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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 26 DE NOVEMBRE 

DE 2021 

 

Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2021000008  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 26 de novembre de 2021 

Hora d’inici: 20:07 h 

Hora de fi: 21:00 h 

Lloc: Sala de Plens 

 

Hi assisteixen: 

Josep Coma Guitart, Alcalde 

Pedro Suñer Vilanova, Regidor 

Elena Llongarriu Guillamet, Regidora 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Regidora 

Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Regidora 

Albert Ibáñez González, Regidor 

Cristina Reig Franch, Secretària 

 

Amb veu i sense vot: Ningú. 

  

 

Han excusat la seva absència: 

Carles Garriga Gardella, Regidor 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui 

iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.  

 

1.0.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 

 

Es proposa al Ple aprovar les següents actes:  

 

ACTA NÚM. 6/2021, de 24 de setembre de 2021, sessió ordinària.  

ACTA NÚM. 7/2021, de 22 d’octubre de 2021, sessió extraordinària. 

 

Resultat: Aprovat per unanimitat dels assistents. 

 

2.0.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 

 
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia des de l’últim ple ordinari i que consten a la 

carpeta del regidor, del núm. 2021DECR000415 al 2021DECR000485. 

 

El ple en queda assabentat. 
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3.0.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 151 a 

la 194 de l’any 2021. 

 

Es dona compte de la relació de factures aprovades, de la remesa 151 a la 194, 

corresponents a l’any 2021.  

 

 

Donar compte per 6 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carmen Mercedes Serra 

Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

4.0.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda del cost efectiu dels 

serveis del 2020. 

 

Es fa saber que en data 27-10-2021 es va trametre al Ministeri d'Hisenda la 

informació corresponent al càlcul del cost efectiu dels serveis públics i es dóna compte 

de l’informe d’intervenció corresponent a aquest càlcul:  

  
“Informe d’intervenció sobre el sobre el càlcul del cost efectiu dels serveis 

públics per a l’exercici 2020 

 

EXPEDIENT X2021000435 

 

ANTECEDENTS 

 

L’article 116 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local disposa que totes les entitats locals calcularan, abans del dia 1 de novembre de 

cada any, els costos efectius dels serveis públics corresponents a l’exercici immediat  

anterior i els comunicaran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.  

 

FONAMENTS DE DRET 

 

1. Articles 36 i 116 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local, que conté determinats criteris bàsics relatius al cost efectiu dels serveis 

prestats per les entitats locals. 

2. Articles 2 a 7 i la Disposició Transitòria Única de l’Ordre HAP/2075/2014, de 6 de 

novembre, per la qual s’estableixen els criteris de càlcul del cost efect iu dels serveis 

prestats per les entitats locals. 

3. Resolució de 23 de juny de 2015, de la Secretaria General de Coordinació 

Autonòmica i Local, per la qual s’especifiquen els elements inclosos en els annexos 

de l’Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre. 

4. Article 15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la qual es desenvolupen 

les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, 

de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.  

5. Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels 

pressupostos de les entitats locals. 

6. Guia del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques relativa a la remissió del 

cost efectiu dels serveis públics de l’exercici 2020. 
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Atesa la legislació vigent, S’INFORMA: 

 

De conformitat amb l’article 7 de l’Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, els 

serveis respecte dels quals s’ha de calcular el cost efectiu són: 

 

a) Els serveis de prestació obligatòria de l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local i relacionats a l’annex 1 de l’Ordre 

HAP/2075/2014, de 6 de novembre. En l’àmbit del sector públic de l’Ajuntament  

de Molló, els serveis prestats són els següents: 

 

 

ANNEX I   

Serveis de prestació obligatòria codi 

Enllumenat públic. 165 

Proveïment domiciliari d'aigua potable. 161 

Pavimentació de les vies públiques 1532/150P 

Cementiri 164 

Recollida de residus 1621 

Neteja viària 163 

Clavegueram 160 

Accés als nuclis de població 1531/150P 

Pavimentació vies públiques 1532/150P 

Parc públic 171/170P 

 

 

b) Els serveis derivats de l’exercici de competències pròpies i delegades dels articles 

7, 25.2 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 

i concretats a l’annex 2 de l’Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, que en el 

sector públic de l’Ajuntament de Molló són: 

 

Serveis corresponents a competències 

pròpies codi 

Urbanisme: planejament, gestió, execució i 

disciplina urbanística. 151/150P 

Conservació, manteniment i vigilància dels 

edificis de titularitat local destinats a centres 

públics d'educació infantil, d'educació primària o 

d'educació especial. 323/324/320P 

Infraestructura viària i altres equipaments de 

titularitat de l'entitat local. 45 

Promoció de la cultura 334/330P 

Informació i promoció de l' activitat turística 

d'interès i àmbit local 432/430P 

Fires 4311/430P 
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Promoció de l'esport 341/340P 

Activitats funeràries 164 

Instal·lacions esportives 342/340P 

 

 

TERCER.- Remissió de la informació. 

 

D’acord amb l’article 4.1.b de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, correspon a la 

Intervenció de la corporació local la remissió de la informació dels costos efectius i la 

data màxima segons l’aplicació de tramesa del Ministeri d’Hisenda i Administracions 

Públiques és el 31 d’octubre de 2021. 

 

 

QUART.- Font d’informació. 

 

Per al càlcul del cost efectiu dels serveis s’ha utilitzat com a font d’informació la 

liquidació del pressupost general la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament  

de Molló de l’exercici 2020. 

 

CINQUÈ.- Criteri de càlcul. 

El càlcul del cost efectiu es determina per l’agregació de dos components:  

 

a) Costos directes associats a cada servei. En aquest sentit, cal distingir: 

a.1) Costos directes de les entitats amb pressupost limitatiu. Per a la seva fixac ió 

s’han agregat els imports directament de les obligacions reconegudes netes 

imputables als articles de l’ordre EHA/3565/2008 següents: 

 Despeses de personal (articles 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16) 

 Despeses en béns corrents i serveis (articles 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26). 

 Amortització de la inversió inclosa en els articles 60, 61, 62 i 63  (excepte 

el concepte 648). 

 Arrendament financer (concepte 648). 

 Despeses en transferències corrents i de capital (article 48 i 78). 

 Altres despeses no financeres no relac ionades amb el servei i no recollides 

en els apartats anteriors. 

a.2.) Costos directes de les entitats que apliquen el pla general de comptabilitat 

de l’empresa. Per a la seva determinació, s’ha tingut en compte les despeses 

d’explotació incloses en el compte de pèrdues i guanys recollides en les partides 

4 “aprovisionaments”; 6 “despeses de personal”; 7 “altres despeses d’explotació” 

i 8 “amortització de l’immobilitzat”. 

 

b) Costos indirectes, els imports dels grups de programes 130, 150, 170, 320, 330, 

340, 420, 440, 450 i 920 de les polítiques de despesa imputades 

proporcionalment a cada grup de programes o programa atenent el seu volum de 

despesa. 

 

SISÈ.- En aplicació dels criteris esmentats en l’apartat anterior, es detalla tot seguit 

els costos efectius de les entitats de l’inventari d’ens del sector públic de la Diputació 

i dels serveis següents: 
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I. Serveis de prestació obligatòria 

 

Descripció 

Grup de 

Programa 
/ 

Programa 

Despeses 
de 

personal 

(articles 

10,11, 12, 
13, 14, 15 

i 16) 

Despeses 
béns 

corrents i 

servei s 

(articles20, 
21, 22, 23,24, 

25 i 26) 

Amortització 

de la inversió 

material 
(articles 60, 61, 

62 i 63) 

Arrendament 

financer 
(concepte 

648) 

Despeses en 

transferències 

corrents i de 

capital 
(articles 48 i 

78) 

Altres 
despeses 

no 

financeres 

relacionats 
amb el 

servei  

Despeses 

indirectes 

Cost 

Efectiu 
Enllumenat 

públic. 165 0,00 27.113,81 0,00 0,00 0,00 0,00 25.325,13 52.438,94 

Proveïment 
domiciliari 

d'aigua 

potable. 161 0,00 42.825,72 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,53 82.826,25 

Cementiri. 164 0,00 86,40 0,00 0,00 0,00 0,00 80,70 167,10 

Pavimentació 
de les vies 

públiques 1532/150P 0,00 9593,57 0,00 0,00 0,00 0,00 8960,69 18.554,26 

Clavegueram. 160 0,00 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,73 564,73 

Parc públic. 171 0,00 9625,43 0,00 0,00 0,00 0,00 8990,44 18.615,87 

 
 

II.  Serveis relatius a competències pròpies 

 

Descripció 

Grup de 

Programa 
/ 

Programa 

Despeses 
de 

personal 

(articles 

10,11, 12, 
13, 14, 15 i 

16) 

Despeses 

béns 
corrents i 

servei s 

(articles20, 

21, 22, 
23,24, 25 i 

26) 

Amortització 

de la inversió 

material(article 
s 60, 61, 62 i 

63) 

Arrendament 

financer 
(concepte 

648) 

Despeses en 

transferències 

corrents i de 

capital 
(articles 48 i 

78) 

Altres 
despeses 

no 

financeres 

relacionats 
amb el 

servei  

Despeses 

indirectes 

Cost 

Efectiu 

Instal·lacions 

esportives d'ús 

públic. 342 0,00 9.875,51 0,00 0,00 0,00 0,00 9.224,03 19.099,54 

Infraestructura 

viària i altres 

equipaments de 
titularitat de 

l'entitat local. 45 0,00 22.475,62 0,00 0,00 0,00 0,00 20.992,91 43.468,53 

Informació i 

promoció de 

l'activitat 

turística 
d'interès i àmbi t  

local. 432 0,00 2.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.166,96 4.486,96 

Fires. 4311 0,00 958,32 0,00 0,00 0,00 0,00 895,10 1.853,42 

Promoció de 

l'esport. 341 0,00 5.815,70 0,00 0,00 2.787,20 0,00 8.035,37 16.638,27 

Promoció de la 

cultura. 334 0,00 40,20 0,00 0,00 0,00 0,00 37,54 77,74 

Conservació, 

manteniment i 

vigilància dels 

edificis de 
titularitat local 

destinats a 

centres públics 

d'educació 
infantil, 

d'educació 

primària o 323 0,00 0,00 0,00 0,00 3.068,18 0,00 2.865,78 5.933,96 
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d'educació 

especial. 

 
 

” 
 

 

Donar compte per 6 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carmen Mercedes Serra 

Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

5.0.- Donar compte de l'informe anual d'auditoria del registre comptable de 

factures de l'exercici 2020. 

 

 

Es dona compte de l'informe anual d'auditoria del registre comptable de factures de 

l'exercici 2020 emès per la interventora en data 1 d’octubre de 2021 que es transcriu 

a continuació: 

 
“Informe anual d'auditoria del registre comptable de factures de l'exercici 

2020 

 

Taula de Continguts 

 

1. INTRODUCCIÓ 3 

2. OBJETIU DEL TREBALL: AUDITORIA DELS REGISTRES COMPTABLES DE 

FACTURES, ART. 12 DE LA LLEI 25/2013 3 

3. ABAST DEL TREBALL: GUIA PER A LES AUDITORIES DELS REGISTRES 

COMPTABLES DE FACTURES PREVISTES EN L’ARTICLE 12 DE LA LLEI 25/2013

 4 

4. NORMATIVA APLICABLE 6 

5. RESULTATS DE LES PROVES DE L’AUDITORIA EFECTUADA 7 

5.1. PROVES RELACIONADES AMB LES FACTURES EN PAPER 7 

5.2. PROVES SOBRE ANOTACIÓ DE FACTURES AL RCF 8 

5.3. PROVES SOBRE VALIDACIONS DEL CONTINGUT DE LES FACTURES 11 

5.4. PROVES RELACIONADES AMB LA TRAMITACIÓ DE LES FACTURES 13 

5.5. PROVES RELACIONADES AMB LES OBLIGACOINS DELS ÒRGANS 

COMPETENTS EN MATÈRIES DE COMPTABILITAT I CONTROL 19 

5.6. REVISIÓ DE LA SEGURETAT 20 

6. CONCLUSIONS DE L’AUDITORIA. 23 

7. ANNEX DE DADES I TAULES JUSTIFICATIVES 23 

 

Introducció 

 

El treball inclou la realització d’una auditoria operativa del Registre Comptable de 

Factures (en endavant, el RCF) corresponent a l’exercici 2020. Això a fi de donar 
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compliment a l’establert en 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, que fou 

modificada mitjançant la Llei Orgànica 6/2015, de 12 de juny, per introduir un nou 

apartat 3 en l’article 12 amb la redacció següent: 

 

"Les Intervencions Generals o òrgans equivalents de cada Administració realitzaran 

una auditoria de sistemes anual per verificar que els corresponents registres 

comptables de factures compleixen amb les condicions de funcionament previstes en 

aquesta Llei i la seva normativa de desenvolupament i, en particular, que no queden 

retingudes factures presentades en el Punt general d’entrada de factures 

electròniques que estiguin dirigides a òrgans o entitats de la respectiva Administració 

en cap de les fases del procés. En aquest informe s’inclourà una anàlisi dels temps 

mitjans d’inscripció de factures en el registre comptable de factures i del nombre i 

causes de factures refusades en la fase d’anotació al registre comptable."  

 

Objectiu del treball: Auditoria dels Registres Comptables de Factures, art. 12 de la 

Llei 25/2013 

Es defineixen els objectius següents, enfocats a verificar que els corresponents 

registres comptables de factures compleixen amb les condicions de funcionament 

previstes en la Llei 25/2013 i la seva normativa de desenvolupament: 

 

Analitzar els processos de recepció de factures electròniques, la seva anotació al 

corresponent registre comptable de factures i la seva corresponent tramitació en 

funció de si són acceptades o refusades. 

 

Analitzar les causes i les actuacions de l’òrgan competent en matèria de comptabilitat 

en relació amb les factures respecte a les quals hagin transcorregut més de tres 

mesos des que van ser anotades sense haver-se efectuat el reconeixement de 

l’obligació. 

 

Analitzar els temps mitjans d’inscripció de factures en els registres comptables de 

factures, així com la possible retenció en les diferents fases del procés de factures.  

 

Verificar la correcta implementació dels controls de gestió en les aplicacions 

informàtiques implicades. 

 

Revisió de la gestió de la seguretat en aspectes relacionats amb la confidencialitat, 

autenticitat, integritat, traçabilitat i disponibilitat de les dades i serveis de gestió.  

 

L’informe d’auditoria consta d’una primera part en la qual es descriu el procediment 

que s’ha realitzat i una segona part denominada ANNEXES en la que es mostren les 

taules que contenen la informació estadística que il·lustren els resultats obtinguts.  

 

Abast del treball: Guia per a les auditories dels Registres Comptables de Factures 

previstes en l’article 12 de la Llei 25/2013 

 

L’auditoria operativa dels sistemes d’informació ha tingut per objectiu verificar que 

els corresponents registres comptables de factures compleixen amb les condicions 

de funcionament previstes en 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 i la 
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seva normativa de desenvolupament i, en particular, que no quedin retingudes 

factures presentades en el Punt general d’entrada de factures electròniques que 

fossin dirigides a òrgans o entitats d’aquesta entitat en cap de les fases del procés. 

En aquest informe s’inclou una anàlisi dels temps mitjans d’inscripció de factures en 

el registre comptable de factures i del nombre i causes de factures refusades en la 

fase d’anotació en el registre comptable en compliment de l’article 12 de l’esmentada 

Llei 25/2013. 

 

Les tasques realitzades en l’execució de procediments d’auditoria dels sistemes 

d’informació han estat les recollides en la "Guia per a les auditories dels Registres 

Comptables de Factures previstes en l’article 12 de la Llei 25/2013", publicada pel 

Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, Intervenció General de 

l’Administració de l’Estat (en endavant, la IGAE). 

 

Atès que aquest treball, per les seves característiques, no té la naturalesa d’auditoria 

de comptes ni es troba sotmès a la vigent Llei d’auditoria de comptes a Espanya, no 

s’expressa una opinió d’auditoria en els termes previstos en l’esmentada normativa.  

Proves d’auditoria realitzades: 

 

Proves relacionades amb les factures en paper. Verificar el compliment de l’article 4 

de la Llei 25/2013 i l’aplicació dels criteris desenvolupats en la Circular 1/2015, de 

19 de gener, de la IGAE, sobre la obligatorietat de la factura electrònica a partir  del 

15 de gener de 2015. 

 

Proves sobre anotació de factures en el Registre Comptable de Factures, en relació 

amb els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 25/2013 sobre l’anotació de les factures i article 

7 de la mateixa relatiu al seu arxiu i custòdia. 

 

Proves sobre validacions del contingut de les factures, en les que s’inclouen les 

relatives a les validacions no assumides per PGEFE que han de ser realitzades a 

l’anotar la factura en el Registre Comptable de Factures (Ordre HAP/1650/2015).  

 

Proves relacionades amb la tramitació de les factures, en les quals s’inclouen proves 

relatives a la tramitació d’aquelles factures electròniques anotades al RCF i que no 

hagin estat refusades per haver incomplert alguna de les validacions de l’apartat 

anterior. 

