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A la Sala de Plens de la Casa 
Consistorial de la Vila de Maçanet de 
Cabrenys, essent les 18:30 hores del 
dia 30 de maig de 2022, es reuneix 

Mercè Bosch i Romans, amb 
 

Interventor Joan Cano i Yáñez i 
demés membres anotats al marge, a 

ordinària, que ha estat convocada en 
legal forma, amb distribució de 

dia dels assumptes a 
tractar. 
 
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. Donar compte de 

2021. 
5.  
6. Donar compte dels informes de control financer definitius realitzats durant 

 
7. 

Cabrenys al GAL Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona 
Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC). 

8.  
9.  
10. Moció per demanar al govern espanyol el finançament del reforç covid escolar. 
11. Moció en defensa dels jutjats de pau. 
12. Assumptes urgents.  
13. Precs i preguntes 

 
 
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
 

sessió plenària del dia 2 de maig de 2022, preguntant si hi ha alguna al·legació al 
respecte.  
 
 
2.  
 

a partir del 26 d fins al 25 
de maig, segons el següent detall: 
 
Nom del document   Data 
 

DEC COMUNICACIO CONTRACTES MENORS 27042022                                                                                                                                                                                                                
DEC APROVACIO FACTURA MENJADOR LLAR D'INFANTS 26042022                                                                                                                                                                                              
DEC APROVACIO NOMINA ABRIL 26042022                                                                                                                                                                                                                       
DEC REQUERIMENT NETEJA                                                                                                                                                                                                         
DEC APROVACIO NOMINA MAIG 2022 25052022                                                                                                                                                                                                 
DEC DESIGNACIO DIRECTOR FRANJA 24052022                                                                                                                                                                                                                   
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR TANCAMENT CONTENIDORS 23052022                                                               
DEC APROVACIO PAGAMENT AMPLIFICADOR DE VEU 23052022                                                                                                                                                                                     
DEC APROVACIO DESPESA CONVENI FEDER 23052022                                                                                                                                                                                
DEC APROVACIO FACTURES BENZINERA MAIG 23052022                                                                                                                                                                  
DEC CESSIO CONTRACTE ASAL 23052022                                                                                                                                                                  
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DEC APROVACIO HORES EXTRES ABRIL 23052022                                                                                                                                               
DEC NETEJA PARCEL·LA HEREUS                                                                                                                                                                                                          
DEC REQUERIMENT NETEJA PARCEL·LA                                                                                                                                                                                              
DEC REQUERIMENT NETEJA                                                                                                                                                                                        
DEC APROVACIO FACTURES MARÇ SEGONA PART 17052022                                                                                                                                                                                                          
DEC REQUERIMENT NETEJA                                                                                                                                                                                                        
DEC REQUERIMENT NETEJA PARCEL·LA                                                                                                                                                                                          
DEC REQUERIMENT NETEJA                                                                                                                                                                           
DEC ALCALDIA ASSUMPCIO RESPONSABILITAT DESPERFECTES VIDRE 06052022                                                           
DEC APROVACIO FACTURES BENZINERA MARÇ I ABRIL 2022 03052022                                                                  
DEC APROVACIO FACTURES ABRIL 2022 03052022                                                                                                                                                                                              
DEC APROVACIO LIQUIDACIONS CANON ACA 03052022                                                                                                                                                                               

 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
 
3.  obligatori 

realitzades o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària 
(COMPTE 413) 2021   

 
1. INTRODUCCIÓ    
 

2022 (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 

sessió de 28/3/2022. 
 

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). 
 

subjecte pel que es refereix a la seva activitat econòmica i financera al que estableix el 

sostenibilitat financera. 
 

econòmica-
interventora i control permanent. 
 
Aquesta entitat aplica el règim de control intern simplificat i el model normal de 
comptabilitat local. 
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2. ABAST DEL TREBALL 
 

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. 
 

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

posteriors, on 

 
- Compte post, on es 

procedent la seva aplicació en el període actual o en algun anterior (obligacions 

al pre  
 

de despeses realitzades o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària 
 realitzat les proves que 

figuren en el programa de treball del Compte 413. 
 
3. NORMATIVA APLICABLE 
 

- Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el 
sector públic. (LO 9/2013). 

- Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del 
model simplificat de comptabilitat local (OHAP/1782/2013) 

- 
intern de les entitats del sector públic local. 

- Resolució de 30 de juliol de 2015, d

permanent. 
-  

 
4. RESULTATS DEL TREBALL  
 

aquests treballs és el següent: 
 
4.1.  
 

nt: 
 

Comptes Saldo a 1/1/2021 Altes Baixes Saldo a 31/12/2021 
Compte 4130 0,00 0,00 0,00 0,00 
Compte 4131 7.427,48 17.582,81 0,00 25.010,29 
Total 7.427,48 17.582,81 0,00 25.010,29 
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4.2.  
 

 
 

Comptes Saldo a 
31/12/2021  

 
Compte 4130 0,00 0,00 0,00 
Compte 4131 25.010,29 25.010,29 0,00 
Total 25.010,29 25.010,29 0,00 

 
4.3. 

 
 

 
 
4.4. Revisar que la memòria del Compte general concreti la informació indicada a 

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

24.7 
amb el resum següent: 
 

Comptes 
Saldo Compte 
PGCP a 
31/12/2021 

Saldo apartat 24.7 
memòria Compte 
General 

Diferència Observacions 

Compte 413 25.010,29 25.010,29 0,00  
Total 25.010,29 25.010,29 0,00  

 
 
5. OPINIÓ 
 

derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts sense imputació 

 
 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
 
4. nforme de control permanent planificable obligatori 

èria de 
. 

 
1. INTRODUCCIÓ   

 
en data 1/03/2022 la Intervenció General de 

(PACF) que recull totes les actuacions de control permanent i auditoria pública a realitzar 
durant l'exercici i que tenen el 
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del RD 424/2017, es va donar compte del PACF al Ple de la corporació en sessió de 
28/3/2022. 
 

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 424/2
econòmica-
interventora i control permanent. 
 

2. ABAST DEL TREBALL 
 

d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector 
 

 
Per a la realització del

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). 

- 
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). 

- 

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 
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- 
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes 

financera (OHAP/2105/2012), modificada per la Ordre HAP/2082/2014, de 7 de 
novembre. 

 
4. RESULTATS DEL TREBALL 
 

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

 
a) No s'ha elaborat 

15/2010, excepte el corresponent al 4art trimestre de 2021 
 
b) Tots 

amb els articles 4.3 de la L 15/2010 i 5.1.e) del RD 128/2018. 
 
c) 

2021 ha estat el següent, per tant, es compleix el termini màxim de pagament previst 
 

    
Període Període mitjà de pagament 

Primer trimestre  22,17 
Segon trimestre  22,93 
Tercer trimestre  24,52 
Quart trimestre  37,01 
    

d) 
 

 
e) S'ha tramès 

HAP/2105/2012 dins de termini. 
 

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

a) 

25/2013. 
 

b) 
les quals havia transcorregut més de tres mesos des que havien sigut anotades i no 

factura electrònica i creació del registres comptable de factures en el sector públic.  
 

incorporat a l'expedient corresponent del gestor  
 

c) El nombre total de factures respecte les quals han transcorregut més de tres mesos 
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0,00, que representa un percentatge del 0,00% respecte les total de factures 
comptabilitzades, 
Registre Co
trimestres és el següent: 

    
Període 

Factures 
comptabilitzades 

Factures > 3 
mesos 

% F. Req./F. 
Compt. 

1r trimestre 165,00 0 0,00% 
2n trimestre 99,00 0 0,00% 
3r trimestre 129,00 0 0,00% 
4t trimestre 148,00 0 0,00% 
Total 541,00 0 0,00% 

    
 
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 

els arxius PDF.  
 

b) 2021, 
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 
El detall per trimestres és el següent. 

 

   

Període 
PMP 
Entitat 

PMP  
Global 

1r trimestre 9,91 9,91 
2n trimestre 7,90 7,90 
3r trimestre 9,90 9,90 
4t trimestre 4,52 4,52 
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c) S'ha tramès  

el RD 635/2014 modificat pel RD 1040/2017, així mateix  s'ha publicat al web de 
 

 
5. OPINIÓ 
 

resulta conforme, en tots els 

obligacions. 
 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
 
5.  
 
