
 

 

 

 

INFORME DE FISCALITZACIÓ LIMITADA PRÈVIA DE REQUISITS BÀSICS 

DE CONFORMITAT 

 

ANTECEDENTS 

 

1. Número d’expedient: X2020000173 

2. Modalitat de la despesa i tipus d’expedient:  Àrea de personal, Altes personal 

laboral, Contractació de personal laboral temporal (1.2.4) 

3. Fase de la despesa: D  

4. Import de la fase de la despesa: 1151,85€ 

5. Aplicació pressupostària:   

6. Òrgan competent: Alcalde/a 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

1. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 

2. Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a 

les entitats del sector públic local. 

3. Acord de Ple de la Diputació de Girona de data 20 de març de 2018 pel que s’aproven els 

requisits bàsics de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions, 

aplicable als ens locals que s’adhereixin al Servei d’Assistència en l’Exercici del Control 

Intern dels Ens Locals de la província de Girona. 

4. Acord de Ple de de l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys de 4 de juliol de 2019 pel qual 

s’aprova l’adhesió a l’acord adoptat per la Diputació de Girona, en sessió plenària de 20 de 

març de 2018 i publicat al BOP núm. 70 de 11 d’abril de 2018, referent a l’aprovació dels 

requisits bàsics del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia aplicable als ens 

locals que s’adhereixin al Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern. 

 

INFORMO 

 

Que atenent al que disposa la normativa exposada i a la vista de la documentació inclosa a 

l’expedient, es fiscalitzen els següents requisits  bàsics d’acord amb la naturalesa de 

l’expedient, en el benentès que l’exercici de la fiscalització prèvia és limitat i que s’han revisat 

exclusivament els requisits establerts a l’acord de Ple de la Diputació de Girona  data 20 de 

març de 2018,  amb el resultat següent: 

 

 

Requisits fiscalitzats de conformitat: 



 

 

 

 

- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa 

que es proposa. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLeg 2/2004) 

- Que la despesa es genera per un òrgan competent. (Art. 13.2.b) RD 424/2017 


 Art. 185 RDLeg 2/2004) 

- Que s'adequa el contracte que es formalitza amb el que disposa la normativa vigent. (Art. 

13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.2 RDL 2/2015 TRET) 

- Que les retribucions que s'assenyalen en el contracte s'ajusten al Conveni col·lectiu que sigui 

aplicable i, si es tracta d'un contracte al marge del Conveni, que consti a l'expedient la 

justificació del mateix. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 2.2 Art. 27 RDLeg 5/2015) 

 

Requisits que, d’acord amb la naturalesa de l’expedient i/o en aquesta fase del 

procediment no procedeix la seva revisió: 

- En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són 

executius i que s'acredita l'efectivitat amb l'existència de documents fefaents. (Art. 13.2.a) RD 

424/2017 


 Art. 173.6 RDLeg 2/2004) 

- En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l’article 174 

del RDLeg 2/2004. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 


 Art. 174 RDLeg 2/2004 


 Art. 79 i seg. RD 500/1990) 

- En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s'inclou la subordinació 

de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost. (Art. 

13.2.a) RD 424/2017 


 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004) 

- En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s'inclou la subordinació 

de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la 

fermesa del finançament. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 


 Art. 173.6 i 174.1 RDLeg 2/2004) 

- Que s'acrediten els resultats del procés selectiu per part de l'òrgan competent. (Art. 13.2.c) 

RD 424/2017 ACM2008 2.2 Art. 7 RD 896/1991) 

- En tractar-se de contractació de personal amb càrrec als crèdits d'inversions, que existeix 

informe del responsable de Recursos Humans o de la Secretaria general de l'entitat sobre la 

modalitat de contractació temporal utilitzada i sobre l'observància, en les clàusules del 

contracte, dels requisits i formalitats exigits per la legislació laboral. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 

ACM2008 2.2 RDL 2/2015 TRET) 

  

 

CONCLUSIÓ 

 

Es fiscalitza de CONFORMITAT l’expedient de referència en aquesta fase del procediment en 
els termes i condicions descrits anteriorment.   



 

 

 

 

 

   

 

 
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

 

 



 

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS 
Carrer Paret Nova 14 
17720 Maçanet de Cabrenys 
Correu-e: ajuntament@massanet.org 
T: 972544005 

 
 
INFORME  
 
Mercè Bosch Romans, Alcaldessa de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys  
 
Informo  
 
L’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys disposa d’una llar d’infants municipal que dóna servei 
als veïns del municipi i una de les treballadores farà vacances de l’3 al 14 d’agost.   
 
Aquesta situació obliga a l’ajuntament a buscar una persona per suplir aquest període de 
vacances, assumint la necessitat de contractar el personal necessari per al correcte 
funcionament de la llar d’infants. 
 
