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

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL DIA 27 DE
MARÇ DE 2020

ASSISTENTS:
ALCALDESSA:
Sra. Mercè Bosch i Romans
REGIDORS/ES:
M. Dolors Quintana i Cairó
Segimon Baulenas i Raurell
Marc Bosch Cañas
Javier Molina Mejuto
Anna Maria Estrada Faig
Assumpció Bellmunt Baixauli
Excusen la seva presència:
SECRETARI:
Marià Vilarnau Massa

A la Sala de Plens de la Casa
Consistorial de la Vila de Maçanet de
Cabrenys, essent les 18:30 hores del dia
27 de març de 2020, es reuneix
l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència
de l’Alcaldessa, Sra. Mercè Bosch i
Romans, amb l’assistència del Sr.
Secretari–Interventor Marià Vilarnau
Massa i demés membres anotats al
marge, a l’objecte de celebrar la sessió
ordinària, que ha estat convocada en
legal forma, amb distribució de l’Ordre
del Dia dels assumptes a tractar.
Aquesta sessió es realitza de forma
telemàtica per part dels membres
següents donada la situació d’estat
d’alarma:
Segimon Baulenas i Raurell
Marc Bosch Cañas
Javier Molina Mejuto
Anna Maria Estrada Faig
Assumpció Bellmunt Baixauli
L’Alcaldia disposa de mitjans telemàtics
que permeten la gravació de Ple a la seu
de l’Ajuntament.
Constituint els reunits nombre
suficient dels membres de dret que
integren el Plenari, per celebrar la sessió,
en primera convocatòria, la Sra.
Presidenta la declara oberta, passant-se
a tractar els següents assumptes
inclosos al següent
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ORDRE DEL DIA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior ( inclou correcció d’errors)
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Donar compte de la liquidació del pressupost 2019
Aprovació dels plans pressupostaris a mig termini 2020
Aprovació inicial de la modificació de crèdit 1/2020 de crèdit extraordinari per
finançar operacions pendents d’aplicació al pressupost 2019
Aprovació inicial de la modificació de crèdit 2/2020 de suplement de crèdit per
finançar la liquidació del cànon de l’ACA 2018
Donar compte de l’informe resum anual de control intern
Aprovació de l’increment salarial d’un lloc de treball de la brigada municipal
Precs i preguntes

Aprovació de les actes de les sessions anteriors

El secretari fa constar que s’han enviat amb antelació als regidors i regidores l’acta de
la sessió plenària del dia 27 de febrer de 2020 preguntant si hi ha alguna al·legació al
respecte. Sense que hi hagi intervencions s’aproven les actes esmentades per
assentament de tots els assistents.
2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia
Es dona compte de les resolucions d’Alcaldia dictades els mesos de novembre i
desembre ( des del 24 de febrer de 2020 al 25 de març de 2020), segons el següent
detall:

Nom del document

Data

DEC APROVACIO NOMINA MARÇ 2020 20032020

25/03/2020

DEC ALCALDIA INDEMNITZACIO PER DESPLAÇAMENTS ALCALDIA
25032020
DEC ALCALDIA CONVOCATORIA PLE ORDINARI MARÇ TELEMATIC
25032020
DEC ADHESIO MANIFEST CORONAVIRUS 24032020

25/03/2020

DEC ALCALDIA APROVACIO DESPESES CONTRACTES MENORS RELACIO
O/2020/4 18032020
DEC ALCALDIA SUSPENSIO PROVES SELECTIVES SECRETARIA
INTERVENCIO 16032020
DEC APROVACIO PROJECTE FRANGES 11032020

18/03/2020

DEC PETICIO SUBVENCIO 11032020

11/03/2020

DEC APROVACIO LIQUIDACIO DOLORS 09032020

09/03/2020

DEC ALCALDIA ADMESOS I EXCLOSOS SECRETARI INTERI 06032020

06/03/2020

DEC RETORN IVTM 06032020

06/03/2020

25/03/2020
24/03/2020

16/03/2020
11/03/2020
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DEC ALCALDIA INDEMNITZACIO MANTENIMENT APARCAMENT 2019
04032020
DEC APROVACIO DESPLAÇAMENTS CURS GESTOR EXPEDIENTS GENER
HERMINIA 02032020
DEC APROVACIO DESPESES DESPLAÇAMENTS ALCALDIA GENER
02032020
DEC APROVACIO RELACIO DE DESPESES O/2020/3 02032020

