
 

Ajuntament dels Pallaresos

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLE/2018/5 EL PLE 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Extraordinària

Data 11 / de juliol / 2018 

Durada Des de les 20:00 fins a les 20:15 hores 

Lloc SALA DE SESSIONS 

Presidida per Josep Ma. Nolla Cabellos 

Secretari Mariona Valls Cunillera 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

39681932D Antonio Tenorio Recuero SÍ

39692642R Inmaculada Sanchez Fernandez NO

39662831K Jaime Joaquin Vidal Guiamet NO

39654943E Jaume Enseñat Fernández SÍ

39714801B Jordi Sans Ferrer SÍ

39882219N Josep Ma. Nolla Cabellos SÍ

48006378L Maria Grau Alasa SÍ

39697205X Maria Teresa Llonch Simo SÍ

39698308D María Jesús Coronado Fuentes SÍ

07506889B María Mercedes Ramos SÍ

39659939G Xavier Marcos Tuebols SÍ

Excuses d'assistència presentades:
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1. Inmaculada Sanchez Fernandez:
«vacances»
1. Jaime Joaquin Vidal Guiamet:
«laboral»

 

 

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

Expedient 3/2018. Procediment de Contractació

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ  DEL CONTRACTE  D’OBRES  INCLOSES  EN  EL 
PROJECTE  “POLIESPORTIU  DELS  PALLARESOS  2ª  FASE  (URBANITZACIÓ 
ENTORN, TANCAMENT PISTA I EDIFICI PER SERVEIS)
 
Antecedents
Primer.- En la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament dels Pallaresos, de data 
22 de febrer de 2018, s’aprova l’expedient de contractació de les obres incloses dins 
el Projecte “Poliesportiu dels Pallaresos 2a Fase (Urbanització Entorn, Tancament 
pista i Edifici per serveis)”, per import de 418.699,01 €, pressupost net, i 87.926,79 € 
en concepte d’IVA i un termini d’execusió de 6 mesos.

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 48, de data 28 de febrer de 
2018 es publicà l'anunci de licitació.

En data 8 de maig de 2018 es va reunir la Mesa de contractació, i es va establir la 
relació definitiva de candidats admesos/inadmesos i exclosos, que va ser la següent:

Propostes inadmeses per presentar-se fora de termini: Cap

Relació de licitadors admesos: 

Nº LICITADOR

1 CONSTRUCCIONES JAÉN VALLÉS SL

2 RAVI OBRES TRANSPORTS I EXCAVACIONS, S.L.
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Relació de licitadors exclosos: Cap

La mesa de contractació es va reunir a continuació, en acte públic, per l'obertura del 
sobre  2  relatiu  a  l’oferta  econòmica  i  resta  de  criteris  avaluables  de  forma 
automàtica, donant  lectura de les propostes dels licitadors en acte públic i  es va 
procedir a la seva valoració i puntuació, amb el següent resultat:

 
LICITADOR PUNTUACIÓ TOTAL SOBRE 2

CONSTRUCCIONES JAÉN VALLÉS SL 100 PUNTS

RAVI  OBRES  TRANSPORTS  I  EXCAVACIONS, 
S.L.

79,55 PUNTS

 
La mesa proposa aixecar aquesta mateixa relació, amb les propostes classificades 
per ordre decreixent, a l'òrgan de contractació.

Per acord de Ple de data 31 / 05 / 2018, s’aprova la relació classificada de les ofertes 
i es requereix al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, 
CONSTRUCCIONES  JAÉN  VALLÉS  SL,  perquè  presenti  la  documentació 
justificativa de conformitat amb el Plec de clàusules administratives. 

En  data  25  /  06  /  2018,  re  núm.  2119,  el  licitador  que  va  presentar  l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, l’empresa CONSTRUCCIONES JAÉN VALLÉS, SL 
presenta  la  documentació  requerida  i  sol·licita  que  la  garantia  definitiva  se  li 
descompti de les factures que anirà presentant. 
 
