, cal que aquest informe es doni compte del seu contingut a Ple de la
Corporació.”
7è.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER
EXERCICI 2022. NÚM. EXP.: 2022/61.
Títol: PLA ANUAL CONTROL FINANCER EXERCICI 2022
Tipus: Preceptiu
Identificació del responsable: Intervenció
Joan Manuel Rallo Ventura, secretari interventor accidental de l’Ajuntament de l’Aldea.
1. FETS
L’article 31 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, disposa que l'òrgan interventor ha
d'elaborar un Pla anual de control financer que recollirà totes les actuacions
planificables de control permanent i d’auditoria pública a realitzar durant l'exercici.
2. FONAMENTS DE DRET
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3. Propostes de millora
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1. L’article 29 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril pel qual s’aprova el règim
jurídic del control intern de les entitats del sector públic local (RCIL) estableix que el
control financer de l’activitat economicofinancera del sector públic local s’ha d’exercir
mitjançant l’exercici del control permanent i l’auditoria pública, incloent, en ambdues, el
control d'eficàcia referit en l'article 213 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).

XAVIER ROYO FRANCH

2. L’article 31 del RCIL estableix que l'òrgan interventor ha d'elaborar un Pla anual de
control financer (PACF) que recollirà totes les actuacions de control permanent i
d’auditoria pública a realitzar durant l'exercici.
El PACF inclourà totes aquelles actuacions que derivin d'una obligació i aquelles que
anualment se seleccionin sobre la base d'una anàlisi de riscos consistent amb els
objectius que es pretenguin aconseguir, les prioritats establertes per a cada exercici i
els mitjans disponibles.
3. L’article 32.1.d del RCIL determina que amb caràcter obligatori es realitzaran les
actuacions de control permanent previstes en les normes pressupostàries i
reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l'òrgan
interventor que s’indiquen a continuació. Aquestes actuacions consisteixen en:
a) 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, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el Sector Públic (LFE) 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 LRCF.
b) L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat
previst a l’article 12.2 de la LRCF.
c) La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o
béns realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte
413, només sobre entitats no subjectes a auditoria de comptes), d’acord amb la DA
3ª de la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial
en el sector públic.
4. L’article 29.3 del RCIL disposa que l’òrgan interventor de l'entitat local realitzarà
anualment l'auditoria dels comptes anuals dels organismes autònoms locals, de les
entitats públiques empresarials locals, de les fundacions del sector públic local
obligades a auditar-se per la seva normativa específica i dels consorcis adscrits així
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El control permanent s’exercirà sobre l’entitat local i els organismes públics en què es
realitza la funció interventora amb l’objectiu de comprovar, de forma contínua, que el
funcionament de l’activitat econòmic financera del sector públic local s’ajusta a
l’ordenament jurídic i als principis generals de bona gestió financera, amb l’objectiu
últim de millorar la gestió en el seu aspecte econòmic, financer, patrimonial,
pressupostari, comptable, organitzatiu i procedimental.
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com l’auditoria de compliment i operativa de les entitats del sector públic no sotmeses
al control permanent.
5. L’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (LGS), estableix que es durà a terme un control financer de subvencions
respecte dels beneficiaris i, si s’escau, de les entitats col·laboradores per raó de les
subvencions que pugui concedir l’entitat local i els seus ens dependents.
6. L’article 6.2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la
informació pública i bon govern disposa que les administracions públiques publicaran
els plans i programes anuals i plurianuals en els quals es fixin objectius concrets, així
com les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució.
3. CONSIDERACIONS PRÈVIES