 

Proves relacionades amb les obligacions dels òrgans competents en matèries de 

comptabilitat i control, referides tant als requeriments periòdics que l’òrgan 

competent en matèria de comptabilitat ha d’efectuar respecte de les factures 

pendents de reconeixement d’obligació previstes en l’article 10 de la Llei 25/2013, 

com a l’informe anual que l’òrgan de control intern ha d’elaborar per avaluar el 

compliment de la normativa en matèria de morositat, exigit per l’article 12.2 de 

l’esmentada Llei. 

 

Revisió de la seguretat, per donar compliment a l’article 12 de l’Ordre HAP/492/2014 

pel que fa als requisits de disponibilitat, confidencialitat, integritat i seguretat del 

Registre Comptable de Factures. 

 



 
  

C/ Sant Sebastià, 2 – 17868 MOLLÓ – T. 972.74.03.87– www.mollo.cat 

 

En relació a l’abast d’aquest tipus d’auditories, és important destacar que es tracten 

d’auditories de sistemes encaminades exclusivament a la validació dels sistemes 

d’informació que gestionen els registres comptables de factures, sense existir cap 

connexió entre aquesta auditoria amb altres possibles controls englobats en 

auditories operatives que verifiquin la veracitat i consistència d’expedients.  

Normativa aplicable 

El marc legal i normatiu pel qual es regeix el funcionament dels RCF està constituït 

per les següents normes: 

 

Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 

registre comptable de factures en el Sector Públic. 

Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i 

tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la  

Llei 25/2013. 

Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques 

i funcionals que ha de reunir el PGEFe. 

Ordre HAP/1650/2015, de 31 de juliol, per la qual es modifiquen l’Ordre 

HAP/492/2014 i l’Ordre HAP/1074/2014. 

 

L’òrgan competent per a la gestió del RCF és l’òrgan o unitat administrativa que tingui 

atribuïda la funció de comptabilitat, és a dir, l’oficina comptable.  

 

Les factures poden ser remeses a l’oficina comptable principalment en el format 

aprovat de factura electrònica a través d’un PGEFe, que realitza un registre electrònic 

automatitzat, o bé en paper, solament quan no sigui obligatòria la factura electrònica, 

mitjançant la seva presentació en un registre administratiu. En qualsevol dels dos 

casos, les factures han de ser registrades per l’oficina comptable en el RCF, assignant  

a cadascuna un codi d’identificació de cada factura en l’esmentat registre comptable, 

que l’acompanyarà en la seva tramitació. 

 

Resultats de les proves de l’auditoria efectuada 

Proves relacionades amb les factures en paper 

Hem verificat el compliment de l’article 4 de la Llei 25/2013 i l’aplicació dels criteris 

desenvolupats en la Circula 1/2015, de 19 de gener, de la IGAE, sobre obligatorietat 

de la factura electrònica. 

Hem extret del sistema d’informació comptable totes aquelles factures que estiguin 

classificades com de tipus paper, és a dir, totes aquelles que no hagin estat remeses 

electrònicament en format Facturae. 

Per a totes les factures en paper que es registren al RCF, el RCF guarda la informació 

esmentada en l’article 5.3 de l’Ordre HAP/492/2014: data d’expedició de la factura i 

data de presentació de la factura en el registre administratiu; NIF; nom i cognoms, 

raó social de l’emissor; número de factura (i, en el seu cas, sèrie), import de 

l’operació, inclòs IVA (o impost equivalent), unitat monetària en la qual està 

expressat l’import i codis DIR3 dels òrgans competents en la tramitació de la factura 

(Oficina Comptable, Òrgan Gestor i Unitat Tramitador). Hem constatat que tos 

aquests camps tenen valors no nuls per al conjunt de factures en paper.  

 

Procediments d’anàlisi realitzats 

 



 
  

C/ Sant Sebastià, 2 – 17868 MOLLÓ – T. 972.74.03.87– www.mollo.cat 

 

L’objectiu principal d’aquesta prova és detectar aquelles factures que poden ser 

susceptibles d’estar incomplint la normativa d’obligatorietat de facturació electrònica. 

Per això, hem aplicat el següent conjunt de filtres per obtenir el conjunt de factures 

rebudes en el període auditat que són susceptibles d’estar incomplint la normativa a 

l’haver-se tramitat en paper en cop de tramitar-se de forma electrònica. 

Filtrat pel camp que indiqui el tipus de factura, seleccionant exclusivament les de 

tipus paper 

Filtrat pel tipus d’emissor, seleccionant les que pertanyen a persones jurídiques  

Filtrat per data d’emissió, deixant solament les superiors al 01/01/2020 

Filtrat per import total (incloent impostos) més gran a 5.000€ 

Filtrat per l’estat de la factura, seleccionant aquelles que no hagin estat refusades ni 

anul·lades (és a dir, les que hagin estat acceptades, o bé s’hagi reconegut l’obligació 

de pagament o s’hagin pagat). 

 

Resultats 

 

Com a recapitulació de l’anàlisi realitzat, en l’ANNEX es presenten les taules 1, 2, 3, 

4, 5 i 6. 

Taula 1. Evolució mensual del nombre de factures en paper susceptibles d’incomplir 

la normativa. 

Taula 2. Factures en paper susceptibles d’incomplir la normativa de més gran import  

Taula 3. Identificació dels proveïdors espanyols amb més gran import acumulat en 

factures en paper susceptibles d’incomplir la normativa. 

Taula 4. Òrgans Gestors amb més gran import acumulat en factures en paper 

susceptibles d’incomplir la normativa. 

Taula 5. Unitats Tramitadores amb més gran percentatge mitjà de factures en paper 

susceptibles d’incomplir la normativa. 

 

El resultat de l’anàlisi realitzat ha estat favorable. 

Proves sobre anotació de factures al RCF 

Els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 25/2013 indiquen que tota factura remesa pel PGEFe 

ha de posar-se a disposició o remesa automàticament al RCF corresponent, el qual, 

al rebre-la, l’anotarà, generant un codi d’identificació de l’esmentada factura en 

l’esmentat registre comptable que serà comunicat immediatament als Punts 

d’entrada de factures electròniques. Per un altre costat, l’article 7 de la Llei 25/2013 

indica que l’òrgan administratiu destinatari de la factura ha de ser responsable del 

seu arxiu i custòdia, encara que pot optar per utilitzar el PGEFe com a mitjà d’arxiu i 

custòdia. 

 

En l’auditoria hem constatat que, de manera automatitzada, al descarregar la factura, 

el RCF remet al Punt general d’entrada un codi automatitzat amb l’identificador de la 

factura al RCF. De la mateixa manera, hem verificat que aquestes s’emmagatzemen 

correctament. 

 

L’objectiu principal de les proves dels processos de recepció i anotació de factures al 

RCF és comprovar que totes les factures que arriben des del PGEFe al RCF s’anoten 

correctament en temps raonable i es custodien degudament. 

Desglossament de factures electròniques retingudes al PGEFe 

 

Les factures retingudes al PGEFe s’obtenen de dues maneres: 
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1. El PGEFe haurà de proporcionar una identificació de les  factures retingudes. En 

cas que existissin, s’haurien d’identificar aquelles factures retingudes al PGEFe que 

per qualsevol motiu no hagin estat encara descarregades.  Normalment això 

solament ha de ser possible per causa d’alguna errada tècnica que impedeixi 

l’esmentada descàrrega ja que, normalment, aquestes auditories anuals es realitzen 

vàries setmanes després de finalitzat l’exercici i seria molt estrany que quedessin 

factures sense descarregar de l’exercici anter ior. 

Una prova addicional realitzada per detectar possibles errors ha estat verificar que 

totes les factures electròniques que figuren en el llistat de "FACTURES REGISTRADES 

AL RCF" proporcionat pel PGEFe es troben en la base de dades del propi RCF. Per 

això, hem fet un creuament de la manera següent: 

Taules creuades: 

FACTURES REGISTRADES AL RCF, subministrada pel PGEFe. 

Taula de FACTURES ANOTADES de la base de dades del RCF auditat  

Camp d’encreuament: Núm. de Registre (Identificador de la factura al PGEFe)  

 

c. Encreuament realitzat: Registres que estiguin en la taula de FACTURES 

REGISTRADES AL RCF del PGEFe per als quals no existeixen ocurrències en la taula 

de FACTURES ANOTADES de la base de dades del RCF auditat. 

El resultat d’aquesta prova ha estat que totes les factures electròniques que figuren 

en el llistat de "FACTURES REGISTRADES AL RCF" proporcionat pel PGEFe es troben 

en la base de dades del propi RCF. 

Informe estadístic de temps mitjans d’inscripció de factures 

 

A fi de mostrar els temps mitjans d’inscripció de factures al RCF, hem realitzat el 

següent encreuament de dades: 

Taules creuades: 

FACTURES REGISTRADES AL RCF, subministrada pel PGEFe. 

Taula de FACTURES ANOTADES de la base de dades del RCF auditat. 

 

Camp d’encreuament: Núm. de Registre (Identificador de la factura al PGEFe). 

 

Encreuament realitzat: Registres coincidents (registres que estiguin en la taula de 

FACTURES REGISTRADES AL RCF del PGEFe per als quals existeixen ocurrències en 

la taula de FACTURES ANOTADES de la base de dades del RCF auditat). 

 

Camps inclosos en l’encreuament: A més del camp d’encreuament (Número de 

Registre), hem afegit a la taula resultant els següents camps: 

 

Camp "Data_registre" de la taula de FACTURES REGISTRADES AL RCF del PGEFe. 

Camp que contingui la data i hora de l’anotació de la factura en la taula de FACTURES 

ANOTADES de la base de dades del RCF auditat. 

Nou camp virtual calculat, que consistirà en una fórmula que calculi la diferència en 

segons entre els dos camps de data/hora anteriors. 

Opcionalment i en funció de si es vol realitzar un rànquing amb les factures que més 

han trigat en anotar-se, camps addicionals necessaris per a l’esmentat rànquing, com 

per exemple l’import, el NIF de l’emissor, la descripció de la factura o les unitats OC-

OG UT. 
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Un cop realitzat aquest encreuament, es disposa per a cada factura del temps que 

s’ha tractat en anotar-se al RCF, per la qual cosa es pot generar l’informe de temps 

mitjans d’inscripció de factures al RCF sol·licitat expressament en l’apartat 12.3 de 

la Llei 25/2013. 

 

Informe de custòdia de factures 

 

El sistema d’informació comptable que gestioni el RCF ha de custodiar les factures 

anotades de forma que es pugui accedir a elles. Per realitzar aquesta comprovació, 

hem realitzat un mostreig aleatori, seleccionant a l’atzar un conjunt de factures 

anotades al RCF, i feta la comprovació al sistema que es pot accedir i visualitzar la 

factura original. 

 

Resultats 

 

Com a recapitulació dels resultats d’aquestes proves, s’han realitzat les verificacions 

detallades a l’ANNEX en les taules 7, 8, 9, 10, 11 i 12. 

Taula 6. Llistat de factures retingudes al PGEF-e 

Taula 7. Evolució mensual dels temps d’anotació de factures al RCF.  

Taula 8. Identificació de les factures amb temps d’anotació més alt  

Taula 9. DIR3 amb més temps mitjà d’anotació de factures 

Taula 10. Dades de custòdia de factures obtingudes d’un mostreig.  

 

El resultat de l’anàlisi realitzada ha estat favorable. 

 

 Proves sobre validacions del contingut de les factures 

A continuació es detallen una sèrie de proves relatives a les validacions no assumides 

pel PGEFe que han d’estar realitzades a l’anotar la factura al RCF. Aquestes 

validacions es detallen en l’Ordre HAP/1650/2015 i es sintetitzen en una taula 

resumen publicada en el Portal web de la IGAE, en l’apartat destinat al RCF. 

 

D’acord amb aquesta Ordre, en l’auditoria és necessari constatar que les aplicacions 

informàtiques que processen les factures en la fase d’anotació al RCF realitzen 

aquestes comprovacions de manera automatitzada i refusen aquelles factures que no 

les superen. Aquesta comprovació es pot realitzar mitjançant una anàlisi de les 

factures registrades. 

 

S’ha verificat que SicalWin té implantats els controls següents descrits als diferents 

apartats de l’Ordre HAP/1650/2015: 

 

1. Apartat 4c: Constatar que el RCF refusa el duplicat o còpia d’aquelles factures que 

ja hagin estat registrades al RCF. Si primer arriba i s’anota al RCF la còpia i després 

l’original, es refusa l’original per arribar després. 

 

Apartat 5f: Constatar que, en cas que existeixi cess ionari, el NIF de l’emissor de la 

factura i el NIF del cessionari no coincideixen. 

 

Apartat 6a: Constatar que es valida que, en les factures emeses en euros, els imports 

totals de les línies relatius al cost total siguin numèrics i estiguin arrodonits, d’acord 

amb el mètode comú d’arrodoniment, a dos decimals, com a resultat del producte 
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del número d’unitats pel preu unitari, i que els imports bruts de les línies siguin el 

resultat de restar del cost total els descomptes, i de sumar els càrrecs, tots ells 

numèrics i amb dos decimals. També es validarà que la resta d’imports a nivell de 

línia, amb excepció de l’import unitari, vinguin expressats en euros amb dos 

decimals. No es consideren imports els tipus impositius o els percentatges a aplicar 

que, a l’igual que l’import unitari, podran tenir els decimals que permeti el format 

Facturae. 

 

Apartat 6b: Constatar que es valida que, en les factures emeses en euros, el total 

import brut de la factura sigui numèric i a dos decimals, per suma dels imports bruts 

de les línies. També s’ha de validar que la resta d’imports estiguin expressats en 

euros amb dos decimals. No es consideren imports els tipus impositius o els 

percentatges a aplicar que podran tenir els decimals que permeti el format Facturae. 

 

Apartat 6c: Validar que el codi de moneda en la qual s’emet la factura és vàlid.  

 

Apartat 6d: Constatar que es valida que si el "total import brut abans d’impostos" és 

positiu, el "total impostos retinguts", si té contingut, sigui més gran o igual a zero.  

 

Apartat 6e: Constatar que es valida que el "total import brut abans d’impostos" sigui 

igual al "total import brut" menys el "total general descomptes" més el "total general 

càrrecs". 

 

Apartat 6f: Constatar que es valida que el "total Factura" sigui igual al "total import 

brut abans d’impostos" més el "total impostos repercutits" menys el "total impostos 

retinguts". 

 

Pel que fa a les validacions anteriors, el RCF ha de respondre al PGEFe comunicant -

li el refús, indicant un codi d’error, així com la seva descripció.  

Amb l’objectiu de complir amb l’article 12.3 de la Llei 25/2013, aquestes proves 

d’auditoria han d’incloure també la realització d’un informe amb una anàlisi del 

nombre i causes de factures refusades en la fase d’anotació al registre comptable..  

 

Procediments d’anàlisi realitzats 

 

Les proves de validació descrites anteriorment s’han realitzat sobre les taules 

descarregades de la base de dades del RCF i es limiten a les factures electròniques, 

per la qual cosa és necessari comprovar que s’han aplicat les regles de validació 

correctament. 

SicalWin guarda un registre de les factures refusades per  haver incomplert les 

esmentades validacions que l’aplicació comprova de forma automàtica i prèvia a la 

descàrrega de factures des de la Plataforma de Facturació Telemàtica. 

S’indica el motiu de refús detallat en cada cas per la qual cosa es permet realitzar 

una anàlisi del nombre i causes dels incompliments de les validacions descrites en 

l’Ordre HAP/1650/2015. 

 

Informe de causes de rebutjos de factures 

 

En aquest informe s’inclou una anàlisi del nombre i causes de factures refusades en 

la fase d’anotació en el registre comptable. Per això prenem el conjunt de factures 
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refusades i les agrupem per motiu de refús, obtenint la seva distribució pel codi del 

rebuig. 

Resultats 

 

Com a recapitulació dels resultats d’aquestes proves, s’han realitzat les verificacions 

detallades en l’ANNEX en les taules 13 i 14. 

Taula 11. Detall dels incompliments de les validacions descrites en l’Ordre 

HAP/1650/2015. 

Taula 12. Desglossament de causes habituals de refús de factures. 

 

El resultat de les proves realitzades ha resultat favorable. 

 

 Proves relacionades amb la tramitació de les factures 

 

Els apartats 3 i 4 de l’article 9 de la Llei 25/2013 descriuen el procediment per a la 

tramitació de les factures un cop hagin estat anotades al RCF i no hagin estat 

refusades: 

 

L’òrgan o unitat administrativa que tingui atribuïda la funció de comptabilitat remetrà 

o posarà a disposició de l’òrgan competent per a tramitar, si procedeix, el 

procediment de conformitat amb l’entrega del bé o la prestació del servei realitzada 

per qui expedí la factura i procedir a la resta d’actuacions relatives a l’expedient de 

reconeixement de l’obligació, inclosa, en el seu cas, la remissió a l’òrgan de control 

competent a efectes de la preceptiva intervenció prèvia. 