Fonaments de Dret
La legislació aplicable és la següent: 
-  Directiva 2014/24/UE, del  Parlament Europeu i  del Consell,  de 26 de febrer de 
2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
- Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública.
- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de 
la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no 
contradigui a la LCSP
- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 
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L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord vista la Disposició 
Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, és el Ple de la 
Corporació
 
Per tot això, Proposo al Ple l'adopció dels següents ACORDS:
Primer. Adjudicar  el  contracte per l’execució de les obres incloses en el  projecte 
Projecte “Poliesportiu dels Pallaresos 2ª Fase (Urbanització Entorn, Tancament pista 
i Edifici per serveis)" , a l'empresa CONSTRUCCIONES JAÉN VALLÉS, SL amb CIF 
B43429562,  per  import  de  410.321,03€,  sense  IVA amb  subjecció  als  plecs  de 
clàusules administratives i tècniques aprovats. 
Segon.- Requerir a l'empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des 
de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent 
contracte administratiu.
Tercer.- Notificar  aquesta resolució a totes les empreses que han participat en el 
procés de contractació, amb indicació dels recursos procedents.
Quart.- Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant. 
Cinquè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del 
Sector Públic, de conformitat amb allò que estableix la Llei de Contractes del Sector 
Públic.

 

Expedient 220/2018. Execució d'Obres per la Mateixa Administració

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ACORD DE PLE
 
Resultant que l’abastament d’aigua potable d’una de les urbanitzacions del municipi, 
Pallaresos Park, es ralitza mitjançant la captació d’un pou propi.  De tant en tant, 
existeixen problemes amb l’esmentada captació degut, per una part a la insuficient 
capacitat del pou per fer front a la demanda i per l’altra a la baixa qualitat química de 
l’aqüífer ja que es detecten uns nivells de nitrats al voltant dels 48-49 ppm, molt 
propers al límit permès de 50 ppm 

Vist el Projecte d’Abastament d’Aigua de la Urbanització Pallaresos Park, aprovat per 
EMATSA i  amb  un  pressupost  de  1.070.401,31€  IVA inclòs,  entrat  per  registre 
d’entrada d’aquest Ajuntament el dia 26 de febrer de 2018, núm. 802/2018. 

Resultant que el projecte va ser aprovat inicialment pel ple ordinari de data 5 / 04 / 
2018.

Resultant que l’acord va ser publicat al taulell d’anuncis electrònic de l’Ajuntament i al 
Butlletí Oficial de la Província de data 17 / 04 / 2018 núm. 74.
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Resultant que durant el període d’exposició al públic s’han presentat un total de   una 
al·legació per part de la Diputació de Tarragona, RE núm. 1780 de data 24 de maig 
de 2018, adjunta al present acord.

Resultant que ha estat modificat el projecte introduint els suggeriments emesos per 
Diputació.

Vistos els informes que obren a l’expedient es proposa al Ple Municipal, com a òrgan 
de contractació segons allò establert a la Disposició Addicional Segona de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, l’adopció dels següents

 

ACORDS

 
Primer.- Estimar les al·legacions emeses per Diputació de Tarragona i adaptar el 
projecte als seus suggeriments, atès que afectes la carretera propietat de Diputació.

_

Segon.-  Aprovar definitivament el projecte d’abastament d’aigua de la Urbanització 
Pallaresos Park, que degudament diligenciat obra a l’expedient administratiu.

L’aprovació definitiva del projecte porta implícita la declaració d’utilitat  pública i  la 
necessitat  d’ocupació  dels  terrenys  i  els  edificis  que estan compresos en ella,  a 
l’efecte d’expropiació forçosa.

Tercer.- Publicar el corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d’anuncis d’aquest Ajuntament i al seu lloc web.

_

Quart.- Notificar el present acord als reclamants amb indicació dels recursos que 
siguin procedents.

 

Expedient 229/2018. Expropiació Forçosa

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 5, En contra: 0, Abstencions: 4, 
Absents: 0

PROPOSTA  ACORD INICI EXPEDIENT EXPROPIACIÓ
 
Havent-se  aprovat  definitivament  el  “Projecte  d’Abastament  d’Aigua  de  la 
Urbanització Pallaresos Park”, la qual cosa suposa la declaració d’utilitat pública de 
la referida actuació, i resultant necessària l’adquisició dels béns i drets afectats per la 
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mateixa, i d’acord amb les disposicions d’aplicació de la Llei d’expropiació forçosa i el 
seu reglament i la legislació hipotecària al respecte, per present
 
Proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS
 
Primer.-  APROVAR la  Declaració  de  la  Necessitat  d´Ocupació  dels  béns  i  drets 
afectats  d´expropiació  pel  “Projecte  d’Abastament  d’Aigua  de  la  Urbanització 
Pallaresos Park”, els quals consten relacionats individualment annexes a la present 
resolució, i correlativament declarar la iniciació de l´expedient d´expropiació forçosa 
dels mateixos.
 