XAVIER ROYO FRANCH
28/02/2022 SECRETARIA
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El Pla anual de control financer té com a objectius principals
1. Comprovar el funcionament en l’aspecte econòmic i financer dels serveis de
l’Ajuntament de l’Aldea, que ha de complir l’ordenament jurídic i els principis
generals de bona gestió financera.
2. Verificar el grau de compliment dels objectius programats, del cost i del
rendiment dels serveis de conformitat amb els principis d’eficiència, estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera en l’ús dels recursos públics de
l’Ajuntament de l’Aldea.
3. Millorar la gestió de l’Ajuntament de l’Aldea en el seu aspecte econòmic,
financer, patrimonial, pressupostari, comptable, organitzatiu i procedimental.
4. En l’àmbit del control financer de beneficiaris de subvencions verificar:
 L’adequada i correcta obtenció de la subvenció per part del beneficiari.
 El compliment per part de beneficiaris i entitats col·laboradores de les
seves obligacions en la gestió i aplicació de la subvenció
 L’adequada i correcta justificació de la subvenció per part de beneficiaris
i entitats col·laboradores.
 La realitat i la regularitat de les operacions que hagin estat finançades
amb la subvenció.
 L’adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades.
Les finalitats complementàries del pla anual de control financer seran les següents:
1. Servir d’ajut a les finalitats de la Corporació en general.
2. Garantir la transparència de la gestió econòmica i financera dels organismes
autònoms i serveis de la Corporació.
3. Proposar les àrees de millora de cada secció gestora.
4. Comprovar la correcta aplicació de les subvencions públiques i el
compliment de la normativa en la seva gestió i justificació.
Per tal d’assolir els objectius i les finalitats exposades anteriorment, la Intervenció
portarà a terme, d’acord amb el que estableix el RD 424/2017, les següents actuacions
de control financer:
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A tal efecte es redacta el pla al que han d’ajustar-se les actuacions de control financer
de que es desenvoluparan durant l’exercici 2022 i que s’exposa en els punts següents.
4. ACTUACIONS A REALITZAR
4.1 En matèria de control permanent
El control permanent es realitzarà sobre:
- Entitat local: l’Ajuntament de l’Aldea

XAVIER ROYO FRANCH
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Les actuacions a realitzar de caràcter obligatori són les següents:
a) L’auditoria de sistemes per verificar els registres comptables de factures.
b) L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat.
c) La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o béns
realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària.
Les actuacions a realitzar derivades de l’anàlisi de riscos són les següents:
- Millorar el control sobre les subvencions directes concedides: partida nominativa,
conveni de col·laboració i justificació de les subvencions.
- Millora del procediment sobre la contractació de contractes menors i afavorir la
licitació a través dels procediments establerts legalment per tal de garantir la lliure
concurrència.
- Fer ús de la central de compres de l’ACM d’acord amb l’oferta disponible.
En l’anàlisi de riscos s’han pres en consideració diversos factors com ara els resultats
d’actuacions de control intern anteriors, el volum de pressupost gestionat, així com la
necessària regularitat i rotació de les actuacions a realitzar.
Annex 1 – Anàlisi de riscos
4.2. En matèria d’auditoria pública
En no existir cap entitat dependent, no es preveuen actuacions en aquesta matèria.
4.3 Control financer de les subvencions i ajuts concedits

L’abast d’aquests treballs d’acord amb el riscos existents per a l’exercici 2021.
inclourà:




Es sol·licitaran als beneficiaris de subvencions i ajuts els justificants de pagaments
de factures que es corresponguin al conceptes que s’hagin concedit les
subvencions o ajuts.
Es sol·licitaran als beneficiaris de subvencions i ajuts el certificats d’estar al corrent
de les obligacions tributaries i amb la seguretat social.
Es sol·licitaran als beneficiaris de subvencions que no tinguin deutes amb
l’Ajuntament de l’Aldea.
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El control financer de subvencions s'exercirà respecte dels beneficiaris i, si s’escau, de
les entitats col·laboradores per raó de les subvencions que pugui concedir
l’Ajuntament de l’Aldea.
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5. PLANIFICACIÓ
L’execució dels treballs de control financer inclosos en el present Pla, es realitzaran
per l’òrgan interventor, de forma continua o amb posterioritat, d’acord amb el que
preveuen el RCIL i les normes tècniques de control financer i auditoria pública dictades
per la IGAE.
La planificació de les actuacions de control financer serà la següent la detallada en
l’Annex 2.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

