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Assistents i quòrum:
Sr. Jordi Serés i Aguilar (PDeCAT - Demòcrates), Alcalde. Presideix la sessió.
Sr. Òscar Abascal i Abascal (PDeCAT - Demòcrates), 1r Tinent d’Alcalde.
Sr. Jordi Petit i Segura (PDeCAT - Demòcrates), 2n Tinent d’Alcalde.
Sra. Isabel Pérez i López (PDeCAT - Demòcrates), Regidora.
Sr. Jordi Capdevila i Mata (PDeCAT - Demòcrates), Regidor.
Sr. Joaquim Guerrero i Sebastian (CP), Regidor.
Sr. Jordi Martí i Gasull, Secretari interventor acc.
No hi assisteix:
Sr. Abelard Monjo i Solé (PDeCAT - Demòcrates), Regidor.
Es fa constar que existeix el quòrum legal reglamentari, per a la vàlida celebració de la
present sessió, previst als articles 46.2.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, 98.c) del 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, i 90.1 del Reial Decret
2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Oberta la sessió pel Sr. President, s’examina l’Ordre del dia previst, que consta dels punts
següents:
Ordre del dia:
1/4- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, NÚM.
3/2018, 27.09.2018.
2/4- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A
PROVEÏDORS REFERIT AL TERCER TRIMESTRE 2018, D’ACORD AMB EL RDL
635/2014.
3/4- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4/2018.
4/4- APROVACIÓ DEL MODEL DE CONTROL INTERN PER A LA
FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ GESTIÓ ECONÒMICA FINANCERA DE
L’AJUNTAMENT DE VILAGRASSA.
5/4- APROVACIÓ PROJECTE TÈCNIC.
6/4- MOCIONS.
Desenvolupament de la sessió:
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1/4- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, núm.
3/2018, 27.09.2018.Es fa constar que havent remès amb antelació als senyors/es Regidors/es Municipals
l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, juntament amb la convocatòria d’aquesta
sessió.
El Sr. Alcalde sotmet el present acord a la consideració del Ple, i aquest l’aprova per
unanimitat dels sis membres presents, dels set que legalment el componen.
2/4- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A
PROVEÏDORS REFERIT AL TERCER TRIMESTRE 2018, D’ACORD AMB EL
RDL 635/2014.Mitjançant el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, es desenvolupa la metodologia de
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les
obligacions de remissió al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i de
publicació en els portal web, així com les condicions de retenció de recursos dels règims
de finançament per satisfer les obligacions pendents de pagament amb els proveïdors,
d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Per tant, en compliment de dita normativa cal procedir a donar compte al Ple dels
indicadors relatius als càlculs del període mitjà de pagament, de les ràtios de les
operacions pagades i de les operacions del pendent de pagament corresponents al període
que a continuació s’indica, en termes econòmics, segons el resum definitiu que consta a
l’expedient, que és el següent:
3r
trimestre
de 2018

Període mig
de pagament

Ràtio
operacions
pagades

Import
operacions
pagades

13,62172508

18,60314178

66.287,91

Ràtio
operacions
pendents de
pagament
3,750060081

Import
operacions
pendents de
pagament
33.450,05

De les magnituds anteriors, es conclou que el període mig de pagament a proveïdors del
sector d'administracions públiques de l’Ajuntament de Vilagrassa no supera el termini
màxim de pagament previst en la normativa de morositat.
Així mateix s’informa que ja s’ha comunitat al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques i s’ha publicat a la web municipal.
El Ple de l’Ajuntament se’n dona per assabentat i conforme.
3/4- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4/2018.Per poder atendre les obligacions que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació és insuficient en el pressupost ordinari de l’exercici del 2018 o no hi ha
consignació, es necessita tramitar l’expedient de suplements i/o d’habilitació de crèdits
mitjançant majors i/o nous ingressos o transferència amb subjecció a les disposicions
vigents.
S’ha emès l’informe favorable de secretaria intervenció, per la qual cosa a proposta del
Regidor de Finances Sr. Abelard Monjo i Solé, l’Ajuntament Ple, per majoria absoluta,
per unanimitat dels sis membres presents, dels set que legalment el componen, acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 4/2018, dins del
pressupost d’ingressos i de despeses de l’exercici del 2018, amb el detall següent:
1. Suplements: Augmentar la consignació pressupostària en les partides de despesa següents:
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C.O.