Segon.- APROVAR  la  relació  concreta  i  individualitzada  dels  béns  a  expropiar 
afectats  pel  projecte  anterior,  segons  consten  annexes,  i  sotmetre-la  a  tràmit  d
´informació  pública  pel  termini  de  15  dies  hàbils,  als  efectes  que  els  afectats  o 
qualsevol persona puguin al·legar el que estimin convenient sobre la titularitat dels 
béns, la procedència de L´ocupació o disposició dels mateixos, sobre el seu estat 
material o legal i sobre la necessitat d´ocupació.
 
Tercer.- SOL·LICITAR al Registre de la Propietat certificació de domini i càrregues de 
les finques afectades, i la pràctica dels assentaments registrals corresponents.
 
En totes les finques dret a expropiar: el ple domini 

 

Expedient 605/2018. Organització i Disposicions Comunes de Control Intern

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Expedient núm.: 605/2018
Proposta acord de ple
Procediment: règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics en 
quan a les despeses i obligacions, i control inherent a la presa de raó en 
comptabilitat en quan als drets i ingressos
 
 

PROPOSTA AL PLE
 
Que formula l’Alcaldia en relació al 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.
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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. 
 
4. Per l’Alcaldia, en Resolució de data 29 / 06 / 2018, 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 29 / 06 / 2018 s’han emès Informes d’Intervenció i Secretaria General, 
respectivament, de l’Entitat.
 
Lesgislació Aplicable
 
Està constituïda bàsicament per les següents normes :
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local (LRBRL) 
- 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) 
- Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control 
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intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017) 
- 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
- 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. 
 
 
Fonaments de Dret
 
1. L’article 4 del RD 424/2017 estableix que l’òrgan interventor de l’entitat local, en 
l’exercici de les seves funcions de control intern, està sotmès als principis 
d’autonomia funcional, exercici desconcentrat i procediment contradictori i haurà 
d’exercir el control intern amb plena autonomia respecte de les autoritats i les altres 
entitats la gestió de les quals sigui objecte del control. A aquests efectes, els 
funcionaris que el portin a terme han de tenir independència funcional respecte dels 
titulars de les entitats controlades. L’òrgan interventor ha de disposar d’un model de 
control eficaç i per a això se li han d’habilitar els mitjans necessaris i suficients.
 
A aquests efectes el model ha d’assegurar, amb mitjans propis o externs, el control 
efectiu de, com a mínim, el vuitanta per cent del pressupost general consolidat de 
l’exercici mitjançant l’aplicació de les modalitats de funció interventora i control 
financer, i del cent per cent del mateix en el transcurs de tres anys consecutius. 
 
2. L’article 6 del mateix RD 424/2017, estableix que l’òrgan interventor pot fer ús, en 
l’exercici de les seves funcions de control, del deure de col·laboració, de la facultat 
de sol·licitar assessorament, de la defensa jurídica i de la facultat de revisió dels 
sistemes informàtics de gestió d’acord amb el que preveuen els paràgrafs següents.
 
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.
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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. 
 
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.
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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. 
            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          
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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. Els Informes emesos per la Intervenció i la Secretaria General de l’Entitat 
      van considerar adient, i aquesta Presidència assumeix el seu criteri a efectes        
de Proposta d’Acord, l’aplicació del règim de fiscalització limitada prèvia de       
despeses i obligacions en règim de requisits bàsics, respecte dels extrems          
fixats per l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article 152.1 de la Llei             
47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
 
            8. I igualment van considerar adient els mateixos Informes d’Intervenció i de 
      Secretaria General de l’Entitat la proposta d’Acord de substitució de la       
fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat local i els        
seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa      de 
raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció        interventora 
sobre els seus drets i ingressos.
 
En raó dels anteriors antecedents, normativa aplicable i fonaments, i d’acord amb els 
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Informes d’Intervenció i de Secretaria General de l’Entitat, aquesta Alcaldia formula al 
Ple proposta d’adopció d’Acord
 
Primer .- De substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria 
de l’Entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control 
inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la 
funció interventora sobre els seus drets i ingressos, en els termes que preveuen els 
articles 9.1 i 40 de la norma reglamentària esmentada, 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.

