
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 2 DE JULIOL DE 

2021 

 

Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2021000005  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 2 de juliol de 2021 

Hora d’inici: 12:00 h 

Hora de fi:13:05 h 

Lloc: Sala de Plens 

 

Hi assisteixen: 

Pere Carrera Sola, Alcalde 

Jordi Baeta Galceran, Regidor/A 

Simon Rovira Puig, Regidor/A 

Salvi Abadal Iborra, Regidor/A 

Judit Cornella Reixach, Regidor/A 

 

Amb veu i sense vot: 

 Dolors Ruiz, administrativa de l’ajuntament  

 

Han excusat la seva absència: 

  

Desenvolupament de la sessió: 

 

Un cop el/la secretari/ària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es 

pugui iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del 

dia. 

 

ORDRE DEL DIA: 

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA 

3.- RELACIÓ DE FACTURES 

4.- PROPOSTA A PROVACIÓ RENOVACIÓ CONVENI RESCAT 

5.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2020 

6.- DONAR COMPTE DE L'INFORME REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES EXERCICI 

2020 

7.- DONAR COMPTE PMP 1ER TRIMESTRE 2021 

8.- DONAR COMPTE DE LA MOROSITAT DEL PRIMER TRIMESTRE 2021 

9.- SEGUIMENT PRESSUPOST 1R TRIMESTRE 2021 

10.- PROP_ACORD MOCIO SARDANA PATRIMONI DE LA HUMANITAT PER LA UNESCO 

04052021 

11.- PROP_ACORD MOCIO TRANSPORT PUBLIC I MILLORA SERVEI RENFE 18052021 

12.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MIDIFICACIÓ DE CRÈDIT 8-2021 

13.- PROP_ACORD MOCIO SUPORT AMNISTIA 14062021 

14.- PROPOSTA ACORD ADHESIO ACM PER CONTRACTACIO ASSEGURANCES 

15.- PROPOSTA APROVACIÓ PROJECTE CASTELL  

16.- RATIFICAR DECRETS 

17.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA 

18.- PRECS I PREGUNTES 

 

Enllaç 



 
 
ajuntament te esta invitando a una reunión. 

Link para unirse a la reunión: 

https://meet.jit.si/PleOrdianriCampelles02072021 

También puedes entrar por llamada telefónica: Marca al número +1.512.647.1431, 

y al escuchar la contestadora introduce 1248079868# 

Si necesitas un número telefónico de otro país, revisa los números disponibles en 

https://meet.jit.si/static/dialInInfo.html?room=PleOrdianriCampelles02072021 

Si además de entrar vía llamada vas a usar otro dispositivo, puedes usar este link 

para entrar sin audio: 

https://meet.jit.si/PleOrdianriCampelles02072021#config.startSilent=true 

 

 

 

1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 

D’acord amb l’establert a l’article 96 del RD 2568/1986 ROF,  el primer punt de l’ordre 

del dia del ple es proposarà l’aprovació de l’acta de la sessió plenària anterior  

 

D’acord amb l’exposat es proposa al ple l’aprovació de l’acta  

 

Identificació de la sessió: 

Núm. PLE2021000004 

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 30 d´abril de 2021 

Hora d’inici: 12:00 h 

Hora de fi: 13:33 h 

Lloc: Sala de Plens 

  

 

Aprovat per 5 vots a favor (Pere Carrera Sola, Jordi Baeta Galceran, Simon Rovira 

Puig, Salvi Abadal Iborra, Judit Cornella Reixach) 

 

2.0.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA 

 

D’acord amb l’establert a l’article  22 del la LBRL referent a les competències del Ple 

de control i fiscalització de l’acció dels govern del Ple es dona compte al ple dels 

decret dictats des de la darrera sessió plenària  

 

 Assabentats 

 

3.0.- RELACIÓ DE FACTURES 

 

D’acord amb l’establert a l’article 22 del la LBRL referent a les competències del Ple 

de control i fiscalització de l’acció dels govern del Ple així com els obligacions 

establertes de fiscalització LOEPSF 2/2012  i de remissió d’informació comptable  es 

dona compte al ple de els relacions dels d’aprovació de els factures dictats des de la 

darrera sessió plenària  

 

 Assabentats 

 

4.0.- PROPOSTA A PROVACIÓ RENOVACIÓ CONVENI RESCAT 

 

https://meet.jit.si/PleOrdianriCampelles02072021#config.startSilent=true


 
 
Vista la proposta del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la 

Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament per adherir-nos a la Xarxa de 

Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la 

coordinació en matèria de protecció civil, del tenor literal següent: 

 

“…” 

REUNITS 

D’una banda, la senyora Elisabeth Abad Giralt, secretària general del Departament  

d’Interior de la Generalitat de Catalunya, que actua en nom i representació d’aquest  

departament per delegació del conseller d’Interior, en virtut de l’article 1.d de la 

Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de competències del conseller 

d’Interior en el secretari general del Departament d’Interior (DOGC núm. 5802, de 

24 de gener de 2011), d’acord amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 

d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya. 