Introducció 

Factures (en endavant, el RCF) 

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 

 
 
"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 

ques que estiguin 
dirigides a òrgans o entitats de la respectiva Administració en cap de les fases del 
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factures en el registre comptable de factures i del nombre i causes de factures refusades 
 

 
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. 
 

en relació amb les factures respecte a les quals hagin transcorregut més de tres mesos 
des que van ser anotades sense haver-  
 

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. 
 

que contenen la informació estadística que il·lustren els resultats obtinguts. 
 
Abast del treball: Guia per a les auditories dels Registres Comptables de Factures 

 

corresponents registres comptables de factures compleixen amb les condicions de 

electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic i la seva 
normativa de desenvolupament i, en particular, que no quedin retingudes factures 

 
 
Les ta

 
 

ria de comptes a Espanya, no 
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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 

mateixa relatiu al seu arxiu i custòdia. 
 

a les validacions no ass
factura en el Registre Comptable de Factures (Ordre HAP/1650/2015). 
 

es electròniques anotades al RCF i que no hagin 
 

 
Proves relacionades amb les obligacions dels òrgans competents en matèries de 
comptabilitat i control, referides tant als 

aborar per avaluar el compliment de la 
 

 

que fa als requisits de disponibilitat, confidencialitat, integritat i seguretat del Registre 
Comptable de Factures. 
 

 gestionen els registres comptables de factures, sense existir cap 
connexió entre aquesta auditoria amb altres possibles controls englobats en auditories 

 
 
Normativa aplicable 
El marc legal i normatiu pel qual es regeix el funcionament dels RCF està constituït per 
les següents normes: 
 

comptable de factures en el Sector Públic. 
Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i 

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. 
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de factura electrònica a través 
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 regis

 
 

 
 
Proves relacionades amb les factures en paper 

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

ió 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 

de presentació de la factura en el registre administratiu; NIF; nom i cognoms, raó social 
peració, inclòs IVA 

dels òrgans competents en la tramitació de la factura (Oficina Comptable, Òrgan Gestor 
i Unitat Tramitadora). Hem constatat que tos aquests camps tenen valors no nuls per al 
conjunt de factures en paper. 
 

 
 

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

-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 p  

at). 
 
Resultats 
 

5 i 6. 
 

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

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

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

 
 

 
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-

administratiu destinatari de la factura ha de ser responsable del seu arxiu i custòdia, 
 

 

correctament. 
 

RCF és comprovar que totes les 
correctament en temps raonable i es custodien degudament. 
 
Desglossament de factures electròniques retingudes al PGEFe 
 

 
 
1. El PGEFe haurà de proporcionar una identificació de les  factures retingudes. En cas 

qualsevol motiu no hagin estat encara descarregades.  Normalment això solament ha 
de ser possible per cau
descàrrega ja que, normalment, aquestes auditories anuals es realitzen vàries setmanes 

r. 
 
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 

 
 
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. 
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otes 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. 
 

 
 
A fi de mostrar els temps mitjans 
encreuament de dades: 
 
Taules creuades: 
FACTURES REGISTRADES AL RCF, subministrada pel PGEFe. 
Taula de FACTURES ANOTADES de la base de dades del RCF auditat. 
 

dentificador 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). 
 

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 ho
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-

-OG 
UT. 
 
Un cop 
tractat en anotar-

25/2013. 
 
Informe de custòdia de factures 
 

anotades de forma que es pugui accedir a elles. Per realitzar aquesta comprovació, hem 
realitzat un mostreig aleatori, seleccionant a 
RCF, i feta la comprovació al sistema que es pot accedir i visualitzar la factura original. 
 
Resultats 
 

 en les taules 7, 8, 9, 10, 11 i 12. 
 