28/02/2022 ALCALDE-PRESIDENT

6. MITJANS DISPONIBLES
Donat que els mitjans personals actualment disponibles en la Intervenció d’aquesta
entitat no són suficients per afrontar la realització de les actuacions previstes en el
present Pla, les actuacions de control permanent obligatori planificat previstes en
aquest Pla es duran a terme directament per la Intervenció, sense perjudici de la
col·laboració que resulti necessària, així com les de control financer de les
subvencions, mentre que les actuacions seleccionades previstes en matèria de control
permanent planificat i les d’auditoria pública es realitzaran a través del corresponent
procediment de contractació de firmes privades d’auditoria, d'acord amb allò previst en
l'article 34 del RCIL. Si s’escau, la contractació es podrà realitzar mitjançant l’adhesió
d’aquesta entitat a un sistema de contractació centralitzada o a un acord marc. En tot
cas, tots els treballs seran dirigits i supervisats per la Intervenció.
Igualment, als efectes assenyalats a l’article 4.3 del RCIL es fa constar que, per poder
realitzar les actuacions indicades en aquest Pla en matèria de control en l’àmbit de
personal, contractació i concessió de subvencions seria necessària l’ampliació de
personal de la Intervenció amb una persona més respecte a les que hi ha actualment.
7. MODIFICACIÓ DEL PLA
La Intervenció podrà modificar el present PACF com a conseqüència de l’execució de
controls, en virtut de sol·licitud o mandat legal, per variacions en l'estructura de les
entitats objecte de control, per insuficiència de mitjans o per altres raons degudament
ponderades.
8. INFORMACIÓ AL PLE

Dels treballs i actuacions realitzades s’emetrà el corresponent informe per la
Intervenció i es tramitarà d’acord amb el procediment establert en les normes
tècniques de control financer i auditoria dictades per la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat (IGAE).
D’acord amb els articles 220.3 del TRLRHL i 36.1 del RCIL, els informes definitius que
resultin de les actuacions incloses en el present Pla, conjuntament amb les
al·legacions efectuades per les entitats auditades, seran enviats, a través del
president, al Ple de la corporació per al seu coneixement.
Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63
e-mail: ajuntament@laldea.cat

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

28/02/2022 SECRETARIA

Del present Pla, així com de les seves possibles modificacions, se’n donarà compte al
ple de la corporació.
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S'annexa al present informe la documentació que es detalla a continuació:
Annex 1 – Anàlisi de riscos
Annex-Pla anual de control financer
Joan M. Rallo Ventura
Secretari accidental

XAVIER ROYO FRANCH

- Millorar el control sobre les subvencions directes concedides: partida nominativa,
conveni de col·laboració i justificació de les subvencions.
- Millora del procediment sobre la contractació de contractes menors i afavorir la
licitació a través dels procediments establerts legalment per tal de garantir la lliure
concurrència.
- Fer ús de la central de compres de l’ACM d’acord amb l’oferta disponible.
ANNEX 2 - Pla anual de control financer
Data inici
Actuacions de caràcter permanent obligatòries
Auditoria de sistemes per verificar els registres comptables de factures del 2021
Informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat del 2021

Responsable

01/01/2022

31/12/2022 SECRETARI- ACCIDENAL

01/01/2022

31/12/2022 SECRETARI- ACCIDENAL

01/01/2022

31/12/2022 SECRETARI- ACCIDENAL

Control financer de beneficiaris subvencions
Subvenció a l'entitat Ampa Ies Camarles Exp. 2021-418

01/01/2022

31/12/2022 SECRETARI- ACCIDENAL

No havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència aixeca la sessió quan són
les 20:10 hores. I per a constància de tot això s'estén la present acta de 19
pàgines, el contingut de la qual, com a Secretari Accidental, dono fe en el lloc i
data indicats l'encapçalament.
L’Alcalde-President

El Secretari Accidental

Xavier Royo Franch

Joan Rallo Ventura

Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63
e-mail: ajuntament@laldea.cat
JOAN RALLO
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Data finalització

Verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o béns
realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària.

28/02/2022 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

28/02/2022 ALCALDE-PRESIDENT

ANNEX 1 – Anàlisi de riscos
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