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PROPOSTA DE DICTAMEN A LA COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les facultats
que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016, publicat en el
BOPB de 5 d’agost de 2016, dona compte al Ple per al seu coneixement del següent:
Atès el que disposa l’article 218.3 del TRLHL en relació amb l’obligació de l’òrgan interventor
de retre anualment a l’òrgan de control extern totes les resolucions i acords adoptats pel
President de l’entitat local i pel Ple de la corporació contraris a les objeccions efectuats, així
com un resum de els principals anomalies en matèria d’ingressos acompanyats, si s'escau,
dels informes justificatius presentats per la Corporació local.
Vist que els apartats 6 i 7 de l’article 15 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es
regula el règim jurídic del control intern en les entitats dels sector públic local (RCI), que ha
entrat en vigor l’1 de juliol de 2018, desenvolupa l’art. 213 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
(TRLHL), estableixen que l’òrgan interventor elevarà al Ple l'informe anual de totes les
resolucions i acords adoptades pel President de l'entitat local i pel Ple de la Corporació
contraries als reparaments efectuats, així com un resum de les principals anomalies en
detectades en matèria d'ingressos i que, una vegada informat al Ple, amb ocasió del Compte
general, remetrà a l'òrgan de control extern autonòmic corresponent, les citades resolucions,
acords i anomalies acompanyats corresponent documentació.
Vista la Resolució de 10 de juliol de 2015, de la Presidència del Tribunal de Comptes per la
que es publica l’Acord del Ple de 30 de juny de 2015, pel qual s’aprova la “Instrucció que
regula la remissió telemàtica d'informació sobre acords i resolucions de les entitats locals
contraries a les objeccions formulades por interventores locals i anomalies detectades en
matèria d' ingressos, així com sobre acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització
prèvia"
Vista la Resolució de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 4 de novembre de 2015, per
la qual es fa públic el conveni de col·laboració entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura
de Comptes de Catalunya, per a la implantació de mesures de coordinació de la remissió
telemàtica de la informació a què fa referència l’article 218.3 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, com també dels acords adoptats amb omissió del tràmit
de fiscalització prèvia, signat el 2 de novembre del 2015, i l’Acord del Ple de la Sindicatura
de Comptes de data 3 de novembre del 2015, regulen les regles de presentació davant la
Sindicatura de Comptes, a través de la plataforma EACAT, de la informació sobre els acords
i les resolucions de les entitats locals contraris a objeccions formulades pels interventors
locals i les anomalies detectades en matèria d’ingressos als quals es refereix l’article 218 del
TRLHL i sobre els acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia, mitjançant
un procediment telemàtic.
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Atès que la Intervenció General va remetre, el 2 de març de 2018, per via telemàtica a la
Sindicatura de Comptes de Catalunya a través “Aplicació web Gestió i tramesa dels acords
contraris a les objeccions (article 218.3 del TRLHL)” de la plataforma EACAT, els acords
adoptats amb omissió de fiscalització prèvia durant l’exercici 2017 donat en l’any esmentat
no es va adoptar cap acord contrari a les objeccions efectuades, i que la Junta de Govern
Local restà assabentada d’aquesta remissió d’informació en la sessió del 24 d’abril de
2018.
Vist l'informe de la Intervenció General núm. 67/2018, de 6 de setembre, “Informe anual
sobre els acords i resolucions adoptades per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
contraries a les objeccions de la Intervenció i sobre les anomalies en matèria d’ingressos
emès amb motiu de l’aprovació del compte general de l’exercici 2017 i del que disposa
l'article 218.3 del RD 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la de la llei
reguladora de les hisendes locals i els apartats 6 i 7 de l’article 15 del Reial decret 424/2017,
de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector
públic local”, del que es desprèn el resultat següent:
Acords de despeses contraris al criteri de l’objecció de la intervenció

0

Acords i resolucions amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia

27

Anomalies en matèria d’ingressos

20

En conseqüència, a la vista de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim
Local, així com dels articles 218 i 219 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 dels apartats 6 i 7 de
l’article 15 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern en les entitats dels sector públic local, El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia,
titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió de
presidència ,
PRIMER. Es dóna per assabentat, de l’informe de La Intervenció General núm. 67 /2018,
de 6 de setembre, “Informe anual sobre els acords i resolucions adoptades per l’Ajuntament
de l’Hospitalet contraries a les objeccions de la Intervenció i sobre les anomalies en matèria
d’ingressos, emès amb motiu de l’aprovació del Compte general de l’exercici 2017 i del que
disposa l'article 218.3 del RD 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la de
la Llei reguladora de les hisendes locals i els apartats 6 i 7 de l’article 15 del Reial decret
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del
sector públic local”
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SEGON. Retre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya amb ocasió del Compte general
de l’exercici 2017, l’informe de la Intervenció general núm. 68/2017, de 6 de setembre, una
vegada informat el Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.
TERCER. Retre les anomalies en matèria d’ingressos a la Sindicatura de Compte a través
“Aplicació web Gestió i tramesa dels acords contraris a les objeccions (article 218.3 del
TRLHL)” de la plataforma EACAT, d’acord amb el que disposen la Resolució de 10 de juliol
de 2015, de la Presidència del Tribunal de Comptes per la que es publica l’Acord del Ple de
30 de juny de 2015 i la Resolució de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 4 de
novembre de 2015.

Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
El Tinent d'alcaldia d'Hisenda i Serveis Centrals

Manuel Brinquis Pérez