D’una altra, l’alcalde de l’Ajuntament de Campelles en virtut de l’Acord de  l’acord del 

Ple de l’Ajuntament de data 2.7.2021  

Es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest conveni.  

MANIFESTEN  

1. Que la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya ha establert el 

marc regulador de les accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi 

ambient davant de situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats 

públiques.  

2. Així, d’acord amb l’article 3 d’aquesta llei, el Departament d’Interior és l'òrgan 

responsable de la programació en matèria de protecció civil que té com a finalitats 

bàsiques, entre d’altres, la previsió dels riscos greus, la planificació de les respostes 

davant les situacions de greu risc col·lectiu i les emergències, i també l’estructura de 

coordinació, les comunicacions, el comandament i el control dels diferents 

organismes i entitats que actuen en aquestes respostes.  

3. Que l’article 32.1 del Decret 320/2011, de 19 d’abril, de reestructuració del 

Departament d’Interior estableix que la Direcció Genera l de Protecció Civil (en 

endavant, DGPC) exerceix, entre d’altres, la funció de desenvolupar el sistema de 

Protecció Civil a Catalunya, els recursos i estructures associades i els dispositius 

necessaris per coordinar- los, i també la d’organitzar, coordinar i supervisar el Centre 

de Coordinació Operativa de Catalunya (en endavant, CECAT). 

4. El CECAT, d’acord amb el que preveu l’article 1.2 del Decret 246/1992, de 26 

d’octubre, de creació del CECAT, té com a missió fonamental la informació, la 

comunicació, la coordinació, el suport i l’optimització dels esforços, accions i 

actuacions de tots els organismes, tant públics com privats, que puguin intervenir en 

cas d’emergència en l’àmbit de Catalunya. 

5. D’aquesta manera, i d’acord amb l’article 2 del Decret 246/1992, de 26 d’octubre, 

correspon al CECAT exercir les funcions, entre d’altres, de rebre i obtenir informació, 



 
 
analitzar, avaluar i determinar les conseqüències dels sinistres i els riscos significatius 

en temps real. Així mateix, li correspon tractar les informacions i dades provinents 

d’aspectes relacionats amb el risc, sinistres greus, estats de preemergència o 

qualsevol altre de caràcter similar. 

6. Que els municipis, de conformitat amb el que preveu l’article 47 de la Llei 4/1997, 

de 20 de maig, són les entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya i disposen 

de capacitat general d’actuació i de planificació en aquesta matèria, i exerceixen les 

funcions que els atribueix aquesta llei i qualsevol altra que, sense contravenir-la, 

resulti necessària en l'àmbit de llur col·lectivitat per a la protecció de les persones, 

dels béns i del medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes 

o de calamitats públiques. 

7. El Departament d’Interior, en compliment de les competències que exerceix en 

matèria de seguretat i emergències, té la responsabilitat en la gestió de la Xarxa de 

Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (en endavant, xarxa 

Rescat). 

8. La xarxa Rescat és una xarxa de radiocomunicacions mòbils, creada mitjançant el 

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 

Catalunya, que dona servei de manera transversal a diferents col·lectius en l’àmbit  

de la seguretat i les emergències. La seva finalitat és facilitar la tasca de cadascun 

d’aquests col·lectius, augmentant-ne l’eficàcia i eficiència, i permetre una millor 

coordinació entre ells.  

9. La xarxa Rescat es basa en la tecnologia Tetra i es caracteritza per un ús eficient 

de la banda de freqüències de seguretat i emergències, la possibilitat de comptar 

amb comunicacions xifrades, una bona cobertura en els àmbits urbà i rural, i la 

capacitat d’establir comunicacions entre grups d’usuaris de forma independent, o bé 

d’activar grups comuns per facilitar-ne la coordinació.  

10. La xarxa Rescat és propietat de la Generalitat de Catalunya i la seva gestió tècnica 

ha estat encomanada pel Departament d’Interior al Centre de Telecomunicacions i 

Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) mitjançant  

conveni de data 21 de desembre de 2012, que formalitza l’encàrrec de gestió i la 

cessió d’ús onerosa dels actius de la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i 

Seguretat de Catalunya. En data 28 de juliol de 2014, el CTTI i el Departament  

d’Interior van formalitzar una addenda a aquest conveni amb l’objectiu d’adequar-lo 

al nou model de relació entre la Generalitat i el CTTI, aprovat per acord de Govern 

en data 30 de juliol de 2013. 

11. Per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/78/2019, de 4 de juny, 

s’estableix que el Consell Rector de la Xarxa Rescat n’és el màxim òrgan de direcció, 

en defineix les funcions i determina la forma de representació de l’Administració local 

de Catalunya en aquest òrgan col·legiat.  