04/03/2020

DEC ATORGAMENT SUBVENCIO AMPA 2019 27022020

28/02/2020

DEC DELEGACIO COMPETENCIES PROMOCIO ECONOMICA 27022020

27/02/2020

DEC CONTRACTACIO ACTALUTZACIO TRANSPARENCIA 11022020

25/02/2020

DEC APROVACIO NOMINA FEBRER 2020 25022020

25/02/2020

DEC PAGAMENT CANON ACA 24022020

24/02/2020

03/03/2020
03/03/2020
02/03/2020

3. Donar compte de la Liquidació del pressupost de l’exercici 2019
Es dona compte de la següent resolució d’Alcaldia que aprova la liquidació del
pressupost 2019:
Relació de fets
Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2019 s’obté, a 31 de desembre de
2019, el resultat següent:
Resultat pressupostari de l’exercici:
DRETS
RECONEGUTS
NETS

a) Operacions corrents
b) Operacions de capital
1.Total
operacions
no
financeres (a+b)
c) Actius financers
d) Passius financers
2.
Total
operacions
financeres (c+d)
I.
RESULTAT
PRESSUPOSTARI
DE
L´EXERCICI (I=1+2)
AJUSTOS
3. Crèdits gastats finançats
amb romanent de tresoreria
per a despeses generals
4.
Desviacions
de
finançament negatives del
exercici
5.
Desviacions
de
finançament positives del
exercici
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+45)

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

1.705.641,83
21.231,63

2.614.059,23
302.024,99

-908.417,40
-280.793,36

1.726.873,46
0,00
388.995,00

2.916.084,22
0,00
100.132,68

-1.189.210,76
0,00
288.862,32

388.995,00

100.132,68

288.862,32

2.115.868,46

3.016.216,90

-900.348,44

883.989,27

48.817,98

932.807,25
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RESULTAT
PRESSUPOSTARI AJUSTAT
(I+II)

32.458,81

Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
Concepte
1. Fons líquids
2. Drets pendents de cobrament
+ del Pressupost corrent
+ de Pressupostos tancats
+ d´Operacions no pressupostàries
3. Obligacions pendents de pagament
+ del Pressupost corrent
+ de Pressupostos tancats
+ d´Operacions no pressupostàries
4. Partides pendents d´aplicació
- cobraments realitzats pendents d´aplicació
definitiva
+ pagaments realitzats pendents d´aplicació
definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals
(I - II - III)

Import
258.040,92 €
609.371,37 €
116.864,16 €
462.706,25 €
29.800,96 €
444.570,72 €
171.794,38 €
239.943,35 €
32.832,99 €
44.645,92 €
- €
44.645,92 €
467.487,49 €
327.529,34 €
- €
139.958,15 €

Fonaments de dret
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada
aplicació pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els
pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els
drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:


Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31
de desembre



El resultat pressupostari de l’exercici



Els romanents de crèdit



El romanent de tresoreria
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4. L’article 165.1 del Text refós 2/2004 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora
de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del
principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals, d’acord amb l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves
competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària entès com la situació d’equilibri o superàvit computada al llarg del cicle
econòmic, en terme de capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda en
el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril,
segons el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la LRHL, en matèria de
pressupostos.
Per tant,
Resolc
Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, que en termes
consolidats figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent
detall i documentació preceptiva, d’acord amb el Text refós 2/2004, 5 març, de la llei
reguladora d’hisendes locals.
Segon.- INFORMAR-NE el Ple en la primera sessió que hi hagi.
Tercer.- TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial
del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.
Sense que hi ha hagi intervencions, s’aprova l’acord per unanimitat dels assistents.
4. Aprovació dels plans pressupostaris a mig termini 2020

