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PROPOSTA DE DICTAMEN A LA COMISSIÓ PERMANENT ESPECIAL DE COMPTES
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, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de: Especial de
Comptes el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS que la Intervenció General d’aquesta Administració ha format, conforme disposa
l’article 212.2) del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL),
aprovat per RDL 2/2004, de 05/03, i les Regles 44 a 51 de la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat Local, aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, el Compte
General de l’exercici de 2017, comprensiu de la documentació que s’estableix a la normativa
vigent abans invocada i que es refereix a la de l’Ajuntament, així com els de la Societat
Privada Municipal amb capital integrament local “La Farga, Gestió d’Equipaments
Municipals, S.A.”.
ATÈS que la tramitació de l’expedient s’ha realitzat conforme disposa l’article 212.3 del
TRLRHL.
Atès que l’1 de juliol de 2018 va entrar en vigor el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel
qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats dels sector públic locals que
desenvolupa l’article 213 del TRLRHL, i que preveu en els apartats 6 i 7 de l’article 15.6 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 de la corresponent documentació.
Atès que l’article 37 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, estableix que l’òrgan
interventor haurà elaborar amb caràcter anual i amb ocasió de l’aprovació del Compte
general, l’informe resum dels resultats del control intern assenyalat a l’article 213 del
TRLRHL.
Atès que la Intervenció General ha emès amb ocasió de l’aprovació del Compte General de
l’exercici 2017 els informe següents:
-

Informe número 67/2018, de 6 de setembre. “Informe anual sobre els acords i
resolucions adoptades per l’Ajuntament de l’Hospitalet contràries 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
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d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector
públic local”
-

Informe número 68/2018, de 6 de setembre, “Informe resum sobre els resultats del
control intern de l’exercici 2017 realitzat fins al 31 d’agost de 2018, emès amb motiu
de l’aprovació del Compte general de l’exercici 2017, en compliment del que disposa
l'article 218, 219 i 220 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 37 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” ,

VIST l’informe emès per la Intervenció General núm. 69/2018, de 12 setembre, que es troba
inclòs a l’expedient administratiu que es tramita per a la seva aprovació.
VIST l’informe de la Comissió Especial de Comptes corresponent a la seva sessió de data
27/07/2018, el qual s’uneix a l’expedient administratiu que es tramita per a la seva
aprovació, constant-hi també l’edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de data
01/08/2018 i al Tauló d’Edictes d’aquesta Administració i el certificat del VicesecretariSecretari Tècnic Accidental de la Junta de Govern Local de data 05/09/2018 respecte al
resultat de l’exposició pública, sense reclamacions.
VIST l’article 212 del TRLRHL, en relació amb l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i normativa concordant que conté el Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
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 Especial de Comptes,
ACORDA:
PRIMER. APROVAR el Compte General d’aquesta Administració Municipal corresponent a
l’exercici 2017, que va ser informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes en
la seva sessió de 27/07/2018, i en el qual s’inclouen els següents informes de la Intervenció
General emesos en compliment dels articles 218, 219 i 220 del TRLRHL 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 de les entitats del sector públic local.
-

Informe de la Intervenció General número 67/2018, de 6 de setembre, “Informe anual
sobre els acords i resolucions adoptades per l’Ajuntament de l’Hospitalet contràries 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
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decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de
les entitats del sector públic local”
-

Informe de la Intervenció General número 68/2018, de 6 de setembre, “L’informe
resum sobre els resultats del control intern de l’exercici 2017 realitzat fins al 31
d’agost de 2018, emès amb motiu de l’aprovació del Compte general de l’exercici
2017, en compliment del que disposa l'article 218, 219 i 220 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
l’article 37 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”,

SEGON. En aplicació d’allò que aprovà l’Ajuntament Ple en la seva sessió de 3 de juliol de
1998, els Llibres de comptabilitat, Registres comptables i Estats anuals que conformen el
Compte General d’aquest Ajuntament han estat emmagatzemats en suport òptic i resten
dipositats al Servei de Comptabilitat de la Intervenció General.
TERCER. Traslladi’s a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, per ser l’òrgan competent
en matèria de control extern, en aplicació d'allò que disposa l'article 223 Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i la seva pròpia Llei Reguladora, aquest acord i
l’expedient a que fa raó, a la que se li afegirà tota la documentació que l’integra i el disc òptic
que emmagatzema els llibres i registres de la comptabilitat de l'exercici de 2017.

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