12. En data 2 de desembre de 2008 es va signar un conveni de col·laboració entre 

les parts intervinents que establia les condicions d’adhesió de l’Ajuntament de 

Campelles a la xarxa Rescat del Departament d’Interior. Això no obstant, les 

modificacions normatives introduïdes amb l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 

d’octubre, de règim jurídic del sector públic fan necessari modificar l’instrument de 

col·laboració entre les parts intervinents. 



 
 
13. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, a la disposició 

addicional vuitena, estableix que els convenis vigents subscrits per qualsevol 

Administració pública o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o 

dependents s’han d’adaptar al que s’hi preveu en el termini de tres anys a comptar 

de l’entrada en vigor d’aquesta llei. Pel que fa als convenis que no tinguin determinat  

un període de vigència o aquest sigui per un temps indefinit, el període de vigència 

passa a ser de quatre anys a comptar de l’entrada en vigor de la llei esmentada.  

14. Atès que la vigència del conveni de col·laboració establert entre les parts, en data 

2 de desembre de 2008, es veu afectada pel que preveu la Llei 40/2015, d’1 

d’octubre, de règim jurídic del sector públic, s’ha d’establir un nou conveni d’adhesió 

d’aquesta corporació local. 

I, en virtut d’això, les parts decideixen subscriure el present conveni de col·laboració 

per a l’adhesió de l’Ajuntament de Campelles  a la xarxa Rescat.  

 

PACTES 

1. Objecte i finalitat del conveni 

L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions generals d’adhesió de 

l’Ajuntament de Campelles a la xarxa Rescat, amb la finalitat de cobrir les necessitats 

de comunicació entre el CECAT i les administracions locals que s’hi adhereixin per a 

una adequada coordinació en matèria de protecció civil.  

2. Obligacions del Departament 

El Departament s’obliga a: 

 Garantir la continuïtat i l’evolució de la xarxa Rescat els propers anys, i la 

disponibilitat per a l’Ajuntament, sempre que les condicions econòmiques de la 

Generalitat ho permetin. 

 Assegurar que els costos d’inversió en infraestructura de la xarxa Rescat són 

assumits per la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa no es repercutiran a 

l’Ajuntament. 

 Cedir a l’Ajuntament de manera gratuïta i temporal el dret d’ús de dos terminals 

portàtils amb els accessoris necessaris per a la coordinació en matèria de protecció 

civil entre el Departament i l’Ajuntament. 

 Informar l’Ajuntament dels contractes d’explotació i/o assistència tècnica de la 

xarxa Rescat i de la previsió de l’evolució de la xarxa Rescat que puguin afectar el 

que es preveu en aquest conveni, amb prou antelació. 

 Oferir a l’Ajuntament un Servei Integral d’Explotació de la xarxa Rescat que, 

mitjançant el Centre d’Operacions Rescat (en endavant, COR), proporcioni a 

l’Ajuntament, entre d’altres, un servei per atendre les incidències que puguin 

afectar el funcionament de la xarxa Rescat i dels seus terminals, utilitzant els 

recursos necessaris per resoldre-les.  

 Renovar els terminals cedits quan es consideri necessari excepte en cas de pèrdua, 

sostracció o avaria o deteriorament del terminal quan, a criteri del Departament  

d’Interior, això s’hagi produït per un ús indegut. 



 
 
3.  Obligacions de l’Ajuntament 

L’Ajuntament s’obliga a: 

 Utilitzar adequadament els sistemes de comunicacions, respectant les normes d’ús 

i les condicions tècniques que siguin aplicables. A tal efecte haurà de: 

− Adaptar l’ús de la xarxa a les instruccions rebudes, en qualsevol moment, des 

de la direcció de la xarxa Rescat i des de la DGPC. 

− Seguir les instruccions de la direcció de la xarxa Rescat per garantir la seguretat 

i l’ús eficient de la xarxa. 

 Assegurar que els terminals de la xarxa siguin utilitzats per a la coordinació en 

matèria de protecció civil, obligant-se de manera explícita que usuaris amb altres 

funcions no utilitzin els terminals donats d’alta a la xarxa Rescat, tret que aquest 

ús sigui expressament autoritzat pel Departament. 

 Autoritzar gratuïtament la instal·lació d’equipament tècnic de Rescat en espai 

municipal, si el funcionament òptim de la xarxa ho requereix. Aquesta autorització 

es formalitzarà mitjançant el conveni de col·laboració corresponent per a la 

instal·lació d’aquest equipament, que s’haurà de subscriure en el termini màxim 

de quatre mesos des de la data de comunicació de la necessitat per part de la 

Generalitat. 