Relació de fets
La Directiva 2011/85/UE del Consell de 8 de novembre de 2011, desenvolupa
els requisits aplicables als marcs pressupostaris dels Estats membres, establint:
«A fi d'integrar la perspectiva plurianual en el marc de supervisió
pressupostària de la Unió, la planificació de la llei de pressupost anual ha
de basar-se en una planificació plurianual derivada del marc pressupostari
a mitjà termini.
Els marcs pressupostaris a mitjà termini comprendran procediments per
establir els objectius pressupostaris plurianuals globals i transparents
expressats en termes de dèficit de les administracions públiques, deute
públic i altres indicadors pressupostaris sintètics com la despesa.»
L'abast i els procediments establerts en els marcs pressupostaris nacionals han
d'estendre's a tots els subsectores de les administracions públiques.
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Posteriorment, la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'Abril, d'Estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera, imposa l'obligació per a totes les Administracions
Publiques d'elaborar un pla pressupostari.
Fonaments de dret
La Legislació aplicable ve determinada pels següents articles:
— La Directiva 2011/85/UE del Consell de 8 de novembre de 2011.
— L'article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'Abril, d'Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
— Elsa rtículos 4, 5 i 6 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, 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.
Quant al procediment a seguir:
A. Per la Intervenció municipal, s'elaborarà el Pla Pressupostari a mitjà termini
de conformitat a l'article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'Abril, d'Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera i s’informarà sobre el mateix en un sol
informe.
B. Correspondrà al Ple de l'Entitat Local, l'aprovació del Pla Pressupostari,
elaborat pel Regidor delegat i proposat, de conformitat amb l'article 22.2.e) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
C. El Pla Pressupostari haurà de remetre's pels mitjans electrònics i mitjançant
la signatura electrònica a la plataforma habilitada per a això en l'Oficina Virtual
per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals, en els quals s'emmarcarà
l'elaboració dels seus Pressupostos anuals.
Acords
Primer.- Aprovar els marcs pressupostaris següents:
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Ingresos/Gastos

Ingresos
Corrientes

Año 2020

Año 2021

Año 2022

Año 2023

1.493.693,89 1.611.616,03 1.517.673,21 1.517.700,00
1.493.693,89

1.511.616,03

1.517.673,21

1.517.700,00

Capital

0

0

0

0

Financ ieros

0

100.000,00

0

0

Gastos
Corrientes

1.442.368,18 1.603.569,07 1.436.753,59 1.442.270,86
1.240.156,61

1.243.900,51

1.259.869,95

1.260.000,00

Capital

100.000,00

267.397,70

90.000,00

100.000,00

Financ ieros

102.211,57

92.270,86

86.883,64

82.270,86

Saldo operaciones no financieras
Ajustes para el cálculo de c ap. o neces. Financ .
SEC95