C.F.

C.E.

1
1

431
338

22611
22607

Descripció

Augment
Previsió
Import / euros Final
2.500,00
15.500,00
2.500,00
21.500,00
5.000,00

Fira
Festes
Suma
2. Habilitació: Crèdits extraordinaris
C.O. C.F. C.E.
Descripció

Augment
Import / euros
1
454
61929
Feder, Camí de St Jaume
512,14
1
160
60915
Xarxa clavegueram sector Sud
36.905,18
1
151
60001
Adquisició finca rústica p.5 par.11 1.306,70
1
1531 62103
Expropiació E02/2016 Vial públic 1.234,11
1
920
63306
Adquisició cadires
1.818,02
Suma
41.776,15
Total augment
46.776,15
1.Transferències: consignació de despeses amb crèdits de baixa
C.O. C.F. C.E.
Descripció
Baixa
Import / euros
1
929
500
Fons de Contingència
5.000,00
1
920
62600
Informàtica noves tecnologies
2.000,00
1
171
62303
Material Brigada
1.100,00
1
920
62307
Tractor
970,97
Suma
9.070,97
1. Majors i/o nous ingressos
C.O. C.F. C.E. Descripció
Alta
Import / euros
1
46135 Diput, Subv.Xarxa clavegueram S.Sud
30.000,00
1
77005 Ametlles Vicens, aportació
6.905,18
1
46133 IEI, Subv.Bens Immob.Edif.Sociocultural
800,00
Suma
37.705,18
Total augment
46.776,15

Previsió
Final
512,14
36.905,18
1.306,70
1.234,11
1.818.,02

Previsió
Final
0,00
1.800,00
1.400,00
2.029,03
Previsió
Final
30.000,00
6.905,18
800,00