 Assumir el compromís que tots els equips i accessoris cedits de la xarxa Rescat 

només seran mantinguts pel COR, el qual gestionarà directament amb les 

empreses subministradores la reparació dels equips avariats i s’encarregarà de 

totes les gestions per resoldre les incidències que afectin els equips terminals 

(excepte material fungible). Per tal de facilitar aquesta gestió i poder oferir un 

servei àgil i eficient amb uns temps de resposta adequats, el COR, quan rebi un 

equip avariat de l’Ajuntament, en facilitarà provisionalment un altre d’operatiu de 

la mateixa marca i model amb la mateixa configuració, la mateixa programació i 

la mateixa identitat. Una vegada s’hagi reparat el terminal de l’Ajuntament, el COR 

el retornarà a l’Ajuntament i recollirà el terminal provisional. 

 Permetre la instal·lació a les seves dependències dels equips de la Xarxa d’Alarmes 

i Comunicacions (XAC) que preveu l’article 22  de la Llei 4/1997, de 20 de maig, 

de protecció civil de Catalunya, en els termes previstos a l’article 21 del Reial 

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals per serveis de protecció civil.  

 Informar el CECAT dels contactes municipals en matèria de protecció civil i de les 

seves dades per a l’intercanvi d’informació en situacions de risc i d’emergència en 

cas d’activació d’algun pla d’emergència de protecció civil (alcalde, CRA, tècnic de 

protecció civil...), en aquells casos en què es produeixi alguna renovació de l’equip 

municipal relacionada amb els responsables de protecció civil del municipi, o 

d’aquests mateixos. 

 Fer-se càrrec del cost del material fungible de substitució (fundes, crancs, 

bateries, antenes, etc.) associat als terminals cedits. 

 Fer-se càrrec del cost de reposició dels terminals que s’hagin extraviat o sostret o 

hagin quedat inutilitzats per motius que, a criteri del Departament d’Interior, 

puguin ser imputables a un ús inadequat. 

 Autoritzar el Departament d’Interior a incorporar i emmagatzemar el 

posicionament dels terminals al seu Sistema d’Informació Geogràfica. 



 
 
 Utilitzar el terminals cedits per activar comunicacions en els casos següents: 

− Participar en les proves mensuals de comunicació realitzades des del CECAT. 

− Intercanviar informació en situacions de risc greu o emergència, especialment  

en situació d’activació de plans de protecció civil. 

− En general, tots aquells supòsits inclosos en els protocols de protecció civil de 

l’annex 2. 

 Facilitar la recollida de terminals per dur a terme manteniments i actualitzacions 

de programaris, quan així sigui notificat per la Direcció General de Protecció Civil 

o per l’Oficina Rescat. 

4. Clàusula de reciprocitat de la informació  

El Departament i l’Ajuntament es comprometen mútuament a la reciprocitat de la 

informació sobre emergències policials i de protecció civil en el marc de la Junta Local 

de Seguretat, d’acord amb els principis recollits a l’article 21 de la Llei 4/2003, de 7 

d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, a l’efecte de donar 

compliment al que preveuen els articles 22 i 23 d’aquesta llei, relatius a la informac ió 

estadística i a l’elaboració d’informes de seguretat.  

5. Adquisició de terminals  

Amb la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a adquirir els 

terminals i accessoris Rescat que pugui necessitar si és el cas, a banda dels dos 

terminals cedits per aquest conveni, i a contractar-ne el manteniment, amb les 

mateixes condicions d’homologació i compatibilitat tecnològica amb la xarxa exigides 

a les contractacions de terminals i accessoris del Departament d’Interior.  

L’Ajuntament podrà adquirir l’equipament segons el procediment de contractació que 

estableixi, garantint la compatibilitat dels equips amb els estàndards de la tecnologia 

Tetra i les especificacions de la xarxa Rescat.   

6. Costos d’explotació de la xarxa Rescat  

El servei de manteniment, operació, transport, arrendament d’espais, control i gestió 

de la xarxa Rescat serà gratuït per a l’Ajuntament.  

7. Costos corresponents al servei Centre d’Operacions Rescat (COR) 

El servei integral d’incidències del Centre d’Operacions Rescat (COR) serà gratuït per 

a l’Ajuntament i resoldrà directament les consultes relatives al funcionament de la 

xarxa i dels terminals per part dels ajuntaments. 

8. Representació en el Consell Rector 

L’Ajuntament estarà representat en el Consell Rector de la Xarxa Rescat a través de 

la participació dels vocals de l’Administració local de Catalunya en aquest òrgan, 

designats per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de 

Municipis de Catalunya. 

9. Protecció de dades i deure de confidencialitat 



 
 
Les parts es comprometen a considerar confidencial la informació tècnica, comercial 

o de qualsevol altra naturalesa que rebin de l’altra part. En conseqüència, es 

comprometen a no divulgar aquesta informació a tercers sense el consentiment  

exprés de l’altra part. 

Atès que els annexos al present conveni contenen informació tècnica que ha de ser 

protegida, no han de ser objecte de publicació, d’acord amb el que preveu l’article 

21.1 a) en relació amb l’article 8. f) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació i bon govern. 