Taula 6. Llistat de factures retingudes al PGEF-e 

 
 

Taula 9. DIR3 amb més temps mitj  
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 Proves sobre validacions del contingut de les factures 
A continuació es detallen una sèrie de proves relatives a les validacions no assumides 

cada 
 

 

comprovacions de manera automatitzada i refusen aquelles factures que no les superen. 
Aquesta comprovació es pot realitzar mitjançant una anàlisi de les factures registrades. 
 

apartats d  
 

 
 

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 c

del cost total els descomptes, i de sumar els càrrecs, tots ells numèrics i amb dos 

els tipus i
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 

dos decimals. No es consideren imports els tipus impositius o els percentatges a aplicar 
que podran tenir els decimals que permeti el format Facturae. 
 

 
 

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

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 

". 
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Pel que fa a les validacions anteriors, el RCF ha de respondre al PGEFe comunicant-li 
el refús, ind  

i causes de factures refusades en l  
 

 
 

descarregades de la base de dades del RCF i es limiten a les factures electròniques, 
per la qual c
correctament. 
SicalWin guarda un registre de les factures refusades per  haver incomplert les 

descàrrega de factures des de la Plataforma de Facturació Telemàtica. 

HAP/1650/2015. 
 
Informe de causes de rebutjos de factures 
 

refusades i les agrupem per motiu de refús, obtenint la seva distribució pel codi del 
rebuig. 
Resultats 
 

 
 
Taula 11. Detall dels incompliments de les validacions descrites en 
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 

25/2013 descriuen el procediment per a la 
tramitació de les factures un cop hagin estat anotades al RCF i no hagin estat refusades: 
 

mpetent per a tramitar, si procedeix, el procediment de 

de la preceptiva intervenció prèvia. 
 

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

RCF. 
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at de les factures: 
 

nts òrgans competents 
per a la seva tramitació, a efectes de procedir a la seva estimació i subsegüent devolució 

seu rebuig. 
 

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

anul·lada o refusada. 
 

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: 
 

tramitadora la pròpia factura electrònica i el codi, 

per la unitat tramitadora. 
 

 

ció. 

eixant constància 
 

 

mateixes. 

aprov

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 

e lliurament de pagaments a justificar i la data de 
pagament de la factura. 
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realitzat el següent creuament de dades: 
 
Dades creuades: 

 

 
 

tre (Identificador de la factura al PGEFe). 
 
Encreuaments realitzats: 
Registres coincidents (registres que estiguin en la taula de SOL·LICITUDS 

registres en les taules que inclog

 
 
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 

L·LACIÓ" provinents del 

qualsevol motiu. 
 
Camps a incloure en els encreuaments: a més del número de registre i algun altre camp 

 
 

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. 
 

o 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. 
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estat al RCF. En el cas de les factures en paper, es prem el temps transcorregut des 
 

 
De la mateixa manera, per veure que el PGEFe actualitza correctament els canvis 

FAC
en el RCF i els estats rebuts pel PGEFe, amb objecte de veure la seva coherència i, 

de factures. Per això hem realitzat el següent encreuament de dades: 
 
Dades creuades: 
Taules de "ESTATS DE FACTURES" del RCF. 
 

 
 

tura al PGEFe) i codi 
 

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

 
subministrada pel PGEFe. 
 
Camps inclosos: 
A més del número de registre, les dates corresponents associades a cada estat intern 
en cada taula. 

s entre la data / hora en 

ssàries per poder elaborar un 
informe amb el detall per a cada estat. 
 

 
 

serveix per a detectar si existeix alguna factura en pagament directe que no hagi passat 

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. 
 

realitzat les comprovacions detallades en els punts anteriors. 
 

 
Taula 14. Temps mitjans en assolir els estats interns. 
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factures. 
 
El resultat de les comprovacions resultà favorable. 
 
Proves relacionades amb les obligacions dels òrgans competents en matèries de 
comptabilitat i control 

h

tres mesos en aquesta situació, que haurà de presentar-se dins dels quinze dies 
següe  
 

de morositat. 
 

 
 

 
ació SicalWin pot proporcionar els llistats trimestrals requerits en 

 
 

 
, té una 

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

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

me
 

 

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

Locals. 
 
Revisió de la seguretat 
 

confidencialitat, integritat i seguretat del RCF. 
 
Verificar que el sistema consta de mesures de redundància i que es publica la 
disponibilitat horària del sistema en la seu electrònica corresponent. 
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Hem verificat que el sistema compta amb mesures de redundància i, respecte de la 
disponibilitat horària del sistema en la 
calendari 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. 
 