Segon.- Que s’exposi al públic pel termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant
un edicte en el tauler d’anuncis i en el BOP.
Tercer.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i restarà aprovat
definitivament sense necessitat d’ulterior acord de l’Ajuntament.
Quart.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.
Cinquè.- Facultar l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés, tan àmpliament com sigui
menester pel desenvolupament i executivitat dels precedents acords.
4/4- APROVACIÓ DEL MODEL DE CONTROL INTERN PER A LA
FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ GESTIÓ ECONÒMICA FINANCERA DE
L’AJUNTAMENT DE VILAGRASSA.En L’expedient relatiu a l’adopció de model de control intern simplificat, en règim de
fiscalització i intervenció limitada prèvia, de requisits bàsics, per a les despeses i
obligacions, i de control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment
per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos d’aquesta Entitat local,
en aplicació del Reial Decret 4242017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic
del control intern de les entitats del sector públic local.
A. ANTECEDENTS
1.
La funció de control intern de la gestió econòmica financera i pressupostària de les
entitats locals es regula amb caràcter general en els articles 92, 133 i 136 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (LRBRL), i en els articles 213 i següents del
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Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), i concretament, en el Reial decret 424/2017,
de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector
públic local (RD 424/2017).
2.
L’article 213 del TRLRHL estableix que les funcions de control intern s’exerciran
en les entitats locals amb l’extensió i efectes que es determinen en els articles següents de
la llei, respecte de la seva gestió econòmica, dels organismes autònoms i de les societats
mercantils d’elles dependents, en les seves modalitats de funció interventora, funció de
control financer, inclosa l’auditoria de comptes de les entitats locals que es determinin
reglamentàriament i funció de control de l’eficàcia.
3.
El RD 424/2017 té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l'article
213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març i la seva finalitat és la regulació dels procediments de
control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació a les entitats locals en
termes homogenis amb els desenvolupats en altres àmbits del sector públic.
4.
Per l’Alcaldia, en Resolució de data 25 d’octubre de 2018, s’ha disposat la
formació d’Expedient per a, conforme l’article 13.1 del 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, la implantació, en el seu cas, del règim de fiscalització i intervenció
limitada prèvia de requisits bàsics en quan a les despeses i obligacions, respecte dels
extrems fixats per l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article 152.1 de la Llei
47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i de substitució de la fiscalització
prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat local i els seus ens dependents
amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat.
5.
En data 26 d’octubre de 2018 s’ha emès Informe per la Secretaria Intervenció de
l’Entitat.
B. LEGISLACIÓ APLICABLE
Està constituïda bàsicament per les següents normes :
a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local (LRBRL)
b. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)
c. Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control
intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017)
d. Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional
e. Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008,
actualitzat per Acord de 7 de juliol de 2011, pel que és d’aplicació a la previsió dels
articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte l’exercici de la funció
interventora en règim de requisits bàsics.
C. FONAMENTS DE DRET
1.
L’article 4 del RD 424/2017 estableix que l’òrgan interventor de l’entitat local, en
l’exercici de les seves funcions de control intern, està sotmès als principis d’autonomia
funcional, exercici desconcentrat i procediment contradictori i haurà d’exercir el control
intern amb plena autonomia respecte de les autoritats i les altres entitats la gestió de les
quals sigui objecte del control. A aquests efectes, els funcionaris que el portin a terme han
de tenir independència funcional respecte dels titulars de les entitats controlades. L’òrgan
interventor ha de disposar d’un model de control eficaç i per a això se li han d’habilitar
els mitjans necessaris i suficients.
A aquests efectes el model ha d’assegurar, amb mitjans propis o externs, el control efectiu
de, com a mínim, el vuitanta per cent del pressupost general consolidat de l’exercici
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mitjançant l’aplicació de les modalitats de funció interventora i control financer, i del cent
per cent del mateix en el transcurs de tres anys consecutius.
2.
L’article 6 del mateix RD 424/2017, estableix que l’òrgan interventor pot fer ús,