 

Un cop reconeguda l’obligació per l’òrgan competent que correspongui, la tramitació 

comptable de la proposta o ordre de pagament identificarà la factura o factures que 

són objecte de la proposta, mitjançant els corresponents codis d’identificació 

assignats al RCF. 

 

Els articles 8 i 9 de l’Ordre HAP/492/2014 detallen informació respecte a les propostes 

d’anul·lació i subministrament d’informació sobre l’estat de les factures:  

 

En relació a les propostes d’anul·lació de factures (article 8), el RCF pot rebre 

sol·licituds d’anul·lació, de les que prendrà nota únicament si es corresponen amb 

factures anotades en l’esmentat Registre, i es passaran als corresponents òrgans 

competents per a la seva tramitació, a efectes de procedir a la seva estimació i 

subsegüent devolució de la factura, prèvia anul·lació, si fos el cas, de les anotacions 

que s’hagin efectuat en l’esmentat registre en relació amb la factura, o al seu rebuig.  

 

L’article 9 indica que l’Administració Pública haurà de subministrar informació sobre 

l’estat de les factures a petició prèvia del proveïdor o presentador d’aquestes, a 

través del PGEFe, comunicant-li els següents estats de tramitació possibles: si ha 

estat registrada al RCF, si ha estat comptabilitzada l’obligació reconeguda, si ha estat 

pagada, anul·lada o refusada. 

 

Per altra banda, els punts 3, 4 i 5 de la Disposició Addicional Primera de l’Ordre 

HAP/492/2014 amplien el detall sobre la tramitació, imposant nous requisits 

específics per a la AGE i les entitats públiques estatals de naturalesa administrativa:  
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1. Per cada factura l’oficina comptable remetrà o posarà a disposició de la unitat 

tramitadora la pròpia factura electrònica i el codi, data i hora d’anotació al RCF, 

havent de quedar constància en l’esmentat registre de la data i hora de recepció o 

descàrrega per la unitat tramitadora. 

 

Pel que fa a l’anotació al RCF de l’acceptació o refús i devolució de les mateixes per 

l’òrgan gestor, 

 

Quan procedeixi l’acceptació de la factura, la unitat tram itadora anotarà al RCF, pels 

mitjans electrònics que a tal efecte habiliti l’oficina comptable, l’acceptació de la 

factura, deixant constància de la data en la qual s’ha produït l’esmentada acceptació. 

 

Al mateix temps, quan no procedeixi l’acceptació de la factura, la unitat tramitadora 

anotarà al RCF, pels mitjans electrònics que a tal efecte habiliti l’oficina comptable, 

el refús de la factura i la seva devolució a través de l’oficina comptable, deixant  

constància de la data en la qual s’ha produït l’esmentat refús. 

 

Anotació al RCF en relació amb el reconeixement de l’obligació i el pagament de les 

mateixes. 

 

Per a aquelles factures de pagament directe a les que s’hagi prestat la corresponent 

aprovació de la conformitat i reconeixement de l’obligació, es deixarà constància en 

el propi RCF, preferentment de forma automàtica, del número d’operació comptable 

que s’hagués registrat al respectiu sistema d’informació comptable com a 

conseqüència de l’obligació reconeguda, i de les dates de l’esmentada obligació  i del 

pagament posterior, a efectes de la qual cosa tant l'anotació d’obligació reconeguda 

com la del pagament material identificaran la factura o factures associades 

mitjançant els corresponents codis de registre comptable de factures.  

 

Quan les factures es tramitin com a bestretes de caixa fixa o pagaments a justificar, 

la unitat tramitadora anotarà al propi RCF, per a cada factura, pels mitjans electrònics 

que s’habilitin, en el seu cas el número de lliurament de pagaments a justificar i la 

data de pagament de la factura. 

 

Sol·licituds d’anul·lació 

 

Per constatar que es tramiten adequadament les propostes d’anul·lació de factures 

hem realitzat el següent creuament de dades: 

 

Dades creuades: 

 

Dades de "SOL·LICITUDS D’ANUL·LACIÓ", subministrats pel PGEFe. 

 

Dades que incloguin les "SOL·LICITUDS D’ANUL·LACIÓ" provinents del PGEFe, així 

com la taula de dades d’ESTATS DE FACTURES de la base de dades del RCF auditat.  

 

Camp d’encreuament: Núm. de Registre (Identificador de la factura al PGEFe).  

 

Encreuaments realitzats: 
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Registres coincidents (registres que estiguin en la taula de SOL·LICITUDS 

D’ANUL·LACIÓ subministrada pel PGEFe per als que existeixen coincidències amb 

registres en les taules que incloguin les "SOL·LICITUDS D’ANUL·LACIÓ" provinents 

del PGEFe, així com en la taula d’ESTATS DE FACTURES de la base de dades del RCF 

auditat). Amb el resultat d’aquest encreuament podem veure quantes sol·licituds 

d’anul·lació del PGEFe s’han tramitat i en quin estat s’han quedat les factures. Si 

l’estat final de la factura és "ANUL·LADA", això indica que la sol·licitud d’anul·lació 

s’ha acceptat. Qualsevol altre estat implica que la sol·licitud d’anul·lació no s’ha 

acceptat. 

 

Registres per als que hi ha ocurrències en les FACTURES REGISTRADES EN EL RCF 

del PGEFe, per als que existeixin ocurrències en la taula SOL·LICITUDS D’ANUL·LACIÓ 

subministrada pel PGEFe, per als que no existeixen coincidències amb registres en 

les taules que incloguin les "SOL·LICITUDS D’ANUL·LACIÓ" provinents del PGEFe de 

la base de dades del RCF auditat. Amb el resultat d’aquest encreuament podem 

detectar si hi ha alguna sol·licitud d’anul·lació del PGEFe que s’ha ignorat per 

qualsevol motiu. 

 

Camps a incloure en els encreuaments: a més del número de registre i algun altre 

camp significatiu (dates, import), és necessari incloure el text descriptiu que s’inclou 

en la sol·licitud d’anul·lació. 

 

Utilitzant la informació anotada al RCF, hem realitzat un estudi d’evolució d’estats 

d’una factura incloent els temps mitjans per assolir cada estat. Per això hem realitzat 

el següent encreuament de dades: 

 

Dades creuades: 

 

Taules de "ESTATS DE FACTURES" del RCF. 

Taula de "FACTURES REGISTRADES AL PGEFe", subministrada pel PGEFe. 

 

Camp d’encreuament: Número de Registre (Identificador de la factura al PGEFe).  

 

Encreuaments realitzats: 

 

Registres coincidents (registres que estiguin a la taula "ESTATS DE FACTURES" del 

RCF per als que existeixen coincidències amb registres en la taula "FACTURES 

REGISTRADES AL PGEFe" subministrada pel PGEFe). 

 

Camps inclosos: 

 

A més del número de registre, les dates corresponents associades a cada estat intern 

i la data de registre al PGEFe. 

 

En l’encreuament s’han realitzat càlculs per a obtenir la diferència en segons del 

temps transcorregut des que es registrà la factura al PGEFE fins que ha passat a 

l’esmentat estat al RCF. En el cas de les factures en paper, es prem el temps 

transcorregut des que es registrà  la factura al RCF. S’ha realitzat un promig dels 

valors d’aquests camps 
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De la mateixa manera, per veure que el PGEFe actualitza correctament els canvis 

d’estat d’una factura, hem obtingut del PGEFe el llistat "HlSTÒRIC D’ESTATS DE 

FACTURES", i realitzat una comparació entre l’històric d’estats interns 

emmagatzemats en el RCF i els estats rebuts pel PGEFe, amb objecte de veure la 

seva coherència i, opcionalment, estimar el temps mitjà que triga el PGEFe en 

conèixer els canvis d’estat de factures. Per això hem realitzat el següent encreuament 

de dades: 

 

Dades creuades: 

 

Taules de "ESTATS DE FACTURES" del RCF. 

 

Taula de "HlSTÒRIC D’ESTATS DE FACTURES", subministrada pel PGEFe. 

 

Camp d’encreuament: Número de Registre (Identificador de la factura al PGEFe) i 

codi d’estat intern. 

 

Encreuaments realitzats: 

 

Registres coincidents (registres que estiguin en la taula "ESTATS DE FACTURES" del 

RCF per als que existeixen coincidències dels dos camps d’encreuament (Número de 

registre i codi d’estat) amb registres en la taula "HISTÒRIC D’ESTAT DE FACTURES" 

subministrada pel PGEFe. 

 

Camps inclosos: 

 

A més del número de registre, les dates corresponents associades a cada estat intern 

en cada taula. 

 

En l’encreuament, es calcula la diferència de temps en segons entre la data / hora 

en que el PGEFe coneix l’estat intern i la data / hora real en la que el RCF actualitza 

l’esmentat estat intern. Al finalitzar l’encreuament s’ha realitzat un promig dels valors 

d’aquests camps virtuals hem disposat de les dades necessàries per poder elaborar 

un informe amb el detall per a cada estat. 

 

 Informes sobre el reconeixement de l’obligació i el pagament  

 

Pel que fa al reconeixement de l’obligació i el pagament de les factures, l’anàlisi 

d’estats serveix per a detectar si existeix alguna factura en pagament directe que no 

hagi passat abans per l’estat de reconeixement de l’obligació. Per això, es seleccionen 

aquelles factures que pertanyen a aquest tipus de flux i s’extreuen totes les que 

siguin de pagament directe. 

 

La prova realitzada consisteix en detectar que no existeixi cap factura corresponent 

a pagaments a justificar que no contingui, en el seu cas, el número de lliurament de 

pagaments a justificar i la data de pagament de la factura. Per això, és necessari 

seleccionar les factures de pagaments a justificar i verificar que els camps que 

emmagatzemen el número de lliurament de pagaments i la data de pagament de la 

factura no estiguin buits. 
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S’aporten les taules 15, 16, 17 i 18 en l’Annex de Dades Estadístiques en les que 

s’han realitzat les comprovacions detallades en els punts anteriors.  

Taula 13. Tractament de les sol·licituds d’anul·lació de factures. 

Taula 14. Temps mitjans en assolir els estats interns. 

Taula 15. Anàlisi de les seqüències d’estats interns de les factures.  

El resultat de les comprovacions resultà favorable. 

 

Proves relacionades amb les obligacions dels òrgans competents en matèries de 

comptabilitat i control 

L’article 10 de la Llei 25/2013 indica que l’òrgan competent en matèria de 

comptabilitat haurà d’efectuar requeriments periòdics d’actuació respecte a les 

factures pendents de reconeixement d’obligació, elaborant un informe trimes tral amb 

les que porten més de tres mesos en aquesta situació, que haurà de presentar -se 

dins dels quinze dies següents a cada trimestre natural de l’any a l’òrgan de control 

intern. 

 

Igualment, l’article 12.2 de l’esmentada Llei indica que l’òrgan de cont rol intern haurà 

d’elaborar un informe anual en el qual s’avaluï el compliment de la normativa en 

matèria de morositat. 

 

En el marc de l’auditoria hem realitzat les tasques següents: 

 

Constatar que l’aplicació SicalWin té incorporats els controls automatit zats per 

detectar i alertar sobre aquelles factures pendents del reconeixement de l’obligació.  

Constatar que l’aplicació SicalWin pot proporcionar els llistats trimestrals requerits 

en l’article 10 de la Llei 25/ 2013. 

Evidenciar que s’han enviat els esmentats informes als òrgans de control intern. 

 

El sistema d’informació comptable que gestiona el RCF auditat, SicalWin, té una 

funcionalitat mitjançant la qual mensualment s’obtenen els indicadors del Període 

Mitjà de Pagament establerts en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol. 

En concret, s’obté un fitxer de sortida en full de càlcul que conté la relació de factures 

entrades al RCF (amb data d’entrada en el mateix) que estan pendents de pagament, 

de forma que es pot comprovar que no existeixen factures pendents de pagament i 

per tant, pendents de reconeixement de l’obligació que tinguin una antiguitat superior 

a 3 mesos. Hem constatat que no hi ha hagut factures en l’esmentada situació durant 

el període comprès en l’abast de l’auditoria. 

 

D’altra banda, hem constatat que s’elaboren els informes trimestrals a partir dels 

llistats requerits en l’article 10 de la Llei 25/2013, i l’informe anual requerit en l’article 

12.2 de l’esmentada Llei en el qual s’avalua el compliment de la normativa en matèria 

de morositat. 

 

Així mateix les esmentades dades són enviades periòdicament a la Intervenció de 

l’Entitat i introduïdes en l’oficina virtual per a la Coordinació Financera amb les 

Entitats Locals. 

 

Revisió de la seguretat 

L’article 12 de l’Ordre HAP/492/2014 estableix una sèrie de requisits de disponibilitat , 

confidencialitat, integritat i seguretat del RCF. 
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Verificar que el sistema consta de mesures de redundància i que es publica la 

disponibilitat horària del sistema en la seu electrònica corresponent.  

 

Hem verificat que el sistema compta amb mesures de redundància i, respecte de la 

disponibilitat horària del sistema en la seu electrònica de l’organisme, es publica el 

caldendari de dies festius. 

 

Constatar que es compleix amb les mesures de seguretat del Reial Decret 1720/ 2007 

per a protecció de dades de caràcter personal. 

 

Hem constatat que l’entitat compleix amb l’establert en l’article 88, en el que es 

refereix al RCF doncs Aytos Soluciones Informáticas SLU , empresa desenvolupadora 

del software SicalWin ha estat objecte de revisió del nivell de compliment legal en 

relació al Reglament (UE)2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les 

persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure 

circulació d’aquestes dades, en endavant RGPD, així com a la Llei Orgànica 3/2018, 

de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en 

endavant (LOPD-GDD), havent-se desenvolupat accions de revisió i auditoria. 

Després d’aquesta revisió s’ha dictaminat que Aytos Soluciones Informáticas ha 

desenvolupat un projecte de compliment legal respecte a la normativa, comptant 

amb les MESURES DE SEGURETAT ORGANITZATIVES I TÈCNIQUES derivades de la 

seva corresponent anàlisi del risc, podent ressaltar l’existència d’un sistema de gestió 

de seguretat de la informació alineat amb el tractament de les dades personals.  

 

Verificar que es compleix amb la política de seguretat de l’organisme que tingui 

atribuïda la funció de comptabilitat, i que l’acreditació d’usuaris compleix amb els 

seus procediments establerts, tenint accés en cada cas solament a les factures que 

tinguin necessitat de conèixer. 

 

Hem verificat el compliment de l’indicat en aquest punt donat que l’aplicació SicalWin 

encarregada de gestionar el RCF té mecanismes disponibles per a que cada usuari 

solament tingui accés a les factures de la seva àrea, la qual cosa es permet aplicant 

diferents procediments com el desglossament d’unitats tramitadores en els codis 

DIR3 o la descentralització del pressupost atenent a les àrees gestores de la despesa. 

Verificar que els sistemes de gestió del RCF s’ajusten a l’establert en el Reial Decret 

3/2010 pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat. 

 

Hem constatat que l’entitat compleix amb l’establert en l’Esquema Nacional de 

Seguretat, en el que es refereix al RCF atès que els sistemes d’informació i els serveis 

d’Aytos Soluciones informáticas S.L.U. han estat auditats i trobats conforme a les 

exigències del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquem a 

Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’administració electrònica, per a Categoria 

Mitjana, essent l’abast de l’esmentada certificació el següent: 

Sistema d’Informació desenvolupat per AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L.U., 

en modalitat Software com Servei (SaaS) i instal·lacions en client (on premise) 

necessari per a l’adequada prestació de serveis a clients relacionats amb:  

 

Solucions de seu electrònica-carpeta ciutadana, registre telemàtic, tràmits 

electrònics. 
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Sistema de gestió d’expedients-contractació, gestor documental, arxiu i notificacions 

electròniques, signatures electròniques. 

Solucions internes-gestió econòmica financera, gestió patrimonial, gestió tributària i 

de recaptació. 

Solucions transversals-territori, padró, tributs. 

Solucions mòbils. 

 

L’esmentada certificació pot consultar-se a 

https://www.ccn.cni.es/index.php/es/esquema-nacional-de-seguridad-

ens/empresas-certificadas 

 

Que el punt d’entrada de factures electròniques està disponible les 24 hores del dia 

per a qualsevol ciutadà o empresa en el servei gestionat pel Ministeri d’Hisenda i 

Funció Pública, en la plataforma FACe o eFACT. 

 

L’aplicació utilitzada per l'Ajuntament per a la gestió econòmica està connectada via 

serveis webs al punt d’entrada de factures electròniques FACE i eFACT per  la qual 

cosa les actualitzacions en ambdós sentits són automàtiques i en temps real.  

 

Es constata que en aquest Ajuntament s’utilitza l’aplicació aytosFactur@ que realitza 

la integració automàtica i via servei web del RCF, a SicalWin amb la plataforma de 

facturació. 

 

Conclusions de l’auditoria. 

Per tot el que s’ha exposat, s’informa favorablement la verificació dels aspectes 

previstos a l’art. 12.3 de la Llei 25/2013 de 27 de desembre, d’impuls de la factura 

electrònica i creació del registre comptable de factures al Sector Públic. 