El tractament de les dades és responsabilitat d’ambdues parts i se sotmet a la 

normativa de protecció de dades, en especial a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com al 

Reglament (UE) número 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril 

de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 

dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 

Directiva 95/46. 

Aquest clàusula no expirarà amb la resolució d’aquest conveni, i les parts es 

comprometen al seu compliment fins al moment en què la informació hagi esdevingut  

de coneixement públic, d’acord amb el marc jurídic aplicable vigent.  

10. Condicions tècniques   

Els usuaris de l’Ajuntament disposaran de la xarxa Rescat amb els mateixos nivells 

de qualitat i disponibilitat que les definides per a la resta d’usuaris del servei de la 

Generalitat de Catalunya. 

Les condicions tècniques i funcionals amb què s’ha de prestar el servei objecte 

d’aquest conveni es recullen a l’annex 1, “Condicions tècniques del servei de 

radiocomunicacions”. En el futur es podran afegir altres annexos que el modifiquin i 

que s’hauran de numerar a continuació dels annexos inicials. 

En el cas que un terminal de l’Ajuntament donat d’alta a la xarxa provoqui algun tipus 

d’avaria, bloqueig o mal funcionament de la xarxa Rescat, serà donat de ba ixa 

temporalment fins a comprovar el funcionament correcte del terminal. 

11. Annexos 

Formen part d’aquest conveni els annexos següents: 

 Annex 1: “Condicions tècniques del servei de radiocomunicacions” 

 Annex 2: “Protocol de comunicacions en l’àmbit de protecció civil”  

12. Vigència del conveni, pròrrogues i resolució  

L’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa Rescat serà vigent a partir de la signatura del 

conveni i operativa a partir de l’activació dels terminals corresponents. 

Aquest conveni té una vigència de quatre anys i en qualsevol moment abans que 

finalitzi les parts poden acordar-ne la pròrroga de mutu acord per un període de fins 



 
 
a quatre anys addicionals o bé l’extinció, tal com estableix l’article 49 h) 2n de la Llei 

40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

No obstant això, aquest conveni es pot resoldre per alguna de les causes següents:  

 El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la 

pròrroga. 

 El mutu acord de les parts. 

 L’incompliment de les clàusules del conveni.  

 La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a l’objecte 

del conveni.  

13.  Règim jurídic i litigis 

Les parts sotmetran a la consideració del Consell Rector de la Xarxa Rescat els 

conflictes que puguin sorgir de la interpretació, el compliment, l’extinció, la resolució 

i els efectes d’aquest conveni. En tot cas, per raó de la naturalesa jurídic a 

administrativa d’aquest conveni, les parts se sotmeten a la jurisdic ció contenciosa 

administrativa per resoldre els conflictes esmentats. 

I, com a prova de conformitat amb tot el que s’exposa i s’acorda, les parts signen 

aquest conveni. 

“...” 

Es proposa al ple: 

 

Primer. Aprovar aquest  conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de 

la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament per adherir-nos a la Xarxa de 

Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la 

coordinació en matèria de protecció civil, segons  les capacitats dels mitjans tècnics  

i de connexió telefònica i xarxa del territori ho permetin 

 

Segon. Notificar l‘adopció d’aquest acord al Departament d’Interior, als efectes 

corresponents. 

 

Tercer. Facultat l’alcaldia perquè, en nom i representació d'aquesta corporació, pugui 

signar tots els documents que siguin necessaris per dur a terme els presents acords.  

 

 

Aprovat per 5 vots a favor (Pere Carrera Sola, Jordi Baeta Galceran, Simon Rovira 

Puig, Salvi Abadal Iborra, Judit Cornella Reixach) 

 

 

5.0.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2020 

 

Expedient núm.: X2021000141 - X2021000141 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 

 



 
 
1. Vist el compte general d’aquesta corporació corresponent a l’exercici econòmic  

de 2020, juntament amb tota la seva documentació annexa, segons la legislació 
vigent.  

2. Vist l’informe emès per la secretaria intervenció sobre l’esmentat Compte, i el 

dictamen a favor de la Comissió Especial de Comptes emès en data 30 d’abril de 
2021..  

3. Atès que el compte general s’ha sotmès a informac ió 

pública mitjançant edicte publicat a la seu electrònica de la corporació i al Butllet í 

Oficial de la província de Girona número 91 de data 13.5.2021 perquè poguessin 

presentar-se reclamacions, objeccions o observacions, i que no s’han presentat, 
segons consta en el certificat de Secretaria intervenció.  

4. D’acord amb el certificat de Secretaria intervenció de data 15.6.2021 ,durant el 

termini d’exposició al públic no s’han presentat reclamacions, objeccions o 
observacions al comptes general i a l’informe de la Comissió Especial de Comptes.   