en l’exercici de les seves funcions de control, del deure de col·laboració, de la facultat de
sol·licitar assessorament, de la defensa jurídica i de la facultat de revisió dels sistemes
informàtics de gestió d’acord amb el que preveuen els paràgrafs següents.
Concretament, l’apartat 4 d’aquest article 6, estableix que els òrgans interventors poden
sol·licitar, a través del president de l’entitat local, l’assessorament i informe dels serveis
d’assistència municipal i dels òrgans competents de les diputacions provincials, els
cabildos, els consells insulars i les comunitats autònomes uniprovincials.
3.
Previ informe de l'òrgan interventor i a proposta del President, el Ple de l'Entitat
Local podrà acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia, segons l'article
219.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març en relació amb el 13.1 del 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.
4.
L’article 39 del RD 424/2017 estableix que podran aplicar el règim de control
intern simplificat aquelles entitats locals incloses en l’àmbit d’aplicació del model
simplificat de comptabilitat local (Regla 1 de la Instrucció del model simplificat de
comptabilitat local, aprovada per l’Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre), i que són
les següents :
a.
Els municipis el pressupost dels quals no excedeixi els 300.000€.
b.
Els municipis amb pressupost superior a 300.000€ però que no excedeixi
els 3.000.000€, i la població dels quals no superi els 5.000 habitants.
c.
La resta d’entitats locals sempre que el seu pressupost no excedeixi els
3.000.000€.
Als efectes del que preveu el paràgraf anterior, s’ha de prendre com a import del
pressupost el de les previsions inicials d’ingressos de l’últim pressupost aprovat
definitivament per l’entitat local i, si s’escau, el de les previsions inicials d’ingressos que,
per a l’entitat local i els seus organismes autònoms, es dedueixi de l’estat de consolidació
del pressupost a què fa referència l’apartat 1.c) de l’article 166 del TRLRHL,
corresponent a l’últim pressupost aprovat. I, per a la determinació del número d’habitants
s’efectuarà en funció de les xifres de població resultants de la última revisió del padró
municipal.
Quan una entitat que aplica el règim de control simplificat deixa de complir aquests
requisits, només estarà obligada a aplicar el model normal de control, si aquesta
circumstància es manté durant tres exercicis consecutius; tenint en compte que el model
de control s’haurà d’aplicar, en qualsevol cas, per exercicis complerts i per totes les
entitats que formen part del sector públic de l’entitat local.
Aquest Ajuntament, d’acord amb les xifres de població resultants de la última revisió del
padró municipal, té una població de dret de 522 habitants, i l’import de les previsions
inicials d’ingressos de l’últim pressupost aprovat per l’entitat local i, si s’escau, el de les
previsions inicials d’ingressos que, per l’entitat local i els seus organismes autònoms, es
dedueixi de l’estat de consolidació del pressupost a què fa referència l’apartat 1.c) de
l’article 166 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), corresponent a l’últim pressupost
aprovat, és de 984.355,98 €, variables de població i pressupost que fan que estigui inclòs
en l’àmbit d’aplicació del model simplificat de comptabilitat local, i per tant, es pugui
acollir, d’acord amb l’article 39 del RD 424/2017, al règim de control intern simplificat.
L’article 40 del RD 424/2017 estableix que les entitats acollides al règim de control intern
simplificat hauran d’exercir la funció interventora, en les seves dues modalitats de règim
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ordinari i especial de fiscalització i intervenció limitada prèvia, respecte a la gestió
econòmica de l’Entitat Local, no sent d’aplicació obligatòria la funció de control financer,
sense perjudici de l’aplicació de l’auditoria de comptes en els supòsits previstos en
l’article 29.3.A) del mateix RD 424/2017 i d’aquelles actuacions la realització de les
quals per l’òrgan interventor deriva d’una obligació legal.
L’exercici d’aquesta funció interventora es realitzarà en els mateixos termes a totes les
entitats locals, independentment de que el règim de control aplicat sigui el simplificat o el
general; no obstant, en l’exposició de motius del RD 424/2017, el legislador considera
raonable, sobretot pel que fa a les entitats locals que optin pel règim de control
simplificat, l’aplicació de la fiscalització prèvia limitada, sempre i quan el ple adopti els
acords oportuns de conformitat amb els articles 219.2 del TRLRHL i 13 del RD
424/2017.
5.
En matèria de drets i ingressos, l'exercici de l'expressada funció interventora
comprendrà la intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o expedient susceptible
de produir drets de contingut econòmic i ingressos o moviment de fons de valors.
La fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local (i la dels seus
organismes autònoms) es podrà substituir, sempre que ho acordi el ple, pel control
inherent a la presa de raó en comptabilitat i, si s’escau, pel control posterior dels drets i