Annex de dades i taules justificatives  

S’adjunta annex amb el detall de les dades numèriques i taules que s’han utilitzat 

per realitzar l’anàlisi. 

D’aquest informe, s’haurà de donar compte al Ple, de conformitat amb el previst en 

les Bases d’Execució del Pressupost. 

 

 

ANNEX DADES ESTADÍSTIQUES  

INFORME ANUAL 

AUDITORIA DEL REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES 

AJUNTAMENT DE MOLLÓ 

EXERCICI 2020 
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V. 4 PROVES RELACIONADES AMB LA TRAMITACIÓ DE LES FACTURES  

 

 

V. 1 PROVES RELACIONADES AMB LES FACTURES EN PAPER   
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DESGLOSSAMENT DE FACTURES EN PAPER SUSCEPTIBLES D’INCOMPLIR LA 

normativa: 

Taula 1. Evolució mensual del nombre de factures en paper susceptibles d’incomplir 

la normativa. 

 

Mes  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Mitjana 

N. total de factures 

rebudes 

6 6  5  7  7 4  7 5 6 3  5  10 5,92 

N. total de factures en 

paper de persones 
jurídiques d’import > 

5.000€  

0 0  0  0  0 0  0 0 0 0  0  1 0,08 

Percentatge  0 0  0  0  0 0  0 0 0 0  0  10 1,41% 

Identificació de LES FACTURES EN PAPER susceptibles d’INCOMPLIR La normativa 

AMB UN IMPORT MÉS GRAN.  

 

Taula 2. Factures en paper susceptibles d’incomplir la normativa amb un import més 

gran  

Ti

po  

Exer

cici  

Reg. 

SicalWin  

Tercer Document Data 

Doc.  

Import  Data 

Exp.  

N. 

Factur
a  

Òrg. 

Gesto
r  

Ofi. 

Compta
ble  

Uni. 

Tramita
dora  

            

                          

 

 

 

Identificació DELS PROVEÏDORS AMB UN IMPORT ACUMULAT MÉS GRAN de factures 

en paper susceptibles d’INCOMPLIR la normativa. 

 

Taula 3. Identificació dels proveïdors espanyols amb un import acumulat més gran 

en factures en paper susceptibles d’incomplir la normativa. 

CIF Proveïdor  Raó Social  N.Fact  Import Acumulat  

    

        

        

 

OC-OG-UT AMB UN VOLUM MÉS GRAN DE FACTURES EN PAPER susceptibles 

d’INCOMPLIR la normativa. 

 

Taula 4. Òrgans Gestors amb un import acumulat més gran en factures en paper 

susceptibles d’incomplir la normativa. 

Òrgan gestor  Denominació  Import Acumulat  
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En aquesta entitat solament s’ha definit un òrgan gestor per a les factures amb la 

codificació DIR3. 

 Tabla 5. Unitats Tramitadores amb un percentatge mitjà més gran de factures en 

paper susceptibles d’incomplir la normativa. 
 

Unitat_tramitadora Denominació  Percentatge de 

Factures Susceptibles 
d'Incomplir la 

Normativa 

L01171077 UNITAT TRAMITADORA 100 

L01171077 ORGAN GESTOR 100 

L01171077 OFICINA COMPTABLE 100 

  0 

V. 2. V. 2. PROVES SOBRE ANOTACIÓ DE FACTURES en el RCF 

 

DESGLOSSAMENT DE FACTURES ELECTRÒNIQUES RETINGUDES en PGEF-e 

 

 

Taula 6. Llistat de factures retingudes en el PGEF-e 

 
 

N. Factura  NIF 
Emissor  

Raó Social  Import  Ofi. 
Comptable 

Òrg. 
Gestor  

Uni. 
Tramitadora  

               

               

 

 

 

Informe ESTADÍSTIC DE TEMPS MITJANS d’INSCRIPCIÓ DE FACTURES. 

 

Taula 7. Evolució mensual dels temps d’anotació de factures al RCF. 

Mes  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Temps mitjà d’anotació al 

RCF (en minuts)  

6636,

34  

102,6

4 

1481,

75 

204,9

5 

391,12 127,3

9 

605,7 165,

65  

110

0,4

9 

545,

73 

230,

15 

100,44 

Temps mínim d’anotació 

al RCF (en minuts)  

11  2 3 7 2 10 11 22  12 4 1 9 

Temps màxim d’anotació 

al RCF (en minuts)  

7878

8  

181 2198

3 

5926 7228 1199 2028

9 

151

4  

273

58 

125

15 

277

0 

659 

Nombre Factures  47  22 28 82 49 51 81 46  59 48 55 43 

 

 

 

 

Tabla 8. Identificació de les factures amb un temps d’anotació més alt  
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N. 
Factura  

NIF Emissor  Raó Social  Detall 
Factura  

Temps 
Anotació(min)  

Ofi. 
Comptable  

Òrg. 
Gestor  

Uni. 
Tramitad

ora  

A/2020/7  A81948077 ENDESA 

ENERGIA SA 

ENDESA, 

ABONAMEN
T 9/2020  

01/10 A 

02/11 
ENLLUM 

CARRER 
GUARDIOL

A 

78788 L01171077 L011710

77 

L011710

77 

A/2020/8  A81948077 ENDESA 

ENERGIA SA 

ENDESA 

ENERGIA,  
ABONAMEN

T 8/2020-

30/6 A 
31/7 

ENLLUM 
URB MAS 

GASSIOT 

78763 L01171077 L011710

77 

L011710

77 

A/2020/9  A81948077 ENDESA 

ENERGIA SA 

ENDESA 

ENERGIA, 
ABONAMEN

T A/7-31/7 
A 31/8 

ENLLUM 

CARRER 
GUARDIOL

A 1  

78755 L01171077 L011710

77 

L011710

77 

F/2020/4

96  

B67534842 ISERN 

ELECTRO 
SLU 

ISERN 

ELCTRO 
SLU,  

PORTATIL 
PER 

PROJECTO

R 

27358 L01171077 L011710

77 

L011710

77 

F/2020/4
97  

A65029852 UNION 
DESAROLLOS 

ELECTRONIC

OS SA 

UNION 
DESAROLL

OS 

ELECTRONI
COS SA, 

SISTEMA 
COMPACTO 

DE 
MEGAFONI

A - FESTES 

POPULARS 

26122 L01171077 L011710
77 

L011710
77 
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F/2020/2  E55272249 RESTAURANT 
CAN JEPET 

RESTAURA
NT CAN 

JEPET- 
MENU 

SOPAR DE 

NADAL 

22205 L01171077 L011710
77 

L011710
77 

F/2020/1
02  

B55322192 NOVOSTORM 
SOFTWARE I 

TECNOLOGIA 

SLU 

NOVOSTRO
M ALTA I 

QUOTA 

ANUAL 
NSTIME  

Període: 
15/02/202

0-

14/02/202
1 

21983 L01171077 L011710
77 

L011710
77 

F/2020/1  A66829045 GAS 

NATURAL 

REDES GLP 
SA 

AOC:74607

890 

Término 
fijo / S.A.U. 

/ Alquiler 
de contador 

/ Consumo 
suministro 

gas 

propano 

20786 L01171077 L011710

77 

L011710

77 

F/2020/3
26  

B67498568 PLANA 
FABREGA VIC 

SL 

PLANA 
FABREGA, 

PLAQUES 

EXTINTORS 

20289 L01171077 L011710
77 

L011710
77 

F/2020/5

48  

43627161W ELISABET 

LLONGARRIU 

ELISABET 

LLONGARR
IU, SERVEI 

TRASLLAT 
MOLLO 

CAMPRODO
N 

12515 L01171077 L011710

77 

L011710

77 

A/2020/6  V01477355 PEPSICO 
FOODS, 

A.I.E. 

PEPSICO 
FOODS 

RECOLLIDA 
PATATES 

PISCINA 

9819 L01171077 L011710
77 

L011710
77 

F/2020/9

8  

43631241B NURIA MAS 

SOLER 

NURIA MAS 

SOLER, 
CARGOSL, 

DISCOS I 

MATERIAL 
DIVERS 

BRIGADA 

8779 L01171077 L011710

77 

L011710

77 
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F/2020/9
9  

43631241B NURIA MAS 
SOLER 

NURIA MAS 
SOLER, 

CÒPIES 
CLAUS, 

CANDAUS, 

PILES I 
CLAUERS 

8776 L01171077 L011710
77 

L011710
77 

A/2020/3  B67498568 PLANA 

FABREGA VIC 

SL 

Rect.   / 

AOC:84163

420 
Treballs per 

administrac
ió - C/ 

SANT 

SEBASTIÀ 
(DE) Nº 2  

17868 
MOLLÓ / 

Placa 
senyalitzaci

ó Hidran 

8767 L01171077 L011710

77 

L011710

77 

F/2020/2

08  

B66647520 TEXCOM 

2015 SL 

TEXCOM 

2015 SL,  
300 

MASCARET

ES 

7228 L01171077 L011710

77 

L011710

77 

 
 

Tabla 9. DIR3 amb major temps mitjà d’anotació de factures  

Ofi. Comptable  Òrg. Gestor  Uni. 

Tramitadora  

Temps mitjà 

d’anotació(min)  

Diferència(%)d

e temps mitjà 

respecte a la 
mitjana  

N. total de 

factures 

tramitades  

L01171077  L01171077 L01171077 921,28 0 611 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Temps mitjà d'anotació (min) calculat per a totes les factures: 921,28 

 

 
 

Informe de Custòdia de Factures. 

 

Taula 10. Dades de custòdia de factures obtingudes d’un mostreig. 

 

Nombre total de factures anotades al RCF  611  
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Nombre de factures seleccionades per a comprovar 

visualment 

100  

Nombre de factures comprovades amb errors d’accés   0  

Percentatge de factures comprovades amb errors 

d’accés   

0% 

 

 

V. 3 PROVES SOBRE VALIDACIONS DEL CONTINGUT DE LES FACTURES. 

 

Validacions de l’Ordre HAP/1650/2015 

 

 

Taula 11. Detall dels incompliments de les validacions descrites en l’Ordre 

HAP/1650/2015. 

 

Descripció  Número  Percentatg

e 

N. de factures no refusades que incompleixen 

l’apartat 4c  

0  0 

N. de factures no refusades que incompleixen 

l’apartat 5f  

0  0 

N. de factures no refusades que incompleixen 

l’apartat 6a  

80  12,36 

N. de factures no refusades que incompleixen 

l’apartat 6b  

3  0,46 

N. de factures no refusades que incompleixen 

l’apartat 6c  

0  0 

N. de factures no refusades que incompleixen 

l’apartat 6d  

0  0 

N. de factures no refusades que incompleixen 

l’apartat 6e  

0  0 

N. de factures no refusades que incompleixen 

l’apartat 6f  

0  0 

Total factures refusades que incompleixen algun 

apartat 

83  12,83 

 

 

Informe de causes de REBUTJOS de factures. 

 

Taula 12. Desglossament de causes habituals de rebutjos de factures.  

Descripció  Nombre  Percentatg

e 

ERROR FACTURA  41 6,34 

AUT. <error>P118049000586827- Atención, ya existe una 

factura con el mismo número y del mismo tercero Ejer. 2018 

(3462)</error>  

24 3,71 

ERROR IMPORT  4 0,62 

DUPLICADA  3 0,46 
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AUT. <error>2019/000358- El tercero no existe en SICALWIN 

: ESJ55266803</error><error>2019/000358- IBAN: 

ES2700811719040001061115 . El valor introducido no está 

dado de alta en la Base de Datos (11791)</error>  

2 0,31 

ERROR  2 0,31 

ABONADA  2 0,31 

NO HAN COMPLERT MEITAT CONTRACTE  1 0,15 

AUT. <error>5- El tercero no existe en SICALWIN : 

FR33789575933</error>  

1 0,15 

Núm. de factures rebutjada  88 13,6 

 

V. 4. PROVES RELACIONADES AMB LA TRAMITACIÓ DE LES FACTURES.  

 

SOL·LICITUDS D’ANUL·LACIÓ. 

 

 

Taula 13. Tractament de les sol·licituds d’anul·lació de factures.  

 

 

 

Sol·licituds d’anul·lació  Nombre  Percentatg

e 

Solicitudes de anulación remitidas por el PGEFe       

Solicitudes de anulación registradas en el RCF       

Sol. de anulación reg. en el RCF con el texto explicativo del motivo 

de la anulación vacío  

     

Facturas anuladas en el RCF       

Porcentaje de facturas anuladas/solicitadas       

 

 

 

 

Informes AMB L’EVOLUCIÓ D’ESTATS INTERNS D’UNA FACTURA. 

 

Taula 14. Temps mitjans en assolir els estats interns. 

Estat al RCF  a PGEF-e  

Registrada   0 0 

Registrada en RCF  0,67 0,23 

Verificada en RCF  7,01 11,52 

Rebuda en destinació  0 0 

Conformada  0 0 

Comptabilitzada l'obligació reconeguda  3,8 0 

Pagada   2,46 10,71 

Rebutjada   8,38 9,05 

Anulada  8,38 9,05 

 

 

Tabla 15. Anàlisi de les seqüències d’estats interns de les factures.  
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Flux d’estats seguits N. de 

factures  

Percentatg

e 

-Incorporación Fac.Electrónica-Registrada-Contabilizada-PAID  502 82,16% 

-Anulada  42 6,87% 

-Incorporación Fac.Electrónica-Contabilizada-Registrada-PAID  39 6,38% 

-Incorporación Fac.Electrónica-Registrada-Anulada  10 1,64% 

-Incorporación Fac.Electrónica-Contabilizada-Registrada 7 1,15% 

-Incorporación Fac.Electrónica-Registrada-Contabilizada-

Registrada-Contabilizada-PAID 

5 0,82% 

-Incorporación Fac.Electrónica-Registrada 3 0,49% 

-Incorporación Fac.Electrónica-Registrada-Contabilizada-

Registrada-Contabilizada-Registrada-Contabilizada-PAID 

1 0,16% 

-Incorporación Fac.Electrónica-Registrada-Contabilizada-

Registrada-Anulada 

1 0,16% 

-Incorporación Fac.Electrónica-Registrada-Contabilizada 1 0,16% 

     % 

     % 

     % 

     % 

     % 

     % 

     % 

     % 

     % 

     % 

   

 

Donar compte per 6 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carmen Mercedes Serra 

Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

6.0.- Donar compte de l'informe provisional de control permanent 

planificable obligatori sobre l’avaluació del compliment de la normativa en 

matèria de morositat de l’exercici 2020. 

 

 

Es dona compte de l’informe provisional de control permanent planificable obligatori 

sobre l’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat de l’exercic i 
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2020 emès per la interventora en data 23 de novembre de 2021, que es transcriu a 

continuació: 

 

“INFORME PROVISIONAL DE CONTROL PERMANENT PLANIFIC ABLE 

OBLIGATORI SOBRE L’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA EN 

MATÈRIA DE MOROSITAT DE L’EXERCICI 2020 

 

 

1. INTRODUCCIÓ   

 

D’acord amb l’article 31 del RD 424/2017 en data 17 de novembre de 2020 la 

Intervenció General de l’ Ajuntament de Molló] va elaborar el Pla anual de control 

financer 2021 (PACF) que recull totes les actuacions de control permanent i auditoria 

pública a realitzar durant l'exercici i que tenen el caràcter de planificables. En 

compliment de l’article 31.3 del RD 424/2017, es va donar compte del PACF al Ple de 

la corporació en sessió de 27 de novembre de 2020. 

 

D’acord amb l’apartat 2 del PACF, els treballs de control financer comprenen, entre 

d’altres, l’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat de 

l’exercici 2020, actuació de control permanent planificable de caràcter obligatori  

prevista a 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.  

 

Aqueta Intervenció ha elaborat el present informe de conformitat amb les normes de 

control financer i auditoria pública vigents pel sector estatal. 

 

De conformitat amb els articles 3 i 29 del RD 424/2017, el control intern de l’activitat 

econòmica-financera de l’entitat s’exercirà mitjançant les modalitats de funció 

interventora i control permanent. 

 

2. ABAST DEL TREBALL 

 

L’abast d’aquesta actuació és verificar el compliment de la normativa en matèria de 

morositat, d’acord amb el previst a 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 per l’exercici 2020 de l’ ajuntament de Molló, en endavant 

l’EL. 

 

Per a la realització dels treballs sobre l’avaluació del compliment de la normativa en 

matèria de morositat de l’exercici 2020 de l’EL, s’han realitzat les proves que figuren 

en el programa de treball de morositat. 

 

3. NORMATIVA APLICABLE 

 

- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació 

del registre comptable de factures en el sector públic (L 25/2013). 
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- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat  

financera (LO 2/2012). 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita 

contra la morositat en les operacions comercials (L 3/2004). 

- Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 

desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en 

les operacions comercials (L 15/2010). 

- Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de recolzament a l’emprenedor i 

d’estímul del creixement i de la creació de llocs de treball, que modifica la L 

3/2004 (L 11/2013). 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic per la qual es 

transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament  

Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014 

(L 9/2017). 

- Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, modificat pel RD 1040/2017, pel qual 

es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a 

proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment 

de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la LO 2/2012 

(RD 625/2014). 

- Reial Decret 128/2018, de 16 de març, que regula el règim jurídic dels 

funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional (RD 

128/2018). 

- Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, modificada per l’OHAP/2082/2014, per 

la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació 

previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d’estabilitat pressupostària 

i sostenibilitat financera (OHAP/2105/2012), modificada per la Ordre 

HAP/2082/2014, de 7 de novembre. 

 

4. RESULTATS DEL TREBALL 

 

El resum dels resultats d’aquests treballs és el següent: 

 

A) Informes trimestrals (article 4 L 15/2010): 

 

a) No s'ha elaborat trimestralment l’informe de morositat regulat a l’article 4.3 de la 

L 15/2010. 

 

b) No es pot valorar si els informes trimestrals de morositat inclouen el nombre i 

quantia d’obligacions pendents en les que s’està incomplint el termini de 

pagament, d’acord amb els articles 4.3 de la L 15/2010 i 5.1.e) del RD 128/2018.  
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c) El període mitjà de pagament legal a proveïdors de l’EL pel 2020 ha estat el 

següent, per tant, es compleix el termini màxim de pagament previst a l’article 4 

de la L 3/2004. 

 

Període 

Període mitjà de pagament 

(PMP) 

Primer trimestre 2020 22,50 

Segon trimestre 2020 27,85 

Tercer trimestre 2020 1,55 

Quart trimestre 2020 1,09 

 

 

d) No s'ha donat compte al ple de cadascun dels informes trimestrals sobre el 

pagament de les obligacions, d’acord amb el previst a l’article 4.4 de la L 15/2010.  

 

e) S'ha tramès al MINHAP tota la informació prevista a l’article 16.6 de la Ordre 

HAP/2105/2012 dins de termini. 

 

B) Requeriments periòdics (article 10 L 25/2013) 

 

a) No s'han realitzat requeriments periòdics de factures pendents de reconeixement 

d’obligació durant l’exercici 2020, d’acord amb el que estableix l’article 10.1 de la 

L 25/2013. 

 

b) No s'ha elaborat trimestralment l’informe amb la relació de les factures respecte 

a les quals havia transcorregut més de tres mesos des que havien sigut anotades 

i no s’havia efectuat el reconeixement de l’obligació pels òrgans competents 

d’acord amb el que estableix l’article 10.2 de la L 25/2013 de 27 de desembre, 

d’impuls de la factura electrònica i creació del registres comptable de factures en 

el sector públic.  

Els informes no han estat elaborats, i per tant, no s’han signat ni incorporat a 

l'expedient corresponent del gestor dins del termini de 15 dies següents al de 

finalització del trimestre natural, donant compliment al que preveu l’article 10.2 

de la L 25/2013.  

 

c) El nombre total de factures respecte les quals han transcorregut més de tres 

mesos des que van ser anotades i no s’ha efectuat el reconeixement de l’obligació 

pels òrgans competents de l’EL pels 4 trimestres de l’exercici 2020 és de 2, que 

representa un 0,32% respecte les 623 factures que figuren registrades i amb 

situació “Comptabilitzada” al Registre Comptable de Factures del 2020 de l’EL. El 

detall per trimestres és el següent: 
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Període 
Factures 

comptabilitzades 

Factures > 3 

mesos 

% F. Req./F. 

Compt. 

1r trimestre 94 0 0,00% 

2n trimestre 186 1 0,54% 

3r trimestre 188 1 0,53% 

4t trimestre 155 0 0,00% 

Total 623 2 0,32% 

 

 

 

 
 

 

C) Període mig de pagament a proveïdors (PMP) (articles 5.1.e. RD 

128/2018 i 6.2 RD 635/2014) 

 

a) S'ha elaborat el càlcul del PMP de tots els trimestres de 2020 mitjançant l’aplicació 

informàtica de comptabilitat SICALWIN, i per cadascun d’ells s’han generat els 

arxius PDF.  

 

b) D’acord amb els càlculs trimestrals del PMP de l’EL pel 2020, tots estan per sota 

dels 30 dies màxims previstos a la normativa en matèria de morositat. El PMP 

Global és inferior a 30 dies per tots els trimestres de 2020. El detall per trimestres 

és el següent. 

 

Període 

PMP 

Entitat 

PMP  

Global 

1r trimestre 22,5 22,50 
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2n trimestre 27,85 27,85 

3r trimestre 1,55 1,55 

4t trimestre 1,09 1,09 

 

 

 

c) S'ha tramès tota la informació relativa als PMP’s trimestrals del 2020 de l’EL al 

MINHAP abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de 

l’any d’acord amb el que estableix el RD 635/2014 modificat pel RD 1040/2017, i 

la mateixa  s'ha publicat al web de l’Entitat d’acord amb el que estableix l’artic le 

6.2 del RD 635/2014. 

5. OPINIÓ 

 

- Favorable amb excepcions 

 

Com a resultat dels treballs realitzats, es considera que, excepte pels resultats 

detallats a continuació, l’avaluació del compliment de la normativa en matèria de 

morositat per l’exercici 2020 resulta conforme, en tots els aspectes significatius, amb 

la normativa que resulta d’aplicació. 

 

- NO S’HAN ELABORAT ELS INFORMES TRIMESTRALS EN MATÈRIA DE 

MOROSITAT REGULATS A L’ARTICLE 4.3 DE LA L 15/2010 

 

6. RECOMANACIONS 

 

Com a resultat dels treballs realitzats, és procedent efectuar les recomanacions que 

s’assenyalen a continuació: 

 

- A PARTIR D’AQUEST 2021 JA S’ESTAN ELABORANT ELS INFORMES 

TRIMESTRALS DE MOROSITAT, PER TANT, NO CAL FER CAP RECOMANACIÓ 

AL RESPECTE.” 

 

 

Donar compte per 6 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carmen Mercedes Serra 

Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

7.0.- Donar compte de l'informe provisional de control permanent 

planificable obligatori sobre el control de l’existència d’obligacions 

derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts sense imputació 

pressupostària (compte 413) de l’exercici 2020. 

 

Es dona compte de l’informe provisional de control permanent planificable obligatori 

sobre el control de l’existència d’obligacions derivades de despeses realitzades o béns 
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i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 413) de l’exercici 2020 emès 

per la interventora en data 24 de setembre de 2021, que es transcriu a continuació: 

 

“INFORME PROVISIONAL DE CONTROL PERMANENT PLANIFIC ABLE 

OBLIGATORI SOBRE EL CONTROL DE L’EXISTÈNCIA D’OBLIGACIONS 

DERIVADES DE DESPESES REALITZADES O BÉNS I SERVEIS REBUTS SENSE 

IMPUTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (COMPTE 413) DE L’EXERCICI 2020.   

 

 

7. INTRODUCCIÓ   

 

D’acord amb l’article 31 del RD 424/2017 en data 17 de novembre de 2020, la 

Intervenció General de l’ ajuntament de Molló va elaborar el Pla anual de control 

financer 2021 (PACF) que recull totes les actuacions de control permanent i auditoria 

pública a realitzar durant l'exercici i que tenen el caràcter de planificables. En 

compliment de l’article 31.3 del RD 424/2017, es va donar compte del PACF al Ple de 

la corporació en sessió de 27 de novembre de 2020. 

 

D’acord amb l’apartat 2 del PACF, els treballs de contro l financer comprenen, entre 

d’altres, el control del compte 413 de l’exercici 2020, actuació de control permanent 

planificable de caràcter obligatori  prevista a la Disposició addicional tercera de la Llei 

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

públic (LO 9/2013). 

 

El règim jurídic de l’ ajuntament de Molló és el corresponent al de corporació de dret 

públic, subjecte pel que es refereix a la seva activitat econòmica i financera al que 

estableix el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i té la consideració d’administració 

pública als efectes previstos a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat  

pressupostària i sostenibilitat financera. 

 

De conformitat amb els articles 3 i 29 del RD 424/2017, el control intern de l’activitat 

econòmica-financera de l’entitat s’exercirà mitjançant les modalitats de funció 

interventora i control permanent. 

 

Aquesta entitat aplica el règim de control intern simplificat i el model normal de 

comptabilitat local. 

 

8. ABAST DEL TREBALL 

 

D’acord amb el previst a la Disposició addicional tercera de LO 9/2013, l’abast  

d’aquesta actuació és verificar, anualment, l’existència d’obligacions derivades de 

despeses realitzades o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 

413) en les entitats de les Administracions Públiques no subjectes a auditoria de 

comptes, i per tant, en aquest cas, de l’ ajuntament de Molló per a l’exercici 2020.  

 

El compte 413 “Creditors per operacions meritades” recull els deutes derivats 

d’aquelles operacions meritades en l’exercici no registrades en la comptabilitat. Es 

composa de les següents divisionàries: 
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- Compte 4130 Creditors per operacions aplicables al pressupost en períodes 

posteriors, on es registraran les obligacions (derivades d’entregues de béns o 

prestacions de serveis) meritades en l’exercici però que els documents 

acreditatius d’aquestes es rebin a l’exercici següent. 

- Compte 4131 Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost, on 

es registraran les obligacions meritades que no s’han aplicat al pressupost 

sent procedent la seva aplicació en el - període actual o en algun anterior 

(obligacions meritades a l’exercici no registrades per manca de consignació 

pressupostària al pressupost de l’exercici). 

 

Per a la realització dels treballs sobre el control de l’existència d’obligacions derivades 

de despeses realitzades o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària 

(compte 413) de l’ ajuntament de Molló per a l’exercici 2020 s’han realitzat les proves 

que figuren en el programa de treball del Compte 413. 

 

9. NORMATIVA APLICABLE 

 

- Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en 

el sector públic. (LO 9/2013). 

- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció 

del model normal de comptabilitat local (OHAP/1781/2013) 

- 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. 

- Resoluc ió de 30 de juliol de 2015, de la Intervenció General de l’Administrac ió 

de l’Estat, per la qual es dicten les instruccions per a l’exercici del control 

financer permanent. 

- Resta de normativa aplicable en matèria d’auditoria pública. 

 

10.  RESULTATS DEL TREBALL  

 

El resum dels resultats d’aquests treballs és el següent: 

 

10.1.  Informació del compte 413 i moviment del compte per l’any objecte 

d’anàlisi 

 

El detall del moviment del compte “(413) Creditors per operacions pendents d’aplicar 

al pressupost” de l’entitat per a l’exercici 2020 és el següent: 

 

Comptes 
Saldo a 

1/1/2020 
Altes Baixes 

Saldo a 

31/12/2020 

Compte 4130 0€ 0€ 0€ 0€ 

Compte 4131 0€ 0€ 0€ 0€ 

Total 0€ 0€ 0€ 0€ 

 

10.2.  Revisar en l’any 2021 la imputació d’aquestes obligacions al 

pressupost 
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El resultat obtingut del saldo del compte 413 a 31 de desembre de 2020 i les OPA’s 

aplicades amb operació definitiva a l’exercici 2021, així com les operacions pendents 

d’aplicar, és el que es detalla a continuació: 

 

Comptes 
Saldo a 

31/12/2020 

OPA’s aplicades 2021 

a data d’emissió de 

l’informe 

OPA’s pendents 

d’aplicar a data 

d’emissió de 

l’informe 

Compte 4130 0€ 0€ 0€ 

Compte 4131 0€ 0€ 0€ 

Total 0€ 0€ 0€ 

 

 

 

10.3.  Revisar que la memòria del Compte general concreti la informació 

indicada a l'apartat 24.7 de l'OHAP/1781/2013 

 

El saldo del compte 413 a 31 de desembre de 2020 és de 0 €, i el saldo que consta 

a l’apartat 24.7 de la memòria del Compte general és 0€, d’acord amb el resum 

següent: 

 

Comptes 

Saldo 

Compte 

PGCP a 

31/12/2020 

Saldo apartat 

24.7 memòria 

Compte 

General 

Diferència Observacions 

Compte 413 0€ 0€ 0€  

Total 0€ 0€ 0€  

 

 

11.  OPINIÓ 

 

Com a resultat dels treballs realitzats, es considera que l’existència d’obligacions 

derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts sense imputació 

pressupostària per l’exercici 2020 resulta conforme, en tots els aspectes significatius, 

amb la normativa que resulta d’aplicació.” 

 

 

Donar compte per 6 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carmen Mercedes Serra 

Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

8.0.- Donar compte dels informes trimestrals de morositat corresponents al 

tercer trimestre del 2021. 

 

Es dona compte dels informes emesos per la interventora en data 18 i 22 d’octubre 

de 2021: 
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“INFORME EN RELACIÓ A L’APLICACIÓ DE L’ARTICLE 10.2 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 

 

PERÍODE: Tercer trimestre de 2021 

 

ANTECEDENTS 

 

L’article 10.2 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, estableix 

les actuacions següents de l’òrgan competent en matèria de comptabilitat:  

 

“Els òrgans o unitats administratives que tinguin atribuïda la funció de comptabilitat 

en les administracions públiques: 

 

(...)2. Elaboraran un informe trimestral amb la relació de les factures respecte les 

quals hagin transcorregut més de 3 mesos des de que van ser anotades i no s’hagi 

efectuat el reconeixement de l’obligació pels òrgans competents. Aquest informe serà 

remès dins dels 15 dies següents a cada trimestre natural de l’any a l’òrgan de control 

intern.” 

 

ÀMBIT SUBJECTIU 

 

Segons l’article 2.2 de l’ esmentada Llei, tenen la consideració d’administracions 

públiques els ens, organismes i entitats a què es refereix l’article 3.2 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen 

a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. D’acord amb aquest precepte, 

doncs, l’article 10 de la Llei 25/2013 és d’aplicació als ens següents: 

 

1. Entitat Local 

 

La persona que tingui atribuïda la funció de comptabilitat de cadascuna de les entitats 

relacionades, s’encarregarà de l’emissió d’aquest informe, el qual s’haurà de trametre 

a l’òrgan de control intern, durant els 15 dies següents a cada trimestre.  

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

 Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura e lectrònica i creació del 

registre comptable de factures en el sector públic. 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu 

i i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 

 

 

 

 

INFORME 
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Per tot això, informo el següent en relació a les factures del tercer trimestre de 2021 

de l’ ajuntament de Molló, respecte les quals han transcorregut més de 3 mesos des 

de que van ser anotades al registre i no s’ha efectuat el reconeixement de l’obligació 

per l’òrgan competent. 

 

PRIMER. De la consulta del Registre de Factures i de la comptabilitat: 

 

 

No consten factures registrades amb anterioritat a  1 de juliol de 2021 i de les quals, 

a 30 de setembre de 2021, no s’ha tramitat el reconeixement de l’obligac ió 

corresponent: 

 

 

 
 

 

SEGON. En aplicació del que disposa l’article 10.2 de la Llei 25/2013, es dóna trasllat 

d’aquest informe a l’òrgan de control intern.” 

 

 
“INFORME TRIMESTRAL MOROSITAT 3T 2021 (ARTICLE 4.3L 15/2010) 

 

Expedient núm.: X2021000625 

 

 

Cristina Reig Franch, secretària interventora de l’Ajuntament de Molló, en l’exercici 

de les funcions encomanades per l’article 196 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 

de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i 

pels articles 2 i 5.1.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el 

règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 

nacional, emeto l’informe següent: 

 

Primer.  Com a mecanisme de transparència en matèria de compliment de les 

obligacions de pagament, l’article quart, en els seus apartats 3r i 4t, de la 

Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
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qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials estableix que «3. Els tresorers o, si no, els interventors de les 

corporacions locals han d’elaborar trimestralment un informe sobre el 

compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les 

obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre 

i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui 

incomplint el termini. 4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en 

el ple de la corporació local, aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als 

òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu 

àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus 

estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les 

entitats locals [...]» 

 

Segon.  L’àmbit objectiu d’aquest informe, de conformitat amb l'article 3 de la Llei 

3/2004, segons redacció donada per la Llei 15/2010, són els pagaments 

efectuats com a contraprestació en les operacions comercials realitzades 

entre les empreses i l’Administració, de conformitat amb el que disposa la 

Llei de contractes del sector públic. Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la 

Llei 3/2004: 

a) Els pagaments efectuats en les operacions comercials en què 

intervinguin consumidors. 

b) Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés 

i lletres de canvi i els pagaments d’indemnització per danys, inclosos 

els pagaments per entitats asseguradores. 

c) Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el 

deutor, que es regiran per l’ establert en la seva legislació especial.  

 

Tercer. Terminis de pagament. L’apartat 4 de l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic, estableix que: 

«L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents 

a la data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que 

acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o 

serveis prestats, sense perjudici del que estableix l’apartat 4 de l’article 210, 

i si es demora, ha d’abonar al contractista, a partir del compliment del 

termini esmentat de trenta dies, els interessos de demora i la indemnització 

pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de 

desembre, per la qual s’estableix en mesures de la lluita contra la morositat 

en les operacions comercials. [...].Sense perjudici del que estableixen 

l’apartat 4 de l’article 210 i l’apartat 1 de l’article 243,l’Administració ha 

d’aprovar les certificacions d’obra o els documents que acreditin la 

conformitat amb el que disposa el contracte de béns lliurats o serveis 

prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o la 

prestació del servei. [...]» 