 

Expedient 567/2018. Aprovació de Conveni

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ ADDENDA  AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL I L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS, EN MATÈRIA DE SERVEIS 
SOCIALS  I  ALTRES  PROGRAMES  RELATIUS  AL  BENESTAR  SOCIAL  I 
POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
 
Antecedents de fet
Que en data 14 de juny de 2017, tenen subscrit conveni marc de col·laboració entre 
el  Consell  Comarcal  del  Tarragonès i  l’Ajuntament  dels  Pallaresos en matèria de 
serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
En data 26 d’octubre de 2017 es va signar addenda al contracte programa 2016-
2019 per a la coordinació, cooperació i la col·laboració entre el DTSF i el CCT, en 
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
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d’igualtat , per el 2017.
A mesura que, l’addenda al Contracte Programa 2016-2019 ha estat dissenyada per 
tal  de  concretar  els  acords  generals  per  al  període  2017-2019  del  Contracte 
Programa, i sent la mateixa comporta ampliar el marc de col·laboració en determinats 
programes i serveis de conformitat a les millores que es concreten a l’annex.
 
Fonaments de Dret
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials 
El Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials 
que disposa la priorització de la cooperació interadministrativa i preveu els convenis 
de col·laboració
Decret 27/2003 de 21 de gener, d’Atenció Social primària
 
Per tot el qual, es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
 
Primer.- APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i 
l’Ajuntament dels Pallaresos en matèria de serveis socials i altres programes relatius 
al benestar social i polítiques d’igualtat .
Segon.- Facultar  el  Sr.  Alcalde  per  la  signatura  i  realització  de  tots  els  tràmits 
d’aquest expedient 
Tercer.- Tramete aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

No hi ha assumptes

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

No hi ha assumptes

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Número: 5/2018
Data: 11 de juliol de 2018
Horari: 20:00 hores
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial

Convocatòria: Primera

Hi assisteixen:

Josep Maria Nolla Cabellos
Toni Tenorio Recuero
Maite Llonch Simó
Maria Grau Alasà
Francesc Xavier Marcos Tuebols
Jordi Sans Ferrer
Maria de las Mercedes Ramos Sánchez
Ma Jesús Coronado Fuentes
Jaume Enseñat Fernández

Excusen  la  seva  assistència:  Jaime  J.  Vidal  Guiamet i  Inmaculada  Sánchez 
Fernández

Mariona Valls Cunillera, Secretària-Interventora

Als efectes de la constància fidel del desenvolupament de la sessió, aquesta ha estat 
enregistrada íntegrament  en suport  digital  en  format  àudio  i,  en el  seu cas també 
vídeo,  mitjançant  càmera  digital  de  la  marca  PANASONIC  model:  HDC-  SD80  i 
número de sèrie E1TG00515, operada per l’empleat públic Sr. Joan Carles Petit Piñol, 
enregistrament que queda gravat en suport targeta SD i minidisc, un exemplar del qual 
enregistrament, sense perjudici de la seva disponibilitat en la pàgina web municipal i 
demés mitjans de publicitació que es puguin adoptar, consta arxivat en la Secretaria de 
l’Ajuntament a efectes de la seva constància, acreditació i fe pública del seu contingut i 
disponibilitat de poder-se constatar. 

Les opinions dels membres de la Corporació en les seves intervencions consisteixen 
en la deliberació sobre aspectes directes o indirectes de l’assumpte de què es tracti, 
sense  especial  transcendència  jurídica  (en  cas  contrari  constaran  transcrites 
literalment en text) conduents al sentit del vot del grup en nom del qual intervenen. 
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Ordre del dia

1.- Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació de les obres per procediment obert de la 2a 
fase del poliesportiu dels Pallaresos.

2.-  Aprovació,  si  s’escau,  definitiva  del  projecte  d’abastament  d’aigua  de  la 
Urbanització  Pallaresos  Park  que  podeu  consultar  a  la  seu 
electrònicahttp://ajuntamentdelspallaresos.eadministracio.cat/transparency/72fe2de0-
f5be-4a01-8d7a-ec961d241172/ 

3.- Aprovació, si s’escau, inicialment de la Declaració de la Necessitat d´Ocupació dels 
béns  i  drets  afectats  d´expropiació  pel  “Projecte  d’Abastament  d’Aigua  de  la 
Urbanització  Pallaresos  Park”  i  la  relació  concreta  i  individualitzada  dels  béns  a 
expropiar. 

4.-  Aprovació,  si  s’escau,  del  règim de fiscalització  i  intervenció limitada prèvia de 
requisits bàsics en quan a les despeses i obligacions, i control inherent a la presa de 
raó en comptabilitat en quan als drets i ingressos

5.- Aprovació, si s’escau de la addenda  al conveni de col·laboració entre el consell 
comarcal  i  l’ajuntament  dels  pallaresos,  en  matèria  de  serveis  socials  i  altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.

1.-  APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DE  L’ADJUDICACIÓ  DE  LES  OBRES  PER 
PROCEDIMENT  OBERT  DE  LA  2A  FASE  DEL  POLIESPORTIU  DELS 
PALLARESOS.

Antecedents

Primer.- En la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament dels Pallaresos, de data 22 
de febrer de 2018, s’aprova l’expedient de contractació de les obres incloses dins el 
Projecte “Poliesportiu dels Pallaresos 2a Fase (Urbanització Entorn, Tancament pista i 
Edifici  per serveis)”,  per  import  de 418.699,01 €,  pressupost  net,  i  87.926,79 € en 
concepte d’IVA i un termini d’execusió de 6 mesos.

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 48, de data 28 de febrer de 
2018 es publicà l'anunci de licitació.

En data 8 de maig de 2018 es va reunir la Mesa de contractació, i es va establir la 
relació definitiva de candidats admesos/inadmesos i exclosos, que va ser la següent:

Propostes inadmeses per presentar-se fora de termini: Cap

Relació de licitadors admesos: 

Nº LICITADOR
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1 CONSTRUCCIONES JAÉN VALLÉS SL

2 RAVI OBRES TRANSPORTS I EXCAVACIONS, S.L.

Relació de licitadors exclosos: Cap

La mesa de contractació es va reunir a continuació, en acte públic, per l'obertura del 
sobre 2 relatiu a l’oferta econòmica i resta de criteris avaluables de forma automàtica, 
donant lectura de les propostes dels licitadors en acte públic i es va procedir a la seva 
valoració i puntuació, amb el següent resultat:

LICITADOR PUNTUACIÓ TOTAL SOBRE 2

CONSTRUCCIONES JAÉN VALLÉS SL 100 PUNTS

RAVI OBRES TRANSPORTS I EXCAVACIONS, S.L. 79,55 PUNTS

La mesa proposa aixecar aquesta mateixa relació, amb les propostes classificades per 
ordre decreixent, a l'òrgan de contractació.

Per acord de Ple de data 31 / 05 / 2018, s’aprova la relació classificada de les ofertes i 
es requereix al  licitador  que ha presentat  l’oferta econòmicament més avantatjosa, 
CONSTRUCCIONES JAÉN VALLÉS SL, perquè presenti la documentació justificativa 
de conformitat amb el Plec de clàusules administratives. 

En  data  25  /  06  /  2018,  re  núm.  2119,  el  licitador  que  va  presentar  l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, l’empresa CONSTRUCCIONES JAÉN VALLÉS, SL 
presenta la documentació requerida i sol·licita que la garantia definitiva se li descompti 
de les factures que anirà presentant. 

Fonaments de Dret

La legislació aplicable és la següent: 

- Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, 
sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.

- Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).

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

- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de 
la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no 
contradigui a la LCSP

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i  
bon govern. 

L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord vista la Disposició 
Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  de  contractes  del  sector  públic,  és  el  Ple  de  la 
Corporació

Per tot això, Proposo al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

Primer. Adjudicar  el  contracte  per  l’execució  de  les  obres  incloses  en  el  projecte 
Projecte “Poliesportiu dels Pallaresos 2ª Fase (Urbanització Entorn, Tancament pista i 
Edifici per serveis)" , a l'empresa CONSTRUCCIONES JAÉN VALLÉS, SL amb CIF 
B43429562,  per  import  de  410.321,03€,  sense  IVA amb  subjecció  als  plecs  de 
clàusules administratives i tècniques aprovats. 

Segon.- Requerir a l'empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de 
l’endemà de la  notificació de l’adjudicació,  procedeixi  a  formalitzar  el  corresponent 
contracte administratiu.

Tercer.- Notificar  aquesta  resolució  a  totes  les  empreses  que  han  participat  en  el 
procés de contractació, amb indicació dels recursos procedents.

Quart.- Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant. 