ingressos de la tresoreria de l’entitat mitjançant l’exercici del control financer; com a
procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos, en els
termes que preveuen els articles 9.1 i 40 del RD 424/2017.
L'apartat 2 del citat article 9 disposa que el control posterior dels drets i ingressos de la
Tresoreria de l'Entitat Local i la dels seus organismes autònoms s'efectuarà mitjançant
l'exercici del control financer.
Serà el Ple de la Corporació l'òrgan competent que podrà acordar la substitució de la
fiscalització prèvia de drets per la inherent a la presa de raó en comptabilitat i per
actuacions comprovatòries de control financer.
Aquest control financer posterior es durà a terme mitjançant la utilització de tècniques de
mostreig o auditoria que han de ser objecte de valoració i desenvolupament per part de la
Intervenció d'aquest Ajuntament.
No obstant això, ha de tenir-se en compte que no serà possible acordar la substitució de la
fiscalització prèvia de tots els drets i ingressos de l'Entitat, ja que, conforme l'article 9.3
del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, els actes d'ordenació i pagament material derivats
de devolucions d'ingressos indeguts sempre seran sotmesos a la funció interventora plena
prèvia.
En tot cas, de no acordar-se de forma expressa la referida substitució, serà aplicable
fiscalització prèvia plena a tots els actes, documents o expedients susceptibles de produir
drets de contingut econòmic i ingressos o moviment de fons de valors.
6.
Els articles 7 i següents del RD 424/2017 estableixen que la funció interventora,
que podrà ser exercida com a fiscalització prèvia o com a intervenció prèvia, segons el
cas, té per objecte controlar, abans que siguin aprovats, els actes de l’entitat local i dels
seus organismes autònoms, sigui quina sigui la seva qualificació, i, en els supòsits en què
ho determini la normativa aplicable, els consorcis adscrits, que donen lloc al
reconeixement de drets o a la realització de despeses, així com els ingressos i pagaments
que se’n derivin, i la inversió o l’aplicació en general dels seus fons públics, amb la
finalitat d’assegurar que la seva gestió s’ajusti a les disposicions aplicables en cada cas.
Pel que fa referència al procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre
despeses i obligacions, l’article 13.1 del mateix RD 424/2017, de 28 d’abril, estableix
que, previ informe de l’òrgan interventor i a proposta del president, el Ple de l’Entitat
local podrà acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits
bàsics. Per tots aquests casos en què el Ple acordi la fiscalització i intervenció limitada
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prèvia, l’òrgan interventor es limitarà a comprovar els requisits bàsics que es detallen a
l’apartat 2 de l’article 13, estant subjectes a control posterior, mitjançant l’exercici del
control financer.
Per a la determinació dels requisits considerats bàsics cal atendre a aquells que assegurin
l’objectivitat, la transparència, la no discriminació i la igualtat de tracte en les actuacions
públiques, i resultaran d’aplicació en tot cas els requisits bàsics recollits en l’Acord del
Consell de Ministres vigent en cada moment, en tot allò que sigui d’aplicació a les
entitats locals.
I en conseqüència, resultarà aplicable el règim ordinari de fiscalització i intervenció
prèvia respecte dels tipus de despeses i obligacions per als quals no s’hagi acordat el
règim de requisits bàsics als efectes de fiscalització i intervenció limitada prèvia, el
mateix que, al marge ja d’acord, per a les despeses de quantia indeterminada.
Com ja s’ha avançat, en els casos en què el Ple adopti el règim de fiscalització i
intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, l’òrgan interventor es limitarà a comprovar
els requisits bàsics següents :
a. L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat a la naturalesa de
la despesa o obligació que es proposi contreure. S’entén que el crèdit és adequat quan
financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de
l’entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del TRLRHL.
En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb finançament
afectat s’ha de comprovar que els recursos que les financen són executius, i s’ha
d’acreditar amb l’existència de documents fefaents que n’acreditin l’efectivitat.
Quan es tracti de contreure compromisos de despeses de caràcter plurianual s’ha de
comprovar, a més, si es compleix el que preceptua l’article 174 del TRLRHL.
S’entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no
prescrites a càrrec de la tresoreria de l’entitat local que compleixin els requisits dels
articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
b. Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan competent. En tot cas s’ha
de comprovar la competència de l’òrgan de contractació o concedent de la subvenció
quan aquest òrgan no tingui atribuïda la facultat per aprovar les despeses de què es
tracti.
c. Els altres aspectes que, per la seva transcendència en el procés de gestió, determini
el ple a proposta del president i previ informe de l’òrgan interventor. A aquests