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 

a la protecció de les persones físiques 

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-
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 

informació alineat amb el tractament de les dades personals. 
 
Verificar que es c

procediments establerts, tenint accés en cada cas solament a les factures que tinguin 
necessitat de conèixer. 
 

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 

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

cret 
 

 

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

da certificació el següent: 

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

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

-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. 
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-se a 
https://www.ccn.cni.es/index.php/es/esquema-nacional-de-seguridad-ens/empresas-
certificadas 
 

a qualsevol ciutadà o empresa en el servei 
Pública, en la plataforma FACe o eFACT. 
 

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

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

 

electrònica i creació del registre comptable de factures al Sector Públic. 
 
Annex de dades i taules justificatives  

 
 

Bases  
 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
 
6. 

de Cabrenys per donar compte al Ple dels informes de control financer 
 2021 (art. 36 RD 424/2017) 

 
ANTECEDENTS 
 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) estableix que les funcions 
de control intern de les entitats locals, respecte de la seva gestió econòmica, dels 

 

així com al ple, per al seu coneixement. 
 
Respecte la funció de control financer, en data 28/02/2022 la Intervenció General de 

(PACF) que recull totes les actuacions de control permanent i auditoria pública a realitzar 
durant l'exercici i que tenen el caràcter de planificables. 
actuacions de control permanent planificables i de cadascuna de les auditories, així com 
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de la corporació en sessió de 28/3/2022. 
 

rídic del control intern a les entitats del sector públic 
local (RCIL), estableix que el resultat de les actuacions de control permanent i de 

tiva i ponderada els fets comprovats, les conclusions 

actuació correctora immediata, aquestes 
resultats. 
 

serà traslladat als seus responsables, centres gestors, ens dependents o consorcis 

facin les al·legacions que estimin oportunes. Un cop avaluades les al·legacions 
presentades pels seus responsables, centres gestors, ens dependents o consorcis 
adscrits, la Intervenció ha emès els informes definitius. 
 

últim, al ple per al seu coneixement.  
  
FONAMENTS JURÍDICS 
 

- 
Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 

- 
intern a les entitats del sector públic local (RCIL). 

 
INFORMO 
 

, i comprèn les següents 
actuacions: 
 

 Actuacions de control permanent no planificables (article 32.1.d RCIL): 

el moment i en les condicions que estableixi la norma, per tant, no són susceptibles 
de planificació. 
 

 Actuacions de control permanent planificables obligatòries (article 31.2 RCIL): 

determinar el moment concret de realització, i que per tant, són susceptibles de 
planificació. 
 

 Actuacions de control permanent planificables seleccionables (article 31.2 RCIL): 
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anàlisi de riscos consistent amb els objectius que es vulguin aconseguir, les 

 
 

 Actuacions  

Actuacions efectuades amb posterioritat i de manera sistemàtica, per la verificació 

procediments de revisió selectius previstos 

auditoria de compliment i auditoria operativa. 
 

financer de subvencions en els següents termes: 
 

 Actuacions de control financer de les subvencions i ajudes concedides (article 3.5 
RCIL): 

Actuacions efectuades sobre entitats col·laboradores i beneficiaris de subvencions 
i ajudes concedides pels subjectes que integren el sector públic local, finançades 

de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 

ls informes de control financer 

de donar compliment al requerit pels articles 36.1 del RCIL i 213 i 220.4 del TRLRHL. 
 
A continuació es mostra la informació corresponent a les actuacions, requerides en la 

 
 
1) Actuacions de control permanent no planificables (article 32.1.d RCIL): 

Segons les dades que 

disconformitat. 
 

2) Actuacions de control permanent planificables obligatòries (article 31.2 RCIL): 

són els següents: 
 
- Control del Registre de Factures 
- 

 
- 

béns realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 

DA 3. de la LO 9/2013, de control del deute comercial en el sector públic. 
 
3) Actuacions de control permanent planificables seleccionables (article 31.2 RCIL): 
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Atès que aquesta entitat va informar al ple en sessió de 27 de juny de 2019 sobre 
 

planificables seleccionables per aquest exercici. 
 