 

Quart. Per determinar les operacions que es t roben dins del període legal de 

pagament, fora del període legal de pagament i el període mig de pagament 
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en dies, pel que es refereix a aquest informe, és tindrà en compte com a 

data d’inici del còmput, la data d’entrada de la factura o del document 

justificatiu al registre administratiu i com a data fi del còmput, la data de 

pagament o l’últim dia del trimestre al que fa referència l’informe.  

 

Cinquè.  D’acord amb la informació obtinguda de les bases de dades dels sistemes 

d’informació1, és detalla la informació següent corresponent al tercer 

trimestre de l’exercici 2021: 

 

 

 

1) Pagaments realitzats en el trimestre: 

 

 

 
 

 
 

 

2) Interessos de demora pagats en el trimestre: 
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3) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del 

trimestre, amb indicació del número i quantia global de les obligacions 

pendents en les que s’estan incomplint els terminis de pagament 

previstos a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, i període mig de pagament en 

dies: 

 

 
” 
 

Donar compte per 6 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carmen Mercedes Serra 

Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 
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9.0.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda del període mig de 

pagament (PMP) del 3er trimestre de 2021. 

 

Es fa saber que en data 22 d’octubre de 2021 es va trametre al MINHAP la informac ió 

del PMP del 3er trimestre de 2021 d’acord amb l’establert a l’article 4.1 b) de la  Ordre  

HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, pel que es desenvolupen les obligacions de 

subministrament  d’informació relativa  a la Llei Orgànica 2/2012 de  27 d’abril 

d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera  de conformitat amb l’establert a 

la Disposició transitòria  Única  del RD  635/2014, de 25 de juliol,  per la que es 

desenvolupa la metodologia  de càlcul  del període mig de pagament a proveïdors  de 

les Administracions públiques  i les condicions  i procediments de retenció de recursos 

dels règims de finançament  previstos a la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’EPSF 

amb el resultat que  es transcriu literal de l’aplicatiu: 

 

 

Entidad 

Ratio 
Operaciones 

Pagadas 

(días) 

Importe 
Pagos 

Realizados 

(euros) 

Ratio 
Operaciones 

Pendientes 

(días) 

Importe 
Pagos 

Pendientes 

(euros) 

PMP 

(días) 
Observaciones 

Molló 3,52 239.191,44 7,00 192,10 3,52  

PMP 

Global 
    3,52  

 

 

Donar compte per 6 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carmen Mercedes Serra 

Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

10.0.- Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 3er trimestre 

del pressupost de 2021 al Ministeri d’Hisenda. 

 

D’acord amb el que disposa el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprovà 

el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, de 27 

d’abril, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, així com 

la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, 

l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos de les entitats locals es realitza rà 

en un marc d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  

 

D’altra banda, segons l’article 18 de la LO 2/2012, les Administracions Públiques 

faran un seguiment de les dades de l’execució pressupostària i d’acord amb l’article 

16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 

obligacions de subministrament d’informació  previstes a la Llei Orgànica 2/2012, 

modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, abans del darrer mes següent a la finalització 

del trimestre caldrà trametre tota una sèrie d’informació al Ministeri d’Hisenda i 

Funció Pública. 

 

Es per això que es dóna compte al ple d’aquesta corporació de l’informe d’avaluació 

sobre el compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, 
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corresponent a l’execució del tercer trimestre del pressupost de 2021, el contingut 

del qual consta a l’expedient.  

 

Aquest informe va ser tramès i signat electrònicament, a través de la plataforma 

AUTORIZA habilitada a tal efecte, dins l’oficina virtual per a la coordinació financera 

amb les entitats locals de la web del Ministeri d’Hisenda, en data 22 d’octubre de 

2021. 

 

Donar compte per 6 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carmen Mercedes Serra 

Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

11.0.- Donar compte de l’elaboració del Pla Anual de control financer de 

l’Ajuntament de Molló, de règim de control simplificat, per a l’exercici 2022.  

 

Es dóna compte de l’elaboració per part de la interventora del Pla Anual de control 

financer de l’Ajuntament de Molló, de règim de control simplificat, per a l’exercic i 

2022, que es transcriu a continuació: 

 

 

PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER DE L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ, DE RÈGIM 

DE CONTROL SIMPLIFICAT, PER A L’EXERCICI 2022 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

El Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 

intern en les entitats del sector públic local (RD 424/2017) té per objecte el 

desplegament reglamentari previst en 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  

(RDLeg 2/2004). 

 

El règim de control intern establert en el RD 424/2017 es regula sobre la base de 

l'experiència en l'exercici d'aquesta funció per part de la Intervenció General de 

l’Administració de l’Estat (IGAE) configurant, per tant, un model consistent amb 

l'establert per al sector públic estatal. Amb aquest efectes, s’incorporen regles, 

tècniques i procediments d'auditoria amb la finalitat d’aconseguir millores 

substancials en l'exercici del control intern en les entitats locals. El control intern de 

l'activitat economicofinancera del sector públic local l'ha d'exercir l'òrgan interventor 

mitjançant l'exercici de la funció interventora i el control financer. 

 

En relació a la funció interventora, en sessió plenària de data 11/05/2018 es va 

configurar el model a aplicar, amb l’aprovació de la substitució de la fiscalització 

prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local pel control inherent a la 

presa de raó en comptabilitat, i l’aprovació del règim de fiscalització i intervenció 

limitada prèvia de requisits bàsics sobre despeses i obligacions per a l’exercici de la 

funció interventora. 
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En matèria de control financer s’ha de destacar que el RD 424/2017 incorpora 

importants novetats a causa de l’inexistent desenvolupament sobre aquesta matèria 

en l'àmbit local. Aquesta modalitat de control financer té per objecte verificar el 

funcionament dels serveis del sector públic local en l'aspecte econòmic financer per 

comprovar el compliment de la normativa i de les directrius que els regeixen i, en 

general, que la seva gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant  

que la gestió dels recursos públics es troba orientada per l'ef icàcia, l'eficiència, 

l'economia, la qualitat i la transparència, i pels principis d'estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera. El control financer, així definit, comprèn les modalitats de 

control permanent i d'auditoria pública, incloent, en ambdues, el control d'eficàcia 

referit en l'article 213 del RDLeg 2/2004. 

 

L'objectiu final és assegurar un model eficaç de control intern que asseguri, amb 

mitjans propis o externs, el control efectiu d’almenys el 80% del pressupost general 

consolidat de l'exercici mitjançant l'aplicació de les modalitats de funció interventora 

i de control financer. En el transcurs de tres exercicis consecutius i en base a una 

anàlisi prèvia de riscos, haurà d'haver assolit el 100% d'aquest pressupost. Per 

assolir aquests objectius s'hauran d'habilitar els mitjans necessaris i suficients a 

l'òrgan interventor. 

 

Amb la finalitat de planificar l’execució d’aquesta modalitat de control, l’article 31 del 

RD 424/2017 estableix que l'òrgan interventor ha d'elaborar un Pla anual de control 

financer (PACF) que recollirà totes les actuacions planificables de control permanent  

i d’auditoria pública a realitzar durant l'exercici, és a dir, amb excepció de les 

actuacions que derivin d’una obligació legal que s’hagin de realitzar amb caràcter 

previ a l’adopció dels corresponents acords (actuacions obligatòries no planificades).  

 

Per tant, aquest PACF inclourà totes aquelles actuacions que derivin d'una obligació 

(actuacions obligatòries planificades) i les que anualment es seleccionin sobre la base 

d'una anàlisi de riscos consistent amb els objectius que es pretenguin aconseguir, les 

prioritats establertes per cada exercici i els mitjans disponibles (actuacions 

planificades). 

 

També s’incorpora en aquest Pla el control a realitzar sobre els beneficiaris i, si 

s’escau, sobre les entitats col·laboradores, per raó de les subvencions i ajudes 

concedides que es trobin finançades amb càrrec als seus pressupostos generals, 

d’acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de  

subvencions. 

 

Atès que a aquesta entitat li és d’aplicació el règim de control intern simplificat segons 

el que s’estableix en els articles 39 i 40 del RD 424/2017, no es preveuen actuacions 

seleccionades de control financer (actuacions planificades), però es detallen en 

aquest Pla les actuacions previstes en les normes pressupostàries i reguladores de la 

gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor (actuacions 

obligatòries planificades). 

 

En compliment dels preceptes legals exposats, s’ha elaborat aquest Pla que 

determina el marc de les actuacions de control financer a realitzar durant l’exercic i 

2022. 
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2. ACTUACIONS A REALIZAR 

 

2.1.  En matèria de control permanent 

 

2.1.1 Actuacions a realitzar de caràcter obligatori 

 

D’acord amb l’article 29.2 del RD 424/2017, el control permanent s'exercirà sobre 

l'entitat local i els organismes públics en què es realitzi la funció interventora. Amb 

caràcter obligatori es realitzaran les actuacions 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 es realitzaran 

amb caràcter posterior i mitjançant tècniques d’auditoria. 

 

a) 2.1.1_L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres 

comptables de factures compleixen amb les condicions de funcionament que 

preveu la Llei 25/2013 i la normativa de desenvolupament i, en particular, que 

no queden retingudes factures presentades al punt general d'entrada de factures 

electròniques, dirigides a òrgans o entitats de la respectiva entitat, en cap de les 

fases del procés, establerta en l’article 12.3 de la Llei 25/2013. 

 

b) 2.2.1_L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de 

morositat previst a l’article 12.2 de la Llei 25/2013. 

 

c) 2.2.2_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). 

 

2.1.2 Actuacions seleccionades 

 

Atès que aquesta entitat va informar al ple sobre l’aplicació del règim de control 

intern simplificat, no es preveuen actuacions seleccionades de control financer 

(actuacions planificades). 

 

 

2.2En matèria d’auditoria pública 

 

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

 

2.3Control financer de les subvencions i ajuts concedits 

 

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 es puguin concedir.  

 

L’exercici del control financer de subvencions s’ha de modular per cada entitat local 

atenent els criteris d’eficàcia, eficiència i economia i materialitat, i vist que no es 

detecten riscos en aquest concepte, no es selecciona cap línia de subvenció per a 

l’exercici del control financer de subvencions. 
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3. MEMÒRIA DE PLANIFICACIÓ 

 

Abans de començar les actuacions descrites anteriorment, la Intervenció podrà 

aprovar una memòria de planificació dels treballs concretant, entre d’altres, l’abast i 

objectius del treball, el règim jurídic aplicable, l’equip de treball, el calendari previst  

per a l’execució de les diferents fases del treball i, si s’escau, el sistema de 

determinació de mostres i els programes de treball a utilitzar. 

 

4. MOMENT, FORMA I TERMINI PER A LA L’EXERCICI DE LES ACTUACIONS 

DE CONTROL FINANCER 

 

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 RD 424/2017 i les normes tècniques de control financer i auditoria 

pública dictades per la IGAE. 

 

5. MITJANS DISPONIBLES 

 

Les actuacions de control financer previstes en aquest Pla es duran a terme 

directament per la Intervenció, sense perjudici de la col·laboració que resulti 

necessària. 

 

 

6. 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. 

 

7. INFORMACIÓ AL PLE 

 

Del present Pla, així com de les seves possibles modificacions, se’n donarà compte al 

ple de la corporació. 

 

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 IGAE. 

 

D’acord amb els articles 220.3 del RDLeg 2/2004 i 36.1 del RD 424/2017, els 

informes definitius que resultin de les actuacions incloses en el present Pla, 

conjuntament amb les al·legacions efectuades, seran enviats, a través del president, 

al ple de la corporació per al seu coneixement.   

 

8. PUBLICITAT DEL PLA 

 

Aquest Pla serà publicat en el Portal de transparència de l’entitat, en virtut del que 

estableix l’article 6 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a 

la informació pública i bon govern. 
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Donar compte per 6 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carmen Mercedes Serra 

Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

12.0.- Aprovació inicial de la modificació de pressupost 11/2021 mitjançant 

transferència entre aplicacions pressupostàries. 

 

S’ha detectat que l’aplicació pressupostària 2021.1.432.49000 “AECT, País d’Art i 

Història Valls Tec i Ter” no compta amb la dotació suficient per a fer front a la totalitat 

de despeses derivades de les aportacions a realitzar per part d’aquest ajuntament  

fins a finals d’any. A 31 de desembre de 2021, caldrà fer front a la liquidació final del 

projecte POCTEFA Patrimc@t, encapçalat per l’AECT País d’Art i d’Història 

Transfronterer de les Valls Catalanes del Tec i del Ter i que compta amb finançament  

europeu. S’estima que  la necessitat d’increment d’aquesta aplicació sigui d’uns 

4.000€. 

 

Davant d’aquesta despesa que per la seva naturalesa no pot demorar-se fins a 

l’exercici següent, i atès que actualment es compta amb una consignació 

pressupostària insuficient i no ampliable, i atenent que hi ha aplicacions que poden 

minorar-se, com és el cas de l’aplicació 2021.1.920.22502 “XALOC, assessorament  

jurídic i econòmic”, que actualment compta amb crèdit disponible, i s’estima que a 

31 de desembre no s’hagi utilitzat tot el crèdit, atès que aquest servei s’ha deixat de 

prestar per part de XALOC, i ara es presta gratuïtament per part de la Diputació de 

Girona; 

 

Vistes les Bases d’execució del Pressupost, que permeten imputar l’import total o 

parcial d’un crèdit a altres aplicacions pressupostàries corresponents a diferents 

nivells de vinculació jurídica. 

 

Atès que la transferència proposada per l’alcaldia afecta a diferents grups d’àrea de 

despesa i no afecta els crèdits ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats en 

l'exercici. 

 

Atès que l’aplicació que es proposa minorar no ha estat incrementada mitjançant  

suplements o altres transferències, i que tampoc procedeix de crèdits incorporats 

com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos 

tancats, ni han estat objecte de cap minoració, com a conseqüència de transferències 

anteriors. 

 

Atès que no hi ha cap compromís de despesa, en relació a les aplicacions que es 

proposa minorar, que impedeixi la modificació. 
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Una vegada emès l’informe favorable per part d’Intervenció, es proposa  al ple 

l’adopció del següent ACORD: 

 

Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 11/2021 en 

la modalitat de transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries del 

pressupost de despeses de la corporació, que tot seguit es detalla: 

 

Aplicacions de despeses a incrementar: 

 

ANY 
APLICACIO 
PRESSUP. 

DESCRIPCIÓ MODALITAT IMPORT 

2021 1. 432.49000 
AECT, País d’Art i d’Història 
Valls Tec i Ter 

Transferència de crèdit 
entre aplicacions - alta 

4.000 € 
 

 

 

Aplicacions de despeses a disminuir: 

 

ANY 
APLICACIO 
PRESSUP. 

DESCRIPCIÓ MODALITAT IMPORT 

2021 1.920.22502 
XALOC, assessorament jurídic 
i econòmic 

Transferència de crèdit 
entre aplicacions - baixa 

4.000 € 
 

 

 

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de 

la Província de Girona per un termini de quinze dies hàbils, durant els quals els 

interessats el podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient  

es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han 

presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per 

resoldre-les. 

 

Tercer. Un cop l’expedient esdevingui definitiu, publicar el pressupost modificat, 

resumit per capítols, al BOP i al tauler d'anuncis de la corporació. 

 

 

 

Aprovat per 6 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carmen Mercedes Serra 

Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

13.0.- Aprovació de la modificació del règim de dedicació de l'Alcalde de la 

corporació. 

 

Text: 

 

Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de 

les eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades 

el 26 de maig de 2019, és necessari establir el règim de dedicacions, retribucions, 

assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació, així com la dotació 

econòmica dels grups polítics municipals. 
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La percepció d'aquestes retribucions, quan es tracti de regidors o regidores en règim 

de dedicació exclusiva, serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb 

càrrec als pressupostos de les administracions públiques i dels ens, organismes i 

empreses que en depenen i, també , amb les indemnitzacions que s'estableixen en 

l'apartat següent i amb el desenvolupament d'altres activitats, en els termes 

previstos per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al 

servei de les administracions públiques. 

 

Per contra, en els supòsits de dedicació parcial, la percepció d'aquestes retribucions 

estarà sotmesa al règim que estableix l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local. 

 

Atès l’acord de Ple de 5 de juliol de 2019 que establia el règim de dedicacions  pel que 

el Sr. Josep Coma i Guitart, alcalde de la corporació, exercia el seu càrrec amb una 

dedicació parcial del 40%, amb una dedicació mínima de 15 hores setmanals i unes 

retribucions de 4.959,50€ anuals.  

 

Atès escrit de renúncia a la dedicació per motius laborals presentat en data 31 de 

juliol de 2019 per part de l’alcalde de la Corporació. 

 

Atès que l’Alcalde de la corporació pot tornar a exercir el càrrec amb una dedicació 

parcial i així dedicar unes hores a la gestió diària dels assumptes públics i direcció 

del personal. 