efectes, independentment que el Ple hagi dictat acord o no, es consideren, en tot cas,
transcendents en el procés de gestió els aspectes que fixi l’acord de Consell de
Ministres vigent respecte l’exercici de la funció interventora en règim de requisits
bàsics, en els supòsits que siguin aplicables a les entitats locals, que s’han de
comprovar en tots els tipus de despesa que comprèn.
7.
En relació a aquest règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits
bàsics respecte de despeses i obligacions, l’article 13 RD 424/2017, de 28 d’abril, preveu
que, addicionalment, el Ple de la corporació pugui aprovar altres extrems addicionals que
tindran la consideració de requisits o tràmits essencials. Aquests extrems haurien de tenir
com a finalitat assegurar l’objectivitat, la transparència, la no discriminació i la igualtat de
tracte en les actuacions públiques.
No obstant, encara que l’Entitat no hi acordi d’addicionals essencials, els òrgans de
control que observin alguna incidència en el compliment dels requisits propis d’un
expedient sempre podran fer ús de la seva facultat de formular observacions
complementàries en la fiscalització i intervenció limitada prèvia, conforme es preveu a
l’article 14 del RD 424/2017, de 28 d’abril, que disposa que “l’òrgan interventor pot
formular les observacions complementàries que consideri convenients, sense que aquestes
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tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació dels expedients. Respecte a
aquestes observacions no és procedent el plantejament de discrepància”.
8.
L’informe emès per la Secretaria intervenció de l’Entitat va considerar adient, i la
Presidència va assumir aquest criteri a efectes de la seva Proposta d’Acord, l’aplicació del
règim de fiscalització limitada prèvia de despeses i obligacions en règim de requisits
bàsics, respecte dels extrems fixats per l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article
152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
9.
I igualment van considerar adient el mateix Informe de Secretaria Intervenció la
proposta d’Acord de substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la
tresoreria de l’Entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control
inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la
funció interventora sobre els seus drets i ingressos.
A proposta de l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, l’Ajuntament Ple, per
majoria absoluta, per unanimitat dels sis membres presents, dels set que legalment el
componen, acorda:
Primer.- Aprovar l’aplicació del règim simplificat pel control intern de l’activitat
econòmica financera de l’entitat local, en els termes que preveuen els articles 39 i 40 del
Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual s’estableix el règim jurídic del control
intern de les Entitats del Sector Públic Local, amb efectes d’1 de juliol de 2018.
Segon.- Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la
tresoreria de l’Entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control
inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la
funció interventora sobre els seus drets i ingressos, en els termes que preveuen els articles
9.1 i 40 de la norma reglamentària esmentada, i amb efectes igualment d’1 de juliol de
2018.
Tercer.- Aprovar l’adopció del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de
requisits bàsics per a l’exercici de la funció interventora sobre despeses i obligacions, en
els termes que preveu l’article 13.1 de l’esmentat Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, i
respecte dels extrems fixats per l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article 152.1
de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i també amb efectes d’1
de juliol de 2018.
Quart.- Fer declaració expressa que qualsevol altra tipologia de despesa també estarà
sotmesa a fiscalització i intervenció prèvia limitada de requisits bàsics, havent-se de
comprovar els extrems generals regulats en el citat Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril.
Cinquè.- Deixar sense efecte tot allò que reguli l’exercici del control intern a
l’Ajuntament que contradigui la normativa vigent en matèria de control intern, a partir de
1 de juliol de 2018.
Sisè.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.
Setè.- Facultar l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés, tan àmpliament com sigui menester
pel desenvolupament i executivitat dels precedents acords.
5/4- APROVACIÓ PROJECTE TÈCNIC.Vist el projecte tècnic bàsic i d’execució redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial, el Sr.
Ramon Valls Ortíz.
A proposta de l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, l’Ajuntament Ple, per
majoria absoluta, per unanimitat dels sis membres presents, dels set que legalment el
componen, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte bàsic i d’execució d’obres següent:
“Infraestructures d’aigua potable. Segona font d’abastament i condicionament de la bassa
d’emmagatzematge.”, amb un pressupost d’execució per contracta (PEC) de cent vint-i8