4)  

En no existir cap entitat dependent, no es preveuen actuacions en aquesta matèria. 
 

5) Actuacions de control financer de les subvencions i ajudes concedides (article 3.5 
RCIL): 

previst actuacions en aquest matèria, per aquest exercici, en no detectar-se riscos en 
aquest concepte. 
 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
 
7. autoritzar l'adhesió del municipi Maçanet 

de Cabrenys al GAL Associació per al Desenvolupament Rural Integral 
de la zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC). 

 
Vist que en data 20 de maig de 2022 es va publicar al DOGC l Ordre ACC/115/2022, de 
17 de maig, 
local, es dicten les normes per a la seva presentació i els criteris de selecció 

desenvolupament local participatiu en el marc del Pla estratègic nacional de la política 
agrària comunitària (PEPAC) 2023-
per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local. 
 

els termes del PEPAC 2023-2027 presentat a la Comissió Europea, i que en les àrees 

hi consta el municipi de Maçanet de Cabrenys. 
 
Atès que el municipi de Maçanet de Cabrenys té la voluntat de poder accedir als ajuts 
destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del 
PEPAC 2023-2027. 
 
Atès que per tal de poder considerar els territoris dels municipis inclosos a l Ordre 

que els ajuntaments i entitats territorials corresponents manifestin la seva adhesió. 
 

envolupament Rural Integral de la 
zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC)  constituïda el 30 de juny del 2008 que té 
entre els seus objectius gestionar i optimitzar els recursos econòmics que siguin 
assignats al seu àmbit territorial en l'aplicació del desenvolupament local participatiu 
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Es proposa al Ple de l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys els acords 
següents: 
  
Primer. Autoritzar l'adhesió del municipi Maçanet de Cabrenys al GAL Associació per al 
Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC) 
  

la zona Nord-Oriental de Catalunya. 
 
Votació: La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
8. 

2023. 
 
Antecedents 
 

reparació del calendari de festes locals. 
 

locals seran fixades per Ordre de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Família, a 
proposta dels municipis respectius i mitjançant acord de Ple. 
 

 
 
Acords 
 
Primer.- Aprovar com a dies de festa local per el proper 2023 els dies 3 de juliol i 13 de 
novembre. 
 
Segon.- Notificar aquesta proposta al Departament de Treball, Afers Social i Família de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Votació: La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
9. Moció per demanar al govern espanyol el finançament del reforç covid 

escolar. 
 

organitzatius de gran impacte en els centres educatius. El Govern, per tal de 
donar- nció educativa tots 
els centres durant el curs 2019-2020. Alhora també van aflorar i evidenciar-se 

especialment pel alumnat amb necessitats educatives especials o provinent 
 socioeconòmics vulnerables.  
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El curs següent, 2020-2021, malgrat els avenços significatius en les actuacions 
sanitàries per fer front a la Covid-19, continuà esdevenint imprescindible el 
manteniment del Programa temporal de mesures extraordinàries per reforçar 

què la situació de pandèmia ha comportat una dificultat afegida en els processos 

amb nece
requerint esforços addicionals per detectar el suport necessari en les diferents 

-2022.  
 
La pròrroga del Programa temporal de mesures extraordinàries del curs 2021-
2022 per als centres educatius en el marc de la pandèmia per la Covid-19, ha 
permès mantenir les 3.465 dotacions de personal docent,  
 

Secundària Obligatòria sense obtenir-ne el títol i que, en un moment 
determinat, no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en altres 
accions de formació arran de la situació generada per la pandèmia. I reforçar les 

desinfecció. 
 
A les portes d'iniciar el curs 2022-2023, amb l'impacte emocional de la pandèmia 
present als nostres infants i joves, especialment aquells a qui la situació de 
pandèmia ha suposat major vulnerabilitat, sumat a l'impacte que suposa 
l'escolarització de milers d'alumnes provinents d'Ucraïna, i que afecta 
especialment a Catalunya ja que som el territori que més alumnat ha rebut, 

 
 
Per tots aquests motius, 
Cabrenys  
 
PRIMER.- 
de personal docent i no docent de cara al curs 2022-2023 als centres educatius 
i reeditar la transferència del curs passat a les comunitats autònomes tant dels 
fons propis de l'estat com del mecanisme europeu REACTUE per a Educació.  
 