 

Vist el que disposen els articles 73.3, 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local; 166 del Text refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 13 del 

Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat 

pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

 

Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

 

Primer. Establir que el Sr. Josep Coma i Guitart , alcalde de la corporació, exerceixi 

el seu càrrec amb una dedicació parcial del 75%, amb una dedicació mínima de 28 

hores setmanals i unes retribucions de 2.100€ bruts mensuals per dotze pagues. 

Aquest acord tindrà efectes a partir de l’1 de desembre de 2021. 

 

Segon. El Sr. Josep Coma i Guitart serà donat d’alta en el règim general de la 

Seguretat Social i percebrà les seves retribucions en dotze pagues corresponents a 

les mensualitats de l’any. 

 

Tercer. Aprovar la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya, quan es convoqui, de la 

corresponent compensació econòmica a favor dels ajuntaments perquè abonin 

retribucions a determinats càrrecs electes locals. 

 

Quart. Notificar aquest acord al Sr. Josep Coma Guitart, que s'entendrà acceptat 

aquest règim de no manifestar-se res al respecte dins del termini de les 24 hores 

següents a la notificació. 
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Cinquè. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis 

de la corporació, i difondre el contingut d’aquesta, de conformitat amb el principi de 

transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu 

electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de 

desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i la Llei 19/2014, de 

29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  

 

 

Aprovat per 6 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carmen Mercedes Serra 

Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa Buixed a 

Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

14.0.- Aprovació de les fitxes de Programes per a l’anualitat 2022 del Pla 

Estratègic de Subvencions 2020-2023. 

 

Atès que l'art ic le 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvenc ions, estableix que els òrgans de les Administ rac ions públiques o 

qualsevol ens que proposi l'establiment  de subvenc ions, amb c aràcter previ,  

haurà de c oncretar en un pla est ratègic  de  subvencions  els  objec tius  i  

efectes  que  es  pretenen  amb  la  seva aplic ació, el termini nec essari per 

a la seva c onsecució, els c ostos previsibles i les seves fonts de finançament , 

que es supeditarà, en tot  c as, als objec t ius d'estabilit at  pressupostaria; 

 

Atès que, així mateix, el Reial Dec ret  887/2006, de 21 de juliol,  pel qual 

s'aprova el Reglament  de la Llei General de Subvencions, en el seu article 

10.1 estableix que "els plans est ratègics de subvenc ions es c onfiguren c om 

un inst rument de planif ic ació de les polít iques públiques  que t inguin c om a 

objec te el foment  d'una ac tivitat d'ut ilit at  públic a o interès soc ial o de 

promoc ió d'una f inalitat  públic a"; 

 

Atès que el Pla est ratègic de subvencions c onstitueix a la vegada un 

inst rument  al servei del princ ipi de t ransparència rec ollit  a la Llei estatal 

19/2013, de 9 de desembre, de t ransparència, accés a la informac ió pública i 

bon govern i a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de t ransparència, accés a 

la informac ió públic a i bon govern; 

 

Atès que la naturalesa dels Plans estratègics de subvencions és la d'inst rument  

de gest ió de c aràcter programàt ic  sense rang normat iu, sense inc idència 

direc ta en els part ic ulars i no c rea, d'aquesta forma, ni drets ni obligac ions,  

quedant  c ondicionada la seva efectivitat a l'establiment  de les diverses línies 

de subvencions, atenent, ent re d'alt res c ondic ionants,  a la disponibilitat  

pressupostaria de c ada exerc ic i; 

 

Per tots aquests mot ius,  i vist  el Pla Est ratègic de Subvenc ions 2020-2023 i 

les f itxes de Programes per a l’anualitat 2022, aquesta Alc aldia-Presidència  en 

exerc ic i de les facultats at ribuïdes per l'art ic le 21.1 llet ra s) de la Llei 

7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim loc al, proposa al Ple 

l’adopc ió de l’ac ord següent:  
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Primer.  Aprovar les f itxes de Programes per a l’anualitat 2022 del Pla Est ratègic 

de Subvenc ions 2020-2023, que c onsten a l'expedient .  

 

Segon.  Public ar aquest  ac ord a la Seu Elec t rònica i a l’E - Tauler del web 

munic ipal 

 

 

Aprovat per 6 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carmen Mercedes Serra 

Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

15.0.- Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions 

en règim de concurrència competitiva al municipi de Molló per a projectes 

culturals, esportius, educatius i socials; d'ensenyament postobligatori; pel 

servei de llar d’infants; i pel foment dels esports de neu, infantils i juvenils.  

 

 

Antecedents 

 

Vistes les bases reguladores per a la c oncessió de subvenc ions en règim de 

c oncurrència c ompet itiva al munic ipi de Molló per a projec tes c ulturals i 

esport ius, d'ensenyament  postobligatori, pel servei de llar d’infants, i pel 

foment  dels esports de neu, infant ils i juvenils que tenen per objec te regular i 

f ixar els c riteris i el proc ediment  de sol·lic itud, t ramitac ió, c oncessió, 

c obrament  i just if ic ació de les subvencions, que en forma d’ajut  ec onòmic, 

dest inades a c ol·laborar en el f inançament  de projectes/activitats dels següents 

programes: 

 

1. Ac t ivitats c ulturals, fest ives o d’interès soc ial al munic ipi.  

2. Ac t ivitats esport ives al munic ipi.  

3. Ajuts als millors expedients ac adèmic s per estudis postobligatoris.  

4. Ajudes per llar d’infants.  

5. Foment  dels esports de neu ent re els esc olars del munic ipi.  

6. Foment  de l’esport  infant il i juven il. 

7. Projec tes educat ius i soc ials.   

 

Vist  que aquestes subvenc ions estan previstes en el Pla Est ratègic de 

Subvenc ions 2020-2023 aprovat pel Ple de la c orporació de 24-01-2020, i vista 

la modificació de les seves fitxes per l’anualitat 2022, que s’aprova en aquest mateix 

Ple.  

   

Fonaments de dret 

La legislació aplicable és la següent: 

 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

General de Subvencions. 
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 El decret 17 de juny de 1955 pel qual s’aprova el Reglament de Serveis de les 

Corporacions Locals. 

 La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  

 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals. 

 La Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 

l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació 

de convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat 

de Subvencions. 

 La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 

l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el contingut i la periodicitat de 

la informació a subministrar a la nova Base de dades Nacional de Subvencions.  

 Pla Est ratègic  de Subvenc ions 2020-2023 de l’Ajuntament  de Molló.  

Amb caràcter previ a l’atorgament de les subvencions s’hauran d’aprovar les normes 

que estableixin les bases reguladores de la concessió d’acord amb allò disposat a 

l’article 9.2 de la Llei General de Subvenc ions. Les bases reguladores de cada tipus 

de subvenció es publicaran en el BOE o en el diari oficial corresponent. 

Vist que el ple és l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquestes bases de conformitat  

amb l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, es proposa a aquest òrgan 

l’adopció del següent acord: 

Primer.  Aprovar inic ialment  les bases reguladores per a la c oncessió de 

subvenc ions en règim de c oncurrència c ompet itiva al munic ipi de Molló per a 

projec tes c ulturals, esport ius, educatius i soc ials; d'ensenyament  

postobligatori; pel servei de llar d’infants; i pel foment  dels esports de neu, 

infant ils i juvenils. Aquestes bases seran vigents a part ir de la seva publicació 

íntegra en el But llet í Ofic ial de la provínc ia de Girona.  

 

Segon.  Sotmetre a informació pública les bases reguladores per a la concessió de 

la subvenció, per un termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de la publicació 

d’aquest anunci en el BOP de Girona de conformitat amb l’article 124 del Decret 

179/1995, de 13 de juny en relació amb l’article 30 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 

Així mateix, es procedirà a la publicació d’aquest anunci al taulell d’anuncis electrònic 

E-Tauler de la seu electrònica municipal i al web https://www.mollo.cat/subvencions. 

En el cas que no es presentin al·legacions, els acords inicials quedaran elevats a 

definitius sense necessitat d’ulterior acord plenari d’acord amb allò disposat a l’article 

49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, procedint a la publicació del text íntegre de les 

bases en el BOP de Girona. 

 

 

 

Aprovat per 6 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carmen Mercedes Serra 

Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

16.0.- Aprovació provisional, si escau, de la modificació núm. 10 del POUM 

de Molló en relació al PAU 6 (Carrer del Clot). 
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Amb data 24 de setembre de 2021, per Acord del Ple, va ser aprovada inicialment la 

proposta de modificació núm. 10 del POUM de Molló en relació al PAU 6 (Carrer del 

Clot), que va ser sotmesa a informació pública durant el termini d'un mes mitjançant  

anunci al tauler d'edictes electrònic d'aquesta corporació des del dia 1 al 31 d’octubre 

de 2021, ambdós inclosos; al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 196, d’11 

d’octubre de 2021; així com també al diari El Punt Avui, de 7 d’octubre de 2021.  

 

En data 4 d’octubre de 2021, i simultàniament a la informació pública, es van 

sol·licitar els informes sec torials preceptius de conformitat a la legislació vigent 

per afectar a l’administ rac ió amb c ompetències sectorials (Agència Catalana de 

l’Aigua, Mobilitat  i Protec c ió Civil).  

 

Vist  que en data 22 d’oc tubre de 2021 va tenir ent rada al regist re d’ent rada de 

la c orporació l’informe favorable de la Direc ció General de T ranspor t i Mobilitat 

del Departament  de Territori i Sostenibilit at en referència a la modificació núm. 
10 del POUM de Molló en relació al PAU 6 (Carrer del Clot). 

Vist  que a data d’avui no s’ha rebut  ni l’informe de l’Agènc ia Catalana de l’Aigua 

ni l’informe de Protec c ió Civil.  

 

Vist  que d ’ac ord amb l’art ic le 85.5. del Dec ret  Legislatiu1/2010, de 3 d'agost, 

pel qual s'aprova el Text  refós de la Llei d'urbanisme els informes als 

organismes afec tats per raó de llurs c ompetències sectorials s’han d'emetre en 

el termini d'un mes, llevat  que una disposic ió n'autorit zi un de més llarg.  

 

Vist que amb data 12 de novembre de 2021 la secretària-interventora va emetre 

certificat de no presentació d’al·legacions durant el termini d’informació pública.  

 

Vist quant antecedeix, l’expedient  ha seguit  la t ramitac ió establerta en la 

legislac ió aplic able, essent proc edent l’aprovac ió provisional per part  del Ple, 

per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporac ió, de 

c onformitat amb els art ic les 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim loc al.  

 

Vist  l’informe-proposta de Sec retaria de data 22 de novembre de 2021, de 

c onformitat amb l’establert en els art ic les 22.2.c ) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, 

de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim loc al,  es proposa al Ple l’adopció 

dels ac ords següents:  

 

Primer. Aprovar provisionalment la proposta de modificació núm. 10 del POUM de 

Molló en relació al PAU 6 (Carrer del Clot), en els termes que c onsten a la 

documentac ió de l’expedient . 

 

Segon. Elevar l'expedient diligenciat de modificació núm. 10 del POUM de Molló en 

relació al PAU 6 (Carrer del Clot), a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona,  

amb la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva. 
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Aprovat per 6 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carmen Mercedes Serra 

Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

17.0.- Aprovació de l’Addenda de pròrroga del Conveni de delegació de 

competències al Consell Comarcal del Ripollès per a la gestió dels residus 

municipals. 

 

Antecedents de fet: 

1. Els plenaris dels ajuntaments de la c omarca del Ripollès, va ac ordar 

delegar al Consell Comarcal del Ripollès les c ompetènc ies del servei de  

rec ollida i t ransport  dels residus sòlids munic ipals i del servei de deixalleria, 

c onc retament  l'Ajuntament  de Molló va aprovar el c onveni ent re aquest  

Ajuntament  i el Consell Comarcal del Ripollès de delegac ió de c ompetències 

per a la gest ió de residus, per ac ord de Ple de data 2 de març  de 2018.  

 

L’acceptació de la delegació d’aquestes competències per part del Consell Comarcal 

del Ripollès es va publicar als Butlletins Oficials de la Província de Girona número 

104, de data 30 de maig de 2018 i número 146, de data 30 de juliol de 2018. 

 

2.- El Ple del Consell Comarcal en la seva sessió de 16 de gener de 2018 va aprovar 

el Conveni de delegació de competències de tots els municipis de la comarca al 

Consell Comarcal del Ripollès, per a la gestió dels residus municipals. 

 

3.- El Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 21 de maig de 2019 va aprovar 

la modificació del termini de la delegació del servei de deixalleria previst al Conveni 

de delegació de les competències per a la gestió dels residus municipals, per un 

termini mínim de 4 anys, si bé a comptar des del dia d’inici de la prestació efectiva 

del nou contracte del servei de deixalleries comarcal. L’Ajuntament queda obligat a 

mantenir la delegació acordada del servei de deixalleria pel termini mínim de 5 anys, 

a comptar des del dia d’inici de la prestació efectiva del nou contracte del servei de 

deixalleries comarcal, a fi de garantir la viabilitat del contracte comarcal i la 

recuperació de les inversions que es deriven d’aquest contracte.  

 

Concretament es va aprovar la modificació de les clàusules 5.1, 5.2. 5.3 i 7.1 del 

Conveni de delegació de les competències per a la gestió dels residus municipa ls, 

amb contingut literal següent: 

 

“CINQUÈ.- VIGÈNCIA I PUBLICITAT DEL CONVENI 

 

5.1. Aquest conveni tindrà una vigència de 4 anys, a comptar des del dia 1 

de juliol de 2018, que és la data prevista per a l’inici de la prestació efectiva 

del nou contracte de recollida i transport als gestors autoritzats  dels residus 

municipals de la comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon. Pel 

que fa a la delegació del servei de deixalleria, aquest conveni tindrà una 
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vigència de 4 anys, a comptar des del dia d’inici de la prestació efectiva del 

nou contracte del servei de deixalleries comarcal. 

 

El conveni es podrà prorrogar de mutu acord, abans de la seva finalització, 

per un període de fins a quatre anys addicionals, d’acord amb el que disposa 

l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic .  

 

En tot cas, la pròrroga requerirà que s’adopti un acord exprés per part del Ple 

de l’Ajuntament, com a mínim 6 mesos abans de la finalització de la seva 

vigència inicial.  

 

La pròrroga se sotmetrà a dictamen del Consell d’alcaldes. Aquest dictamen, 

que serà de caràcter vinculant, haurà de ser aprovat pel plenari comarcal.  

 

5.2. L’Ajuntament queda obligat a mantenir la delegació acordada pel termini 

mínim de quatre anys -pacte 5.1-, a fi de garantir la viabilitat del contracte 

subscrit per a la recollida i el transports als gestors autoritzats dels residus 

municipals de la comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon i 

queda obligat a mantenir la delegació acordada pel termini mínim de 5 anys, 

pel que fa al servei de deixalleria, a fi de garantir la viabilitat del contracte 

comarcal. 

 

Pel cas que l’ajuntament acordés la revocació de la delegació dels serveis i/o 

la denúncia d’aquest conveni amb anterioritat a la finalització d’aquests 

terminis, es farà responsable de la indemnització dels danys i perjudicis que 

se’n puguin derivar davant de l’adjudicatari del contracte i/o els altres 

ajuntaments, tant en el cas que aquesta revocació anticipada comporti la 

resolució d’aquest contracte i /o el de deixalleries, com la seva modificació. 

 

5.3. La revocació de la delegació i/o la denúncia del conveni acordada per 

l’Ajuntament no li generarà cap tipus de responsabilitat, si té efectes un cop 

transcorreguts els terminis obligatoris de manteniment de la delegació -pacte 

5.2- i es comunica al Consell Comarcal com a mínim 6 mesos abans de la 

finalització d’aquests terminis. 

 

5.4. ... 

 

SETÈ.- DRETS I OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT 

 

7.1. L’Ajuntament està obligat a mantenir la delegació acordada –pacte 1 

d’aquest conveni-, durant el termini mínim de 2 anys pel que fa al servei de 

recollida i el transports als gestors autoritzats dels residus municipals del 

municipi de Camprodon i de 5 anys, pel que fa al servei de deixalleria, a 

comptar d’acord amb allò que es disposa al Pacte 5.1. 

 

7.2. ... 

”  

 

4. En conseqüència, excepte pel que fa a la delegació del servei de deixalleries, que 

el termini finalitza el 30 de novembre de 2023, pel que fa a la resta de competències 
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previstes al Conveni, el termini de delegació finalitza el proper dia 30 de juny de 

2022. 

 

El Pacte Cinquè del Conveni estableix que el conveni es podrà prorrogar de mutu 

acord, abans de la seva finalització, per un període de fins a quatre anys addicionals, 

d’acord amb el que disposa l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 

jurídic del sector públic. 

 

Així mateix es preveu que la pròrroga requerirà que s’adopti un acord exprés per 

part del Ple de l’Ajuntament, com a mínim 6 mesos abans de la finalització de la seva 

vigència inicial.  

 

5. Consta a l’expedient l’informe favorable de la secretaria-intervenció de data 22 de 

novembre de 2021 a la pròrroga del termini de delegació que es proposa. 