153.537,28

317,82

167.803,26

157.700,00

0

0

0

0

Capacidad o necesidad de financiación

153.537,28

317,82

167.803,26

157.700,00

Deuda viva a 31/12

484.513,69

392.242,83

305.359,19

223.088,33

A corto plazo

0

0

0

0

A largo plazo

484.513,69

392.242,83

305.359,19

223.088,33

0,32

0,26

0,2

0,15

Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes

Segon.- Aprovar la seva tramesa al Ministeri d’Hisenda.
Sense que hi ha hagi intervencions, s’aprova l’acord per unanimitat dels assistents.
5. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 1/2020 de crèdit extraordinari per
finançar operacions pendents d’aplicació al pressupost 2019
Relació de fets
Vist que a la comptabilitat de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys consten operacions
pendents d’aplicar al pressupost corresponent a despeses executades durant l’any 2019
i que pels motius que manca de crèdit pressupostari no varen ser aplicades al
pressupost d’aquell any.
Les operacions pendents d’aplicar a pressupost són les que consten a l’annex d’aquest
informe.
Donat que el pressupost vigent no té consignació pressupostària suficient per atendre
la despesa derivada de la incorporació d’aquestes despeses reconegudes (article 177
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals).
D’entre els recursos citats a l’article 36 del Reial decret 500/1990, els crèdits
extraordinari es finançaran amb romanent de tresoreria de despeses generals.
A data d’avui el romanent de tresoreria destinat a despeses generals de l’Ajuntament,
segons la última liquidació aprovada ( 2019) és de 139.958,15 euros.
En aquest sentit, es poden crear crèdits extraordinaris d’aplicacions pressupostàries de
l’actual pressupost 2020 per un total de 66.409,50 euros, que correspon a l’import de
les operacions pendents d’aplicació que consten a l’annex 1 de l’informe de la Secretaria
Intervenció d’aquest expedient.
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Una vegada emès l’informe favorable per part d’Intervenció, i vist el certificat del
Secretari sobre el romanent de tresoreria, la Comissió d’Hisenda, en sessió d’avui,
dictamina favorablement l’adopció del següent:
Acords
PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdit 1/2020 per crèdits
extraordinaris finançat amb romanent de tresoreria de despeses generals per import
total de 66.409,50 euros segons el detall següent:
Crèdit extraordinari OPA 2019: Contractes menors
Concepte
Núm. aplicació
OPA:PUBLICITAT I PROPAGANDA
Total 2020 01 151 22602
OPA:CONSERVACIÓ, REPARACIÓ I MANTENIMENT VIA
Total 2020 01 1531 21003
PÚBLICA
OPA:CONSERVACIÓ I MANTENIMENT XARXA D´AIGUA
Total 2020 01 161 21002
OPA:EINES BRIGADA
Total 2020 01 161 63104
OPA:RECOLLIDA RUNA
Total 2020 01 1621 22712
OPA:ALARMES
Total 2020 01 1622 22701
OPA:RECOLLIDA ESTRIS VELLS
Total 2020 01 1622 22710
OPA:CONTRACTES MANTENIMENT
Total 2020 01 1622 22717
OPA:CONSERVACIONS, REPARACIONS. I MANTENIMENT
Total 2020 01 171 21001
PARCS I JARDINS
OPA:CONSERVACIÓ, REPARACIÓ I MANTENIMENT DE
Total 2020 01 320 21201
PARCS
OPA:LLOGUER RECTORIA
Total 2020 01 326 20200
OPA:LLOGUER PIS C/ ST. SEBASTIÀ
Total 2020 01 326 20201
OPA:LLOGUER APARCAMENT VILÀ
Total 2020 01 337 21202
OPA:DESPESES FESTES, FIRES I APLECS
Total 2020 01 338 22670
OPA: DESPESES FESTES, FIRES I APLECS
Total 2020 01 338 22699
OPA:LLOGUER CAMP DE FUTBOL
Total 2020 01 342 20000
OPA:CONSEVACIÓ I REPARACIÓ VEHICLES
Total 2020 01 920 21300
OPA:CONSERVACIÓ I REPARACIÓ MAQUINÀRIA
Total 2020 01 920 21301
OPA:CONSERVACIÓ CALDERA ESTELLA
Total 2020 01 920 21302
OPA:MATERIAL OFICINA
Total 2020 01 920 22000
OPA:SUBMINISTRAMENT LLUM
Total 2020 01 920 22100
OPA:PRODUCTES DE NETEJA
Total 2020 01 920 22110
OPA:COMUNICACIONS TELEFÓNICA
Total 2020 01 920 22200
OPA:AUTOCARS DAVID I MANEL, TARGETES T-10
Total 2020 01 920 22300
OPA:DESPESES GESTORIA
Total 2020 01 920 22631
Total general
Crèdit extraordinari OPA 2019: Contractes menors amb objeccions
Concepte
Núm. aplicació
OPA: DESPESES FESTES, FIRES I APLECS
Total 2020 01 338 22699
OPA: RECOLLIDA ESCOMBRARIES
Total 2020 01 1622 22711
OPA:CONTRACTES CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA
Total 2020 01 920 22706
Total general

Crèdit extraordinari OPA 2019: Despeses de personal
Concepte
Aplicació

Import
250,00 €
1.597,26 €
820,24 €
1.284,45 €
3.010,75 €
50,25 €
419,67 €
320,19 €
51,50 €
1.195,21 €
695,84 €
600,00 €
366,03 €
118,10 €
1.226,92 €
400,00 €
606,14 €
395,74 €
859,16 €
122,93 €
2.679,73 €
278,20 €
761,76 €
462,00 €
599,18 €
19.171,25 €

Import
2.565,81 €
10.868,83 €
3.596,12 €
17.030,76 €

Import
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Total 2020 01 920 13000
Total 2020 01 920 13001
Total 2020 01 920 13004
Total 2020 01 920 13002
Total 2020 01 920 10000
Total 2020 01 920 16000
Total 2020 01 920 23000
Total 2020 01 920 12004
Total 2020 01 920 12100
Total 2020 01 920 12101
Total general