Donada la urgència amb què s’ha de portar a terme la contractació de personal no ha estat 
possible dur a terme un procés de pública concurrència, ja que la treballadora inicia les 
vacances el proper dia 3 d’agost de 2020 i les acabarà el proper 14 d’agost de 2020. 
 
El personal mínim imprescindible pel correcte funcionament de la llar d’infants és de dues 
persones, una que segueix contractada i la que cal contractar a 30 hores setmanals en 
funcions de directora de la llar. 
 
Realitzant una cerca de persones amb capacitat suficient i que puguin tenir disponibilitat per ser 
prestar aquest servei, resulta la següent: 
 
ARIADNA CARDONA VICENS 
 
D’acord amb l’article 94 del Decret 214/1990 de personal al servei dels ens locals de Catalunya 
el personal interí i el personal laboral temporal no permanent són seleccionats mitjançant 
convocatòria pública i pel sistema de concurs, llevat dels casos de màxima urgència. En el cas 
de màxima urgència, el nomenament del personal interí i la contractació del personal laboral 
temporal s’han de publicar al Butlletí Oficial de la província i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, i se n’ha de donar coneixement al ple en la primera sessió que tingui. 
 
Donades les circumstàncies concurrents, resulta imprescindible i urgent realitzar la contractació 
de forma immediata per tal de garantir el correcte funcionament de l’equipament municipal. 
 
El cost total de la contractació del personal de la piscina és el següent: 
 

 sou brut import dia agost  Totals 

Directora 
Llar 

   882,47 €            73,54€     882,47 €  sou      882,47 €  

    Seg. Social     269,38 €  

    Total    1151,85 €  

 
 
Mercè Bosch Romans 
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AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS 
Carrer Paret Nova 14 
17720 Maçanet de Cabrenys 
Correu-e: ajuntament@massanet.org 
T: 972544005 

 
 
 

DECRET D’ALCALDIA DE CONTRACTACIÓ D’URGÈNCIA DE PERSONAL 
DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL  
 
Relació de fets 
 
Vist l’informe emès per aquest Alcaldia en data d’avui en el qual es posa de 
manifest que: 
 
L’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys disposa d’una llar d’infants municipal 
que dóna servei als veïns del municipi i una de les treballadores farà vacances 
del 3 al 14 d’agost.   
 
Aquesta situació obliga a l’ajuntament a buscar una persona per suplir aquest 
període de vacances, assumint la necessitat de contractar el personal 
necessari per al correcte funcionament de la llar d’infants. 
 
Donada la urgència amb què s’ha de portar a terme la contractació de personal 
no ha estat possible dur a terme un procés de pública concurrència, ja que la 
treballadora inicia les vacances el proper dia 3 d’agost de 2020 i les acabarà el 
proper 14 d’agost de 2020. 
 
El personal mínim imprescindible pel correcte funcionament de la llar d’infants 
és de dues persones, una que segueix contractada i la que cal contractar a 30 
hores setmanals en funcions de directora de la llar. 
 
Realitzant una cerca de persones amb capacitat suficient i que puguin tenir 
disponibilitat per ser prestar aquest servei, resulta la següent: 
 
ARIADNA CARDONA VICENS 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb l’article 94 del Decret 214/1990 de personal al servei dels ens 
locals de Catalunya el personal interí i el personal laboral temporal no 
permanent són seleccionats mitjançant convocatòria pública i pel sistema de 
concurs, llevat dels casos de màxima urgència. En el cas de màxima urgència, 
el nomenament del personal interí i la contractació del personal laboral 
temporal s’han de publicar al Butlletí Oficial de la província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, i se n’ha de donar coneixement al ple en la primera 
sessió que tingui. 
 
Atès que donades les circumstàncies concurrents, resulta imprescindible i 
urgent realitzar la contractació de forma immediata per tal de garantir el 
correcte funcionament de l’equipament municipal. 
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AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS 
Carrer Paret Nova 14 
17720 Maçanet de Cabrenys 
Correu-e: ajuntament@massanet.org 
T: 972544005 

 

La retribució de les persones contractades es portarà a terme segons el 
conveni col·lectiu aplicable. 
 
Resolc 
 
Primer.- Contractar a la Sra. Ariadna Cardona Vicens com a personal laboral 
temporal per circumstàncies de la producció amb les condicions següents: 
 
Categoria: Directora de la Llar d’Infants Municipal 
Funcions: Direcció de la Llar d’Infants 
Horari: De 9:00 a 15:00. 
Jornada: Parcial, 30 hores setmanals 
Retribucions: segons conveni col·lectiu aplicable, 1,151,85€. 
Durada: del 3 d’agost al 14 d’agost de 2020 
 
Segon.- Aprovar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 
2020.01.920.13005 del pressupost  2020. 
 
 
 
Mercè Bosch Romans 
 
 
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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