5. De conformitat amb l’establert en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local;  

6. En aplicació de l’article 212.4 del TRLRHL, procedeix sotmetre el compte general 

al Ple, per tal que pugui ser aprovat abans de l’1 d’octubre. De  conformitat amb 

la regla 49.4 de la Instrucció del model normal de comptabilitat local (aprovada 

per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre), l’aprovació del compte general és 

un acte essencial per a la seva fiscalització per part dels òrgans de 

control  extern, que no requereix la conformitat amb les actuacions que s’hi 
reflecteixen, ni genera responsabilitat per raó de les mateixes.  

7. Atesa la Resolució de 24 de març 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 coordinació del retiment telemàtic dels comptes generals de les entitats 
locals signat el 3 de desembre de 2014.  

Es proposa al Ple l’adopció dels ACORDS següents:  

1. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Campelles corresponent a l’any 
2020 en la forma en què ha estat presentat i segons el resum següent:   

“Anàlisi econòmic financer 

Balanç de situació:  

En tancar l’exercici dona un actiu de 3.788.819,52€, un passiu de 3.788.819,52€. El 
detall és el següent: 

ACTIU import PASSIU import 

Actiu no corrent: 3.383.469,11 Patrimoni net: 3.716.311,92 

Actiu corrent: 405.350,41 Passiu corrent: 72.507,60 

TOTAL 3.788.819,52 TOTAL 3.788.819,52 

 

Compte del Resultat econòmic patrimonial:  



 
 
En tancar l’exercici dona un DESESTALVI de 165.380,49€. 

Estat de Tresoreria i Acta d’arqueig:  

Existències inicials 377.056,27€ i en tancar l’exercici dona una existència final de 
351.986,76€  

L’estat de Fluxos d’Efectiu quedant de la manera següent: 

Fluxos d’efectiu de les activitats de 

Gestió: 

147.711,89 

Cobraments 487.626,88 

Pagaments 339.914,99 

Fluxos d’efectiu de les activitats 

d’inversió: 

-175.509,48 

cobraments 0,00 

Pagaments 175.509,48 

Fluxos d’efectiu pendents de classificar: 2.728,08 

Cobraments 223.330,14 

Pagaments 220.602,06 

Increment/disminució neta d’efectiu : -25.069,51 

Efectiu i actius líquids inici exercici 377.056,27 

Efectiu i actius líquids final exercici 351.986,76 

 

A Llarg termini:  

Aquesta corporació no disposa d’endeutament ni a llarg ni a curt termini. 

Estat de canvis en el Patrimoni net: 

 

 

Anàlisi de la gestió pressupostària 

Liquidació del pressupost a 31-12-2020:  

Estat Romanent de tresoreria: 

Romanent de tresoreria per a despeses generals amb un total de 331.162,54€. 

Ingressos 



 
 
El pressupost d’ingressos s’ha executat en 59,39 % (drets reconeguts/crèdits 
definitius), segons detall següent: 

 

 

Despeses 

El pressupost de despeses s’ha executat en 71,29%, segons detall següent:  

 

 

Estat de modificacions de crèdit:  

En tancar l’exercici dona unes modificacions en els crèdits pressupostaris per un 
import total de 137.571,36€. 

Estat del Resultat pressupostari:  

En tancar l’exercici dona un total -69.550,50€.   

Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries:  

En tancar l’exercici dona un saldo pendent de cobrament de 29.550,38€, un saldo 

pendent de pagament de 45.803,38€, pagaments pendents d’aplicació d’import  
0,00€ i ingressos pendents d’aplicació definitiva de 0,00 €. 

2. Trametre el Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2020 i  la 

documentació a què es refereixen les Regles 44 i següents de la Instrucció del model 

normal de comptabilitat local, aprovada per Ordre del Ministeri d’Hisenda i 

Administracions Públiques, HAP/1781/2013, a la Sindicatura de Comptes de 

Catalunya, mitjançant la plataforma d’EACAT, en els formats establerts en l’Acord del 

Ple de la Sindicatura del 13 de març de 2020 (DOGC 8099, del 30.3.2020) per a la 
tramesa del Compte general.   

Capítol
Previsions 

inicials

Total 

modificacions

Previsions 

totals

Drets 

reconeguts 

totals

Drets anul·lats
Drets 

cancel·lats

Drets 

reconeguts 

nets

Drets 

recaptats

Devolució 

d'ingressos

Recaptació 

líquida

Drets 

pendents de 

cobrament

1 126.900,00 0,00 126.900,00 191.933,80 2.989,40 0,00 188.944,40 174.703,52 2.989,40 171.714,12 17.230,28

2 10.000,00 0,00 10.000,00 11.084,01 0,00 0,00 11.084,01 11.084,01 0,00 11.084,01 0,00

3 45.300,00 0,00 45.300,00 47.970,26 0,00 0,00 47.970,26 46.760,96 0,00 46.760,96 1.209,30

4 81.883,00 0,00 81.883,00 77.770,05 0,00 0,00 77.770,05 76.145,05 0,00 76.145,05 1.625,00

5 44.775,00 0,00 44.775,00 7.263,33 2.781,41 0,00 4.481,92 7.263,33 2.781,41 4.481,92 0,00