Cinquè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del 
Sector Públic, de conformitat amb allò que estableix la Llei de Contractes del Sector 
Públic.

Sotmesa  a  votació  s’aprova  en  tots  els  seus  punt  els  anteriors  acords  per 
unanimitat.

2.-    APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DEFINITIVA  DEL  PROJECTE  D’ABASTAMENT 
D’AIGUA DE LA URBANITZACIÓ PALLARESOS PARK

Resultant que l’abastament d’aigua potable d’una de les urbanitzacions del municipi, 
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Pallaresos  Park,  es  ralitza  mitjançant  la  captació  d’un  pou  propi.  De  tant  en  tant, 
existeixen problemes amb l’esmentada captació degut,  per una part  a la insuficient 
capacitat del pou per fer front a la demanda i per l’altra a la baixa qualitat química de 
l’aqüífer  ja  que es  detecten  uns nivells  de nitrats  al  voltant  dels  48-49 ppm,  molt 
propers al límit permès de 50 ppm 

Vist el Projecte d’Abastament d’Aigua de la Urbanització Pallaresos Park, aprovat per 
EMATSA i  amb  un  pressupost  de  1.070.401,31€  IVA  inclòs,  entrat  per  registre 
d’entrada d’aquest Ajuntament el dia 26 de febrer de 2018, núm. 802/2018. 

Resultant que el projecte va ser aprovat inicialment pel ple ordinari de data 5 / 04 / 
2018.

Resultant que l’acord va ser publicat al taulell d’anuncis electrònic de l’Ajuntament i al 
Butlletí Oficial de la Província de data 17 / 04 / 2018 núm. 74.

Resultant que durant el període d’exposició al públic s’han presentat un total de   una 
al·legació per part de la Diputació de Tarragona, RE núm. 1780 de data 24 de maig de 
2018, adjunta al present acord.

Resultant que ha estat modificat el projecte introduint els suggeriments emesos per 
Diputació.

Vistos els informes que obren a l’expedient es proposa al Ple Municipal, com a òrgan 
de contractació  segons allò  establert  a  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.-  Estimar  les  al·legacions  emeses  per  Diputació  de  Tarragona  i  adaptar  el 
projecte als seus suggeriments, atès que afectes la carretera propietat de Diputació.

_
Segon.-   Aprovar definitivament el projecte d’abastament d’aigua de la Urbanització 
Pallaresos Park, que degudament diligenciat obra a l’expedient administratiu.

L’aprovació  definitiva  del  projecte  porta  implícita  la  declaració  d’utilitat  pública  i  la 
necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis que estan compresos en ella, a l’efecte 
d’expropiació forçosa.

Tercer.- Publicar el corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la Província i  al tauler 
d’anuncis d’aquest Ajuntament i al seu lloc web.

_
Quart.- Notificar  el  present  acord  als  reclamants  amb indicació  dels  recursos  que 
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siguin procedents.

Sotmesa  a  votació  l’anterior  acord  s’aprova  en  tots  els  seus  punts  per 
unanimitat.

3.-  APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  INICIALMENT  DE  LA  DECLARACIÓ  DE  LA 
NECESSITAT D´OCUPACIÓ DELS BÉNS I  DRETS  AFECTATS  D´EXPROPIACIÓ 
PEL  “PROJECTE  D’ABASTAMENT  D’AIGUA  DE  LA  URBANITZACIÓ 
PALLARESOS  PARK”  I  LA RELACIÓ  CONCRETA I  INDIVIDUALITZADA DELS 
BÉNS A EXPROPIAR. 

Havent-se aprovat definitivament el “Projecte d’Abastament d’Aigua de la Urbanització 
Pallaresos Park”,  la  qual  cosa suposa la  declaració  d’utilitat  pública  de la  referida 
actuació, i resultant necessària l’adquisició dels béns i drets afectats per la mateixa, i 
d’acord  amb  les  disposicions  d’aplicació  de  la  Llei  d’expropiació  forçosa  i  el  seu 
reglament i la legislació hipotecària al respecte, per present

Proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS

Primer.-  APROVAR la  Declaració  de  la  Necessitat  d´Ocupació  dels  béns  i  drets 
afectats  d´expropiació  pel  “Projecte  d’Abastament  d’Aigua  de  la  Urbanització 
Pallaresos Park”, els quals consten relacionats individualment annexes a la present 
resolució, i  correlativament declarar la iniciació de l´expedient d´expropiació forçosa 
dels mateixos.