SEGON.- 
Govern de la Generalitat, una proposta de finançament estable per dur a terme 
la consolidació de les plantilles de reforç Covid 19 de personal docent i no docent 
pel curs 2023-2024. 
 
TERCER.- 

Senat, als sindicats educatius, al Síndic de Greuges i al Defensor del Pueblo. 
 
Votació: La moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
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10. Moció en defensa dels Jutjats de Pau 
 

 figura del 

898 dels 947 municipis catalans compten amb un jutjat de pau. 
 
Els jutjats de pau són òrgans unipersonals presents als municipis on no existeix Jutjat 
de Primera Instància i Instrucció. Estan liderats per un jutge/jutgessa de pau que és una 
persona sense carrera judicial i nomenada pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya per un període de quatre anys. 
 
Els jutges/jutgesses de pau són escollits/des pel plenari dels ajuntaments a partir dels 
candidats/es que s'ofereixen o designat/da directament si no hi ha cap candidatura. La 
persona és escollida per la seva trajectòria personal, pel seu tarannà i coneix la dinàmica 

la capacitat de mediació local que se li atribueix. Al mateix temps, les tasques que 
nt de la càrrega als tribunals de justícia, oferint 

judicatura de proximitat i estalviant molts recursos als mateixos tribunals. 
 

per la qual es modifica la Lle

Així doncs, tots els municipis catalans que compten amb jutjat de pau veurien eliminada 
aquesta institució i es perdria el servei de jutge/jutgessa de pau.  
 

 
actual dels jutjats. 
 
Aquesta iniciativa legislativa, preveu substituir la figura dels jutges/jutgesses de pau per 
unes oficines municipals de justícia, que no tindrien la mateixa proximitat perquè les 
actuacions es durien a terme en seus judicials que molts municipis no disposen. 
 
Per tot això, hi ha un ampli consens en blindar la figura dels Jutjats de Pau a Catalunya, 

ves tasques més 
destacades exerceix la mediació en els conflictes veïnals. 
 

següents: 
ACORDS 
 
PRIMER.- anència als 
municipis per la important tasca activa de mediació que exerceixen. 
 
SEGON.- Reivindicar la rellevant funció de justícia de proximitat que exerceixen en 

mateixa administració de justícia. 
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TERCER.- 
de la tasca que realitzen els Jutjats de Pau i identificar el Jutge/Jutgessa de Pau del 
municipi. 
 
QUART.- Instar als diferents grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Senat a 

 
 
CINQUÈ.- Donar trasllat dels presents acords als grups polítics del Parlament de 
Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat, al Consell Comarcal i a la Diputació 
Provincial, així com fer-ne trasllat al jutjat de pau del municipi. 
 
Votació: La moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
11. Assumptes Urgents. 

 

 
 

 
 

 
 
Vista la necessitat de regular de manera més explícita alguns dels aspectes relacionats 

 
 
Article 19.  Passeig i esbarjo dels animals. 
1. Els propietaris de gossos estan obligats a mantenir-los lligats en tot el nucli urbà.  
2. Han de circular amb morrió els gossos potencialment perillosos segons allò que es 

 

de perill manifestat i mentre aquestes durin. 
3. Els propietaris dels gossos queden obligats a respectar les indicacions contingudes 
en els rètols informatius col·locats en el municipi. 
 

redactat de la següent manera: 
 
Article 20.  eterminats espais públics. 

 
 municipal 

 
2. Es prohibeix rentar animals a la via pública, fonts o estanys, a les voreres i a la seva 

 

G  . 
3. Es prohibeix donar aliments als animals en les vies i espais públics. Està especialment 
prohibit facilitar aliments als gats, coloms i làrids (gavians i gavines). 



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

 

4. Només en circumstàncies excepcionals i per acord motivat pels òrgans de govern de 
 

 
Votació: La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
12. Precs i preguntes 
 
I no havent-hi més intervencions per part dels Regidors, la Sra. Alcaldessa Presidenta 
alçà la sessió a les 20:15 
alcaldessa, amb mi, el secretari - interventor, que certifico. 