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 189.600,00 32.384,00 221.984,00 47.509,87 0,00 0,00 47.509,87 47.509,87 0,00 47.509,87 0,00

8 0,00 105.187,36 105.187,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 498.458,00 137.571,36 636.029,36 383.531,32 5.770,81 0,00 377.760,51 363.466,74 5.770,81 357.695,93 20.064,58

Capítol
Crèdits 

inicials

Modificacions 

de crèdit

Crèdits totals 

consignats

Despeses 

autoritzades

Despeses 

compromeses

Obligacions 

reconegudes

Pagaments 

ordenats

Reintegrament 

de pagaments

Pagaments 

líquids

Obligacions 

pendents de 

pagament

Pagaments 

ordenats 

pendents de 

pagar

1 139.894,37 3.067,43 142.961,80 135.861,91 135.861,91 135.861,91 135.861,91 0,00 135.861,91 0,00 0,00

2 120.150,00 11.260,70 131.410,70 109.835,56 109.835,56 106.311,46 106.311,46 0,00 98.329,41 0,00 7.982,05

3 200,00 1.138,50 1.338,50 1.028,63 1.028,63 1.028,63 1.028,63 218,16 1.028,63 0,00 0,00

4 34.852,49 2.470,13 37.322,62 33.587,51 33.587,51 32.935,83 32.796,83 0,00 30.894,24 139,00 1.902,59

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 203.361,14 119.634,60 322.995,74 211.973,06 211.973,06 177.319,18 177.319,18 0,00 175.498,48 0,00 1.820,70

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 498.458,00 137.571,36 636.029,36 492.286,67 492.286,67 453.457,01 453.318,01 218,16 441.612,67 139,00 11.705,34



 
 
3.Trametre  l’expedient al Ministeri d’Hisenda abans del 31 d’octubre, de conformitat  

amb l’article 15.5. de l’Ordre HAP/2105/2015, d’1 d’octubre, per la qual es 

desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei 

Orgànica 2/2012, de 27 d’abril.  

 

Aprovat per 5 vots a favor (Pere Carrera Sola, Jordi Baeta Galceran, Simon Rovira 

Puig, Salvi Abadal Iborra, Judit Cornella Reixach) 

 

6.0.- DONAR COMPTE DE L'INFORME REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES 

EXERCICI 2020 

 

Expedient núm.: X2021000146 - X2021000146 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 

Es dona compte del següent informe: 

 

“...” 

 

INFORME ANUAL AUDITORIA DEL REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES  

EXERCICI 2020 

 

ÍNDEX 

 

1. PRIMER. NORMATIVA APLICABLE  

2. SEGON. OBJECTIUS 

3. TERCER. PROCEDIMENT D’EXECUCIÓ DE L’ESTUDI 

4. QUART. PROVES 

5. CINQUÈ. CONCLUSIONS DE L’AUDITORIA 

 

 

INFORME ANUAL D’AUDITORIA DEL REGISTRE COMPTABLE DE 

L'AJUNTAMENT DE CAMPELLES DE LES FACTURES ANY 2020 

En compliment de l’article 12.3 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de 

la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, 

i l’article 4.2 del RD 128/2018, per part de la intervenció Municipal i d’acord amb les 

instruccions contingudes en la Guia per a les auditories dels Registres Comptables de 

Factures previstes en l’article 12 de la Llei 25/2013, publicada per la Intervenció 

General de l’Estat, es procedeix a realitzar per part de la Intervenció (i qui més 

pertoqui), una auditoria de sistemes per verificar que el registre comptable de 

factures d'aquest Ajuntament compleix amb les condicions de funcionament previstes 

en la normativa sobre facturació electrònica, per la qual cosa s’emet el següent, 

INFORME 

PRIMER. Normativa aplicable: 

1. Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació 

del registre comptable de factures en el Sector Públic. 

2. Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisit s 

funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit  

d’aplicació de la Llei 25/2013. 

3. Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions 

tècniques i funcionals que ha de reunir el PGEFe. 



 
 
4. Ordre HAP/1650/2015, de 31 de juliol, per la qual es modifiquen l’Ordre 

HAP/492/2014 i l’Ordre HAP/1074/2014. 

5. Reial Decret 1619/2012 pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les 

obligacions de facturació. 

6. Bases d’Execució del Pressupost de l’entitat  AJUNTAMENT DE CAMPELLES  per 

a l’exercici 2020 

7. RD 128/2018 de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 

d’Administració Local amb habilitació de caràc ter nacional. 