Segon.- APROVAR la relació concreta i individualitzada dels béns a expropiar afectats 
pel  projecte  anterior,  segons  consten  annexes,  i  sotmetre-la  a  tràmit  d´informació 
pública pel termini de 15 dies hàbils, als efectes que els afectats o qualsevol persona 
puguin al·legar el que estimin convenient sobre la titularitat dels béns, la procedència 
de L´ocupació o disposició dels mateixos, sobre el seu estat material o legal i sobre la 
necessitat d´ocupació.

Tercer.- SOL·LICITAR al Registre de la Propietat certificació de domini i càrregues de 
les finques afectades, i la pràctica dels assentaments registrals corresponents.

En totes les finques dret a expropiar: el ple domini 

ANNEX

Relació de béns afectats d´expropiació
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Sotmesa a votació l’anterior acord s’aprova en tots els seus punts amb cinc (5) 
vots  a  favor  dels  Srs.  Nolla,  Tenorio,  Marcos,  Grau  i  Llonch;  i  quatre  (4) 
abstencions dels Srs. Sans, Enseñat, Ramos i Coronado.

4.-  APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL RÈGIM DE FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ 
LIMITADA  PRÈVIA  DE  REQUISITS  BÀSICS  EN  QUAN  A  LES  DESPESES  I 
OBLIGACIONS,  I  CONTROL  INHERENT  A  LA  PRESA  DE  RAÓ  EN 
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COMPTABILITAT EN QUAN ALS DRETS I INGRESSOS.

Que formula l’Alcaldia en relació al 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.

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. 

4.  Per  l’Alcaldia,  en  Resolució  de  data  29  /  06  /  2018,  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.
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5.  En data 29 /  06 /  2018 s’han emès Informes d’Intervenció i  Secretaria General, 
respectivament, de l’Entitat.

Lesgislació Aplicable

Està constituïda bàsicament per les següents normes :
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local (LRBRL) 
- 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) 
-  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) 
-  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
-  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. 

Fonaments de Dret

1.  L’article 4 del RD 424/2017 estableix que l’òrgan interventor de l’entitat local,  en 
l’exercici de les seves funcions de control intern, està sotmès als principis d’autonomia 
funcional, exercici desconcentrat i procediment contradictori i haurà d’exercir el control 
intern amb plena autonomia respecte de les autoritats i les altres entitats la gestió de 
les quals sigui objecte del control. A aquests efectes, els funcionaris que el portin a 
terme  han  de  tenir  independència  funcional  respecte  dels  titulars  de  les  entitats 
controlades. L’òrgan interventor ha de disposar d’un model de control eficaç i per a 
això se li han d’habilitar els mitjans necessaris i suficients.

A aquests efectes el model ha d’assegurar, amb mitjans propis o externs, el control 
efectiu de, com a mínim, el  vuitanta per cent del pressupost general consolidat de 
l’exercici  mitjançant  l’aplicació  de  les  modalitats  de  funció  interventora  i  control 
financer, i del cent per cent del mateix en el transcurs de tres anys consecutius. 

2. L’article 6 del mateix RD 424/2017, estableix que l’òrgan interventor pot fer ús, en 
l’exercici de les seves funcions de control, del deure de col·laboració, de la facultat de 
sol·licitar assessorament, de la defensa jurídica i de la facultat de revisió dels sistemes 
informàtics de gestió d’acord amb el que preveuen els paràgrafs següents.

Concretament,  l’apartat  4  d’aquest  article  6,  estableix  que  els  òrgans  interventors 
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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. 

En tot cas, de no acordar-se de forma expressa la referida substitució, serà aplicable 
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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. 
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En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb  
finançament afectat s’ha de comprovar que els recursos que les financen són 
executius,  i  s’ha  d’acreditar  amb  l’existència  de  documents  fefaents  que  
n’acreditin l’efectivitat. 
Quan es tracti de contreure compromisos de despeses de caràcter plurianual 
s’ha de comprovar, a més, si es compleix el que preceptua l’article 174 del  
TRLRHL. 
S’entén  que  el  crèdit  és  adequat  quan  financi  obligacions  a  contreure  o  
nascudes  i  no  prescrites  a  càrrec  de  la  tresoreria  de  l’entitat  local  que  
compleixin  els  requisits  dels  articles  172  i  176  del  text  refós  de  la  Llei  
reguladora de les hisendes locals. 

b. Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan competent. En tot 
cas s’ha de comprovar la competència de l’òrgan de contractació o concedent 
de la subvenció quan aquest òrgan no tingui atribuïda la facultat per aprovar les 
despeses de què es tracti. 

c. Els altres aspectes que, per la seva transcendència en el procés de gestió, 
determini el ple a proposta del president i previ informe de l’òrgan interventor. A 
aquests  efectes,  independentment  que  el  Ple  hagi  dictat  acord  o  no,  es  
consideren, en tot cas, transcendents en el procés de gestió els aspectes que 
fixi  l’acord  de  Consell  de  Ministres  vigent  respecte  l’exercici  de  la  funció  
interventora en règim de requisits bàsics, en els supòsits que siguin aplicables 
a les entitats locals, que s’han de comprovar en tots els tipus de despesa que 
comprèn.

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”.
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7.  Els Informes emesos per la Intervenció i la Secretaria General de l’Entitat  
van considerar adient, i aquesta Presidència assumeix el seu criteri a efectes 
de Proposta d’Acord, l’aplicació del règim de fiscalització limitada prèvia de  
despeses i obligacions en règim de requisits bàsics,  respecte dels extrems  
fixats per l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article 152.1 de la Llei  
47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

8.  I igualment van considerar adient els mateixos Informes d’Intervenció i de  
Secretaria  General  de  l’Entitat  la  proposta  d’Acord  de  substitució  de  la  
fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat local i els 
seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa 
de raó en  comptabilitat,  com  a  procediment  per  a  l’exercici  de  la  funció  
interventora sobre els seus drets i ingressos.

En raó dels anteriors antecedents, normativa aplicable i fonaments, i d’acord amb els 
Informes d’Intervenció i de Secretaria General de l’Entitat, aquesta Alcaldia formula al 
Ple proposta d’adopció d’Acord

Primer .- De substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria 
de  l’Entitat  local  i  els  seus  ens  dependents  amb  pressupost  limitatiu,  pel  control 
inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la 
funció interventora sobre els seus drets i ingressos, en els termes que preveuen els 
articles 9.1 i 40 de la norma reglamentària esmentada, 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.
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Sotmesa  a  votació  l’anterior  acord  s’aprova  en  tots  els  seus  punts  per 
unanimitat.

5.-  APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU  DE  LA   ADDENDA   AL  CONVENI  DE 
COL·LABORACIÓ  ENTRE  EL  CONSELL  COMARCAL  I  L’AJUNTAMENT  DELS 
PALLARESOS,  EN  MATÈRIA DE  SERVEIS  SOCIALS  I  ALTRES  PROGRAMES 
RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT.

Antecedents de fet

Que en data 14 de juny de 2017, tenen subscrit conveni marc de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament dels Pallaresos en matèria de serveis 
socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.

En data 26 d’octubre de 2017 es va signar addenda al contracte programa 2016-2019 
per a la coordinació, cooperació i la col·laboració entre el DTSF i el CCT, en matèria de 
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat , per 
el 2017.

A mesura que, l’addenda al Contracte Programa 2016-2019 ha estat dissenyada per 
tal de concretar els acords generals per al període 2017-2019 del Contracte Programa, 
i sent la mateixa comporta ampliar el marc de col·laboració en determinats programes i 
serveis de conformitat a les millores que es concreten a l’annex.

Fonaments de Dret

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials 

El Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials 
que disposa la priorització de la cooperació interadministrativa i preveu els convenis de 
col·laboració

Decret 27/2003 de 21 de gener, d’Atenció Social primària

Per tot el qual, es proposa al ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i 
l’Ajuntament dels Pallaresos en matèria de serveis socials i altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d’igualtat .

Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per la signatura i realització de tots els tràmits d’aquest 
expedient 

Tercer.- Tramete aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès

Sotmesa  a  votació  l’anterior  acord  s’aprova  en  tots  els  seus  punts  per 
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unanimitat.

I no havent-hi més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió essent les 20:15 hores 
(les vint hores i quinze minuts), del contingut de la qual s'aixeca la present acta que 
signa el Sr. Alcalde i jo, la Secretària-interventora, que dono fe.

 
Els Pallaresos, 11 de juliol de 2018

Vist-i-plau, l’Alcalde 
Sr. Josep Maria Nolla Cabellos
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