set mil cinc-cents vuitanta-un euros amb noranta-vuit cèntims (127.581,98 €). Base
imposable de 105.439,65 euros i 22.142,33 euros d’IVA.
Segon.- Exposar el present acord a informació pública mitjançant edicte al BOP i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini de trenta dies, de conformitat amb el que disposa
l’article 235.2 apartat c) del DL 2/2003, TR LMRLC i l’article 37.2 del D. 179/1995,
ROAS, als efectes d’examen i consulta del mateix i, en el seu cas, presentar les
reclamacions o al·legacions que s’estimin adients.
Tercer.- En el supòsit que durant el termini d’exposició pública, no es presentessin
al·legacions o reclamacions, es considerarà definitivament aprovat sense necessitat
d’ulterior acord de l’Ajuntament, publicant-se l’aprovació definitiva en el DOGC, en el
BOP i en el tauler d’anuncis de la Corporació, conforme s’estableix en l’article 38.2 del
D. 179/1995, ROAS.
Quart.- S’encarrega als Serveis Centrals i Territorials la continuació de la tramitació
administrativa i de les comunicacions objecte del present expedient.
Cinquè.- Facultar, l’Alcalde President, el Sr. Jordi Serés i Aguilar, tan àmpliament com
sigui menester pel desenvolupament i executivitat dels presents acords.
6/4- MOCIONS.Mocions.MOCIÓ A FAVOR DE L’ABSOLUCIÓ DELS PRESOS POLÍTICS
L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític. Tot i
els innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida pels cossos de
seguretat, més de dos milions de persones, en un acte de dignitat, van poder exercir el seu
vot, de forma clarament majoritària a favor de la creació d’un nou Estat. El dret a decidir,
reconegut per a tots els pobles del món en els Tractats Internacionals, es va imposar
davant un Estat repressor i actuant amb fets antidemocràtics.
El 3 d’octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer per
rebutjar la repressió i la violència policial i reclamar, sempre amb actitud cívica i pacífica,
el dret a decidir. La resposta de l’Estat espanyol, però, sempre ha estat la mateixa: negar
qualsevol iniciativa democràtica i no oferir cap mena de diàleg ni proposta política. S’ha
optat per intentar resoldre el conflicte polític per la via de la repressió i dels tribunals de
justícia.
Fa més d’un any que es van empresonar els presidents d’Òmnium Cultural i l’Assemblea
Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies els representants del
Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els consellers Raül Romeva,
Jordi Turull, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la presidenta del Parlament, Carme
Forcadell. Fa més d’un any que el president Carles Puigdemont, els consellers Toni
Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret viuen a l’exili lluny de Catalunya.
Decisió que també van haver de prendre les diputades Marta Rovira i Anna Gabriel.
Després d’un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 2 de
novembre de 2018 es van donar a conèixer les peticions de penes que demana la Fiscalia i
l’Advocacia de l’Estat per a tots els acusats per dur a terme l’organització de l’1-O, en el
judici que començarà el proper mes de gener.
Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebelió, sedició i
malversació, parteixen d’un relat d’acusació totalment fals respecte al que va succeir
aquells dies, on l’única violència que es va poder veure va ser la que van practicar els
cossos de seguretat espanyols contra persones que únicament volien exercir el dret a vot.
Atès que la ciutadania han expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a les urnes la
voluntat de decidir el futur polític de Catalunya.
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Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els cops de
porra, i la presó dels nostres representants polítics i, en definitiva la instrumentalització
de la justícia per donar resposta al que és un conflicte polític.
Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida política a
la situació catalana.
Atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat
reflecteixen un caràcter venjatiu, de càstig i d’escarment contra aquells que defensen unes
idees polítiques diferents a les dels que proclamen la ‘unidad de España’.
Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per donar
veu a la ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar urnes i expressar-se
democràticament no constitueix cap tipus de delicte.
El ple de la corporació de l’Ajuntament de Vilagrassa demana l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i
Advocacia de l’Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès el
referèndum de l’1 d’octubre de 2017.
SEGON.- Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets inexistents
i d’un relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment.
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la
manipulació de la realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no va existir
mai en tots els actes i manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans.
QUART.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i el
retorn de les persones exiliades.
CINQUÈ.- Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la
repressió per part de l’Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i preses
polítics i persones exiliades.
SISÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats,
als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de
l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH). També a l’ACM i a l’AMI.
Votació: L’Ajuntament Ple, per majoria absoluta, per unanimitat dels sis membres
presents, dels set que legalment el componen, aprova la Moció a favor de l’absolució dels
presos polítics.
TANCAMENT.- I essent les vint-i-una hores i quaranta-cinc minuts, i no havent-hi més
assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió, de la qual se n’estén
la present acta per a constància i validesa de tot el que s’ha informat, o acordat, si de cas,
que signarà el senyor President juntament amb mi, el secretari acc. que en dono fe.
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