 

SEGON. Objectius: 

L’objectiu principal del present informe se centra en verificar que el registre 

comptable de factures d'aquest Ajuntament compleix amb les condicions de 

funcionament previstes en la Llei 25/2013 i la seva normativa que la desenvolupa, 

per la qual cosa per part de l'Ajuntament  es va adquirir en el seu moment l’aplicació 

aytosFactur@ que vincula la nostra plataforma de comptabilitat SicalWin amb la 

plataforma de facturació del Ministeri o CAOC (FACE Efact…), de manera que, la 

informació relativa a factures electròniques, s’incorpora al nostre sistema comptable 

gestionat per l’aplicació SicalWin de manera automàtica. En aquest Ajuntament és el 

sistema comptable SicalWin i el programa ARCF el que duu a terme de forma 

automàtica les següents accions: 

1. 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. 

2. Analitzar les causes i les actuacions de l’òrgan competent en matèria de 

comptabilitat en relació amb les factures respecte a les quals hagin transcorregut 

més de tres mesos des que fossin anotades sense haver-se efectuat el reconeixement  

de l’obligació. 

3. Analitzar els temps mitjans d’inscripció de factures en els registres 

comptables de factures, així com la possible retenció en les diferentes fases del 

procés de factures. 

4. Verificar la correcta implementació dels controls de gestió en les aplicacions 

informàtiques implicades. 

5. 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. 

En relació a l’abast d’aquesta auditoria, cal destacar que es tracta d’una 

auditoria de sistemes encaminada exclusivament a la validació dels sistemes 

d’informació que gestionen els registres comptables de factures, sense existir cap 

connexió entre aquesta auditoria amb altres possibles controls englobats en 

auditories operatives que verifiquin la veracitat i consistència d’expedients. 

TERCER. Procediment d’execució de l’estudi 

El treball d’estudi i comprovació recollit en aquest informe s’ha realitzat amb 

previ coneixement del funcionament normal o ordinari de la comptabilitat municipal 

i de la seva mecànica diària. Els resultats d’aquest informe ja s’han tractat i examinat  

en el departament, i s’emeten per al coneixement del Ple. 

 

 

QUART. Proves 

1. Proves relacionades amb les factures en paper. 

S’ha procedit a verificar el compliment de l’article 4 de la Llei 25/2013 i 

l’aplicació dels criteris desenvolupats en la circular 1/2015, de 19 de gener, de la 



 
 
IGAE, sobre obligatorietat de la factura electrònica a partir del 15 de gener de 2015, 

comprovant-se els següents punts: 

a. Que totes les factures en paper que es registren en el RCF guarden la 

informació esmentada en l’article 5.3 de l’Ordre HAP/492/2014. 

b. Que les factures presentades en paper no estan incomplint la normativa 

d’obligatorietat de facturació electrònica. 

Per a la verificació dels punts esmentats s’ha comprovat que totes les factures es 

registren en el punt d’entrada de factures centralitzat en la Intervenció Municipal, i 

que reuneixen els requisits establerts en les Bases d’Execució del Pressupost. 

Es poden consultar les dades i taules generades pel programa ARCF per realitzar la 

mesura d’aquestes proves en l’Annex de dades Estadístiques que s’adjunta a 

continuació d’aquest informe. En concret per a aquest punt s’aporten les següents 

taules: 

 Taula 1. Evolució mensual del nombre de factures en paper susceptibles 

d’incomplir la normativa. 

 Taula 2. Factures en paper susceptibles d’incomplir la normativa d’import  

més gran  

 Taula 3. Identificació dels proveïdors espanyols amb un import més gran 

acumulat en factures en paper susceptibles d’incomplir la normativa.  

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

en paper susceptibles d’incomplir la normativa. 

 Taula 5. Unitats Tramitadores amb un percentatge mitjà més gran de 

factures en paper susceptibles d’incomplir la normativa. 

 

 

 

El resultat ha estat favorable. 

 

2. Proves sobre l’anotació de les factures en el RCF 

S’ha procedit a verificar el compliment dels articles 9.1 i 9.2 de la Llei 25/2013, 

comprovant-se que totes les factures remeses pel Punt d’entrada de factures 

electròniques han estat anotades en el RCF de SicalWin, i que al mateix temps s ’ha 

generat un codi d’identificació de les factures en l’esmentat registre comptable que 

s’ha comunicat de forma immdiata als Punts d’entrada de factures electròniques. 

D’altra banda, tal i com recull l’articel 7 de la Llei 25/2013 s’ha procedit a constatar 

que s’ha utilitzat el PGEFe com a mitjà d’arxiu i custòdia de les factures presentades. 

D’aquesta forma, s’ha procedit a constatar que: 

a) De manera automatitzada, al descarregar la factura, el RCF emet un 

número automatitzat amb l’identificador del registre de la factura. 

b) Les factures identificades s’emmagatzemen correctament. 

Es poden consultar les dades i taules generades pel programa ARCF per realitzar la 

mesura d’aquestes proves en l’Annex de dades Estadístiques que s’adjunta a 

continuació d’aquest informe. En concret per a aquest punt s’aporten les següents 

taules: 

 Taula 6. Llistat de factures retingudes en el PGEF-e 

 Taula 7. Evolució mensual