 

 

Fonaments de Dret: 

 

I.- Les delegacions de competències i la seva extinció, per revocació o per qualsevol 

altra causa s’han de publicar al (BOPG) Butlletí Oficial de la Província de Girona, i si 

escau, a la seu electrònica corresponent, en virtut del que disposa l’article 8.6 de  la 

Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya.  

 

La delegació de competències requereix l’adopció de l’acord per la majoria absoluta 

dels membres de la corporació, d’acord amb els articles 47.2 h) de la Llei  7/1985, 

de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 114.3 del Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova  el Text refós de la Llei municipal i 

del règim local de Catalunya. 

 

II.- L’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector Públic  

determina que els convenis hauran de tenir una duració determinada que no podrà 

ser superior a 4 anys, si bé en qualsevol moment abans de la finalització d’aquest  

termini, les parts que el subscriuen  podran acordar unànimement la seva pròrroga 

per un període de fins a 4 anys addicionals o la seva extinció. El Pacte Cinquè del 

Conveni de delegació de competències conté idèntica previsió. 

 

III. L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han de publicar 

en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de 

col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la 

Transparència. 

 

IV. La competència per a l’aprovació d’aquest conveni correspon al Ple, atès que de 

conformitat amb l’article 22, apartats 2.g) i 4, la competència per acceptar la 

delegació de competències feta per altres administracions resulta indelegable.  

 

Per tot l’exposat, realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa l’adopció 

dels acords següents: 
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Primer. Aprovar la pròrroga del Conveni de delegació de les competències al Consell 

Comarcal del Ripollès  per a la gestió dels residus municipals, per termini de 4 anys, 

a comptar des del dia 1 de juliol de 2022 fins el 30 de juny de 2026. 

 

Pel que fa concretament a la delegació del servei de deixalleries, que el termini inicial 

de vigència finalitza el 30 de novembre de 2023, també s’acorda la pròrroga per un 

termini de quatre anys, des del dia 1 de desembre de 2023 fins el dia 30 de novembre 

de 2027. 

 

Segon. Aprovar l’Addenda de pròrroga del Conveni de delegació de les competències 

al Consell Comarcal del Ripollès per a la gestió dels residus municipals, la qual té el 

contingut literal següent: 

 

“ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 

AL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS 

MUNICIPALS 

 

 

REUNITS, 

 

D’una part, el/la senyor/a xxxxx, alcalde/ssa president/a de l’Ajuntament de xxxxx, 

expressament facultat/da per aquest acte, en virtut de l’acord plenari adoptat en 

sessió de data xx-xx-xxxx. Actua assistit/da pel/per la secretari/ària de la corporació 

................., i de l’altra,  

 

El senyor JOAQUIM COLOMER CULLELL, president del Consell Comarcal del Ripollès, 

expressament facultat per aquest acte, en virtut de l’acord plenari adoptat en sessió 

de data XX de XXXX de 2021. Actua assistit per la secretària accidental de la 

corporació senyora Marta Arxé Llagostera. 

 

Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal per formalitzar aquest document 

i actuant en la representació que els correspon  

 

 

EXPOSEN  

I. Els plenaris dels ajuntaments de la c omarca del Ripollès, va ac ordar delegar 

al Consell Comarcal del Ripollès les c ompetències del servei de rec ollida i 

t ransports dels residus sòlids munic ipals i del servei de deixaller ia.  

 

L’acceptació de la delegació d’aquestes competències per part del Consell Comarcal 

del Ripollès es va publicar als Butlletins Oficials de la Província de Girona número 

104, de data 30 de maig de 2018 i número 146, de data 30 de juliol de 2018. 

 

II.- El Ple del Consell Comarcal en la seva sessió de 16 de gener de 2018 va aprovar 

el Conveni de delegació de competències de tots els municipis de la comarca al 

Consell Comarcal del Ripollès, per a la gestió dels residus municipals.  
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III.- El Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 21 de maig de 2019 va aprovar 

la modificació del termini de la delegació del servei de deixalleria previst al Conveni 

de delegació de les competències per a la gestió dels residus municipals, per un 

termini mínim de 4 anys, si bé a comptar des del dia d’inici de la prestació efectiva 

del nou contracte del servei de deixalleries comarcal. L’Ajuntament queda obligat a 

mantenir la delegació acordada del servei de deixalleria pel termini mínim de 5 anys, 

a comptar des del dia d’inici de la prestació efectiva del nou contracte del servei de 

deixalleries comarcal, a fi de garantir la viabilitat del contracte comarcal i la 

recuperació de les inversions que es deriven d’aquest contracte.  

 

Concretament es va aprovar la modificació de les clàusules 5.1, 5.2. 5.3 i 7.1 del 

Conveni de delegació de les competències per a la gestió dels residus municipals, 

amb contingut literal següent: 

 

“CINQUÈ.- VIGÈNCIA I PUBLICITAT DEL CONVENI 

 

5.1. Aquest conveni tindrà una vigència de 4 anys, a comptar des del dia 1 

de juliol de 2018, que és la data prevista per a l’inici de la prestació efectiva 

del nou contracte de recollida i transport als gestors autoritzats  dels residus 

municipals de la comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon. Pel 

que fa a la delegació del servei de deixalleria, aquest conveni tindrà una 

vigència de 4 anys, a comptar des del dia d’inici de la prestació efectiva del 

nou contracte del servei de deixalleries comarcal. 

 

El conveni es podrà prorrogar de mutu acord, abans de la seva finalització, 

per un període de fins a quatre anys addicionals, d’acord amb el que disposa 

l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic .  

 

En tot cas, la pròrroga requerirà que s’adopti un acord exprés per part del Ple 

de l’Ajuntament, com a mínim 6 mesos abans de la finalització de la seva 

vigència inicial.  

 

La pròrroga se sotmetrà a dictamen del Consell d’alcaldes. Aquest dictamen, 

que serà de caràcter vinculant, haurà de ser aprovat pel plenari comarcal.  

 

5.2. L’Ajuntament queda obligat a mantenir la delegació acordada pel termini 

mínim de quatre anys -pacte 5.1-, a fi de garantir la viabilitat del contracte 

subscrit per a la recollida i el transports als gestors autoritzats dels residus 

municipals de la comarca del Ripollès, excepte el municipi de Camprodon i 

queda obligat a mantenir la delegació acordada pel termini mínim de 5 anys, 

pel que fa al servei de deixalleria, a fi de garantir la viabilitat del contracte 

comarcal. 

 

Pel cas que l’ajuntament acordés la revocació de la delegació dels serveis i/o 

la denúncia d’aquest conveni amb anterioritat a la finalització d’aquests 

terminis, es farà responsable de la indemnització dels danys i perjudicis que 

se’n puguin derivar davant de l’adjudicatari del contracte i/o els altres 

ajuntaments, tant en el cas que aquesta revocació anticipada comporti la 

resolució d’aquest contracte i /o el de deixalleries, com la seva modificació. 
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5.3. La revocació de la delegació i/o la denúncia del conveni acordada per 

l’Ajuntament no li generarà cap tipus de responsabilitat, si té efectes un cop 

transcorreguts els terminis obligatoris de manteniment de la delegació -pacte 

5.2- i es comunica al Consell Comarcal com a mínim 6 mesos abans de la 

finalització d’aquests terminis. 

 

5.4. ... 

 

SETÈ.- DRETS I OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT 

 

7.1. L’Ajuntament està obligat a mantenir la delegació acordada –pacte 1 

d’aquest conveni-, durant el termini mínim de 2 anys pel que fa al servei de 

recollida i el transports als gestors autoritzats dels residus municipals del 

municipi de Camprodon i de 5 anys, pel que fa al servei de deixalleria, a 

comptar d’acord amb allò que es disposa al Pacte 5.1. 

 

7.2. ... 

”  

 

IV. En conseqüència, excepte pel que fa a la delegació del servei de deixalleries, que 

el termini finalitza el 30 de novembre de 2023, pel que fa a la resta de competències 

previstes al Conveni, el termini de delegació finalitza el proper dia 30 de juny de 

2022. 

 

El Pacte Cinquè del Conveni estableix que el conveni es podrà prorrogar de mutu 

acord, abans de la seva finalització, per un període de fins a quatre anys addicionals, 

d’acord amb el que disposa l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 

jurídic del sector públic. 

 

Així mateix es preveu que la pròrroga requerirà que s’adopti un acord exprés per 

part del Ple de l’Ajuntament, com a mínim 6 mesos abans de la finalització de la seva 

vigència inicial.  

 

V. En conseqüència, amb la finalitat de donar continuïtat a la delegació acordada 

mitjançant el Conveni de delegació de les competències per a la gestió dels residus 

municipals, les parts que subscriuen aquesta Addenda, creuen necessari prorrogar 

aquesta delegació per un període de 4 anys, de conformitat amb les següents:  

 

 

CLÀUSULES: 

 

Primera.- Pròrroga 

 

S’acorda la pròrroga per un termini de quatre anys, a comptar des del dia 1 de juliol 

de 2022 i fins el 30 de juny de 2026, del Conveni de delegació de les competències 

per a la gestió dels residus municipals. 

 

Pel que fa concretament a la delegació del servei de deixalleries, que el termini inicial 

de vigència finalitza el 30 de novembre de 2023, també s’acorda la pròrroga per un 
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termini de quatre anys, des del dia 1 de desembre de 2023 fins el dia 30 de novembre 

de 2027. 

 

Aquests terminis no es podran prorrogar. 

 

Segona.- Àmbit d’aplicació  

 

La pròrroga abasta la totalitat de les obligacions pactades en el Conveni de delegació 

de les competències per a la gestió dels residus municipals. 

 

I en prova de conformitat, les parts signen aquest document i a un sol efecte.” 

 

Tercer. Encomanar al Consell Comarcal del Ripollès la publicació de l’Addenda en el 

Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al 

web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és 

accessible des del Portal de la Transparència. 

 

Quart. Notificar l’adopció d’aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès.  

 

Cinquè. Facultar l’alcalde perquè en nom i representació d’aquesta corporació pugui 

signar tots els documents que siguin necessaris per dur a terme els presents acords.  

 

 

Aprovat per 6 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carmen Mercedes Serra 

Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

18.0.- Aprovació del Conveni entre la Diputació de Girona, l'Ajuntament de 

Molló i la Mancomunitat de la Vall de Camprodon per a la viabilitat hivernal 

a la carretera GIV-5225, a Espinavell. 

 

En data 18 de novembre de 2021 i número de registre d’entrada E2021002013, la 

Diputació de Girona ha tramès per a la seva aprovació l’esborrany de conveni entre 

la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Molló i la Mancomunitat de la Vall de 

Camprodon per a la viabilitat hivernal a la carretera GIV-5225, a Espinavell, que es 

transcriu a continuació: 

 

“Conveni entre la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Molló i la 

Mancomunitat de la Vall de Camprodon per a la viabilitat hivernal a la 
carretera GIV-5225, a Espinavell 

I. ENTITATS QUE INTERVENEN 

Diputació de Girona, representada pel seu president, Miquel Noguer i Planas, assistit 

pel secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per 

acord de Ple de .............................. 

Ajuntament de Molló, representat pel seu alcalde president, Josep Coma i Guitart, 

assistit per la secretària, Cristina Reig i Franch, en virtut de les facultats conferides 

per acord del Ple de ....................... 
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Mancomunitat de la Vall de Camprodon, representada pel seu president, Pedro 

Manuel Cabrero Sobrino, assistit pel/per la secretari/ària, ..............................., en 

virtut de les facultats conferides per acord del Ple de ....................... 

II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

1. La Diputació de Girona és titular de la carretera GIV-5225, a Espinavell, el traçat 

de la qual es troba a cota superior a 1.000 metres. Aquesta carretera requereix 

un manteniment intens pel que fa a la viabilitat hivernal. 

2. L’Ajuntament de Molló necessita sal fundent pel manteniment de la viabilitat  

hivernat dels seus carrers municipals. 

3. La Mancomunitat de la Vall de Camprodon és propietària d’un camió Unimog 

equipat per la retirada de neu i estesa de sals fundents. Aquesta actualment ja 

dona el servei de viabilitat hivernal a diversos camins municipals de la Vall de 

Camprodon. 

4. La Mancomunitat de la Vall de Camprodon necessita sal fundent pel manteniment  

de la viabilitat hivernal dels camins municipals que té encarregada aquesta 

gestió. 

5. La Diputació de Girona és propietària d’una sitja de sal situada a la carretera de 

Beget, en el punt quilomètric 0+120, amb capacitat de 60 tones.  

En virtut de tot això, formalitzen aquest conveni amb subjecció als següents 

PACTES 

1.  La Diputació de Girona proporcionarà les sals fundents a utilitzar per l’estesa de 

sal de la carretera GIV-5225, a Espinavell, pels camins o carrers municipals de 

Molló i pels camins que la Mancomunitat de la Vall de Camprodon faci els treballs 

de viabilitat hivernal a la data de la signatura d’aquest conveni (dos viatges de 

25 tones per temporada, aproximadament). Aquestes sals fundents es trobaran 

a la sitja situada a la carretera de Beget, en el punt quilomètric 0+120.  

2. La Mancomunitat de la Vall de Camprodon es compromet a fer les tasques de 

viabilitat hivernal preventives (estesa de sals) a la carretera GIV-5225, a 

Espinavell. L’estesa preventiva de sal es farà com a mínim dos cops a la setmana 

en període hivernal i s’incrementarà en el cas que les condicions de temperatura 

o humitat ho requereixin. Les recomanacions bàsiques per l’estesa de sal són: 

1. Escampar sal al vespre quan la temperatura arriba a 2º C (i per tant, es 

preveu que durant la nit gelarà), així com al matí a primera hora, si ha gelat 

o gebrat. 

2. S’escamparà sal només en zones que hi ha humitat o directament es troben 

molles. No s’escamparà sal en zones seques. 

 

3. La Mancomunitat de la Vall de Camprodon utilitzarà la sitja de sal de la Diputació 

de Girona situada a la carretera de Beget, en el punt quilomètric 0+120. Per a l’ús 

de la sitja cal tenir en compte: 

1. Obrir el tub de càrrega i respiració abans de cada descàrrega.  

2. Tancar bé els tubs de càrrega i respiració després de cada utilització, de 
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càrrega o descàrrega. 

3. Verificar el bon funcionament de la vàlvula de seguretat situada sobre el pas 

d’home, una vegada al mes i sistemàticament després de fortes nevades o 

pluges per evitar que es glaci. 

4. La Diputació de Girona assumirà el manteniment de la sitja de sal (adquisició i 

emmagatzematge de sal, pintura, revisió peus, ...). En el cas que l’Ajuntament 

de Molló o la Mancomunitat de la Vall de Camprodon faci un mal ús de la sitja, el 

manteniment o reparació serà a càrrec seu. 

5. L’Ajuntament de Molló assumirà el cost de la retirada de neu de la carretera GIV-

5225, a Espinavell, a través d’una pala llevaneus externa. Aquesta pala llevaneus 

farà el manteniment curatiu en el cas de nevada a la carretera GIV-5225, a 

Espinavell, i posteriorment farà algun camí municipal de Molló. 

6. Aquest conveni serà vàlid i eficaç en la darrera data de signatura d'aquest  

document. I tindrà una vigència de quatre anys a partir d’aquella data, 

prorrogable quatre anys més.  

7. Durant la vigència del conveni, a més de per les causes previstes legalment, 

aquest conveni es podrà resoldre a instància de qualsevol de les parts sempre 

que s’adverteixi formalment a les altres parts amb  3 mesos d’antelació (fora de 

la temporada de viabilitat hivernal –de novembre a març-).  

8. La responsabilitat que es pugui derivar respecte la carretera GIV-5225 i restes 

de vies d’aquest conveni s’ajustarà a les obligacions que cada administració té 

encomanades i assumeix mitjançant aquest.  

9. Les parts resoldran de comú acord les diferències que puguin sorgir en relació 

amb aquest conveni. En cas que es puguin plantejar qüestions litigioses es 

resoldran per la jurisdicció contenciosa administrativa. 

I, en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni.” 

 

Vist l’esborrany del Conveni, vistes les atribucions conferides al Ple d’aquesta 

corporació i d’acord amb l’article 309 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels 

Ens Locals (ROAS)  Decret 179/1995 de 13 de juny, es proposa al Ple l’adopció dels 

següents ACORDS: 

 

PRIMER. Aprovar el Conveni entre la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Molló i la 

Mancomunitat de la Vall de Camprodon per a la viabilitat hivernal a la carretera GIV-

5225, a Espinavell. 

 

SEGON. Facultar a l’Alcalde per la signatura de l’esmentat conveni. 

 

TERCER. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i a la Mancomunitat de la 

Vall de Camprodon. 
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Aprovat per 6 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carmen Mercedes Serra 

Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma Guitart, Maria Teresa Buixeda 

Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

19.0.- Assumptes urgents. 

 

No n’hi han. 

 

 

20.0.- Precs i preguntes 

 

 

No n’hi han. 

 

 

 

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 

 

 

Signat electrònicament, 
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