OPA:PERSONAL LABORAL OFICINES MUNICIPAL
OPA:PERSONAL LABORAL BRIGADA MUNICIPAL
OPA:PERSONAL LABORAL NETEJADORES
OPA:PERSONAL LLAR D´ INFANTS
OPA:RETRIBUCIONS ALCALDIA
OPA:SEGURETAT SOCIAL PERSONAL
OPA:DIETES I LOCOMOCIÓ CÀRRECS ELECTES
OPA: RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS
OPA: COMPLEMENT DESTI FUNCIONARIS
OPA: COMPLEMENT ESPECIFIC FUNCIONARIS

Crèdit extraordinari OPA 2019: Amortització de préstecs
Concepte
Aplicació
OPA: AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS
2020 01 011 91301

3.548,97 €
3.502,66 €
754,40 €
1.876,75 €
1.858,05 €
7.961,00 €
2.900,00 €
885,48 €
1.291,46 €
420,05 €
24.998,82 €

Import
5.208,67 €

SUMA TOTAL: 66.409,50 EUROS

SEGON.- EXPOSAR al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.
TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari,
el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període
d’exposició pública, per resoldre-les.
QUART.- PUBLICAR, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat ,
resumit per capítols, al BOP i al tauler d'anuncis.
Sense que hi ha hagi intervencions, s’aprova l’acord per unanimitat dels assistents.

6. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 2/2020 de suplement de crèdit per
finançar la liquidació del cànon de l’ACA 2018
Relació de fets
Vist el Decret d’Alcaldia de data 24 de febrer de 2020 que va aprovar el pagament del
cànon de l’ACA per l’import de la liquidació GTN2020032000008, per import de
67.287,00€, corresponent al període de l’any 2018.
L’aplicació pressupostaria següent no disposa de crèdit suficient per l’import total de la
liquidació ( si bé el seu pagament ha estat possible gràcies a la vinculació amb altres
aplicacions):
01 161 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES- CÀNON AIGUA

53.000,00 euros

D’entre els recursos citats a l’article 36 del Reial decret 500/1990, els suplements de
crèdits es finançaran amb romanent de tresoreria de despeses generals.
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A data d’avui el romanent de tresoreria destinat a despeses generals de l’Ajuntament,
segons la última liquidació aprovada ( 2019) és de 73.548,65 euros, després que s’hagi
utilitzat l’import de 66.409,50 euros per finançar els crèdits extraordinaris de la
modificació 1/2020.
En aquest sentit, es poden crear crèdits extraordinaris d’aplicacions pressupostàries de
l’actual pressupost 2020 per un total de 14.287,00 euros, que correspon a la diferència
entre l’import de la liquidació i la consignació pressupostària actual.
Una vegada emès l’informe favorable per part d’Intervenció, i vist el certificat del
Secretari sobre el romanent de tresoreria.
Acords
PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdit 2/2020 per
suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria de despeses generals per
import total de 14.287,00 euros segons el detall següent:
Aplicació i import incial:
01 161 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES- CÀNON AIGUA

53.000,00 euros

Import suplement: 14.287,00 euros
Import definitiu:
01 161 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES- CÀNON AIGUA

67.287,00 euros

SEGON.- EXPOSAR al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.
TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari,
el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període
d’exposició pública, per resoldre-les.
QUART.- PUBLICAR, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat ,
resumit per capítols, al BOP i al tauler d'anuncis.
Sense que hi ha hagi intervencions, s’aprova l’acord per unanimitat dels assistents.
7. Donar compte de l’informe resum anual de control intern
Relació de fets
Vist l’informe resum de control intern elaborat per la Secretaria Intervenció en data 25
de març de 2020.
El control intern, regulat en l'article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals i desenvolupat pel 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, és l'exercit
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en les Entitats Locals respecte de la seva gestió econòmica, i si escau, la dels
organismes autònoms i de les societats mercantils d'elles dependents, en la seva triple
accepció de funció interventora, control financer i controls d'eficàcia i eficiència.
Els resultats d'aquest control intern, d'acord amb l'article 37 del referit 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, hauran de recollir-se en el corresponent informe resum anual,
en ocasió de l'aprovació del compte general.
En virtut d'això, es dona compte de l’esmentat informe en el qual s'inclou un resum anual
dels principals resultats obtinguts en les actuacions inherents a la funció interventora i
el control financer per a l'exercici 2019 d'aquesta Entitat.
Els aspectes més rellevant de l’informe es poden resumir en els següents apartats:
Informes amb objeccions resolts amb discrepància:
Núm Expnt

Data

Òrgan que
resol

X2019000074

27/06/2019

President



Omissió en l'expedient de 309,29 €
requisits tràmits essencials
on
no
s’acredita
suficientment el dret del
perceptor

X2019000228

28/11/2019

Ple



Omissió en l'expedient de 16.424,27 €
requisits tràmits essencials
per absència d’algun dels
requisits bàsics establerts en
l’acord del Consell de
Ministres vigent que no
s’incloguin en els anteriors

X2019000228-1

17/12/2019

Ple



Omissió en l'expedient de 4.880,09 €
requisits tràmits essencials
per absència d’algun dels
requisits bàsics establerts en
l’acord del Consell de
Ministres vigent que no
s’incloguin en els anteriors

X2019000229

17/12/2019

Ple



Insuficiència o inadequació 20.292,85 €
de crèdit

Causa

Import

Conclusions
-

Cal millorar la gestió de la contractació menor en tant que només es realitza
informe de justificació i decret de contractació en aquelles despeses menors
quantitativament més importants.

-

Cal regularitzar la situació de la gestió dels residus, efectuant la delegació de
competències al Consell Comarcal amb la major brevetat possible, donat que el
contracte actual amb FCC ja no està en vigor.
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-

Cal regularitzar la situació de l’assessorament urbanístic i mediambiental, els
actuals professionals que fan el servei es troben en situació de contractació
´menor irregular. Caldria funcionaritzar una plaça, com a mínim per fer aquest
assessorament.

-

Cal fer un seguiment d’aquells contractes menors que es concerten per realitzar
serveis que previsiblement tindran durada superior a un any o als 15.000 euros
per tal de licitar-los amb publicitat corresponent.

-

Cal iniciar la contractació d’assessorament extern per tal de fer el control
posteriori i el control financer permanent .

Sense que hi ha hagi intervencions, s’aprova l’acord per unanimitat dels assistents.
8. Aprovació de l’increment salarial d’un lloc de treball de la brigada municipal
Relació de fets
Per acord de Ple de data 30 de gener de 2020 es va aprovar inicialment el pressupost
municipal i la plantilla de personal de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys.
L’acord de Ple es va sotmetre a exposició pública, elevant-se a definitiu després que no
es presentessin al·legacions.
Entre les places existents a la plantilla hi figura una en règim laboral de d’Agutzil/Peó de
brigada, pertanyent al grup E.
L’Ajuntament no disposa de relació de llocs de treball aprovada, motiu pel qual d’acord
amb el Decret 217/1990 l’assignació de tasques i funcions correspon a l’Alcaldia.
En aquest sentit, en la memòria que consta l’expedient s’han detallat les noves funcions
que assumirà la persona que ocupa la plaça d’Agutzil/Peó de brigada i que justifiquen
l’increment salarial.
Acords
PRIMER.- APROVAR l’establiment del complement de disponibilitat de la plaça de
Agutzil/peó de brigada que consta a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament per
un total de 2.229,50 euros anuals bruts ( que equival a 159,25 euros/mes bruts
per 14 pagues).
El complement es prorrateja en 14 mensualitats per import igual ( 12 ordinàries més 2
extres al juny i desembre)
SEGON.- Pel que fa a l’exercici 2020, aquest complement tindrà vigència des de la data
de 1 de febrer de 2020.
Sense que hi ha hagi intervencions, s’aprova l’acord per unanimitat dels assistents.
9.Precs i preguntes
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No n’hi ha
I no havent-hi més intervencions per part dels Regidors, la Sra. Alcaldessa–Presidenta
alçà la sessió a les 19:15 hores, de la qual s’estén la present acta, que signa la Sra.
alcaldessa, amb mi, la secretari-interventor, que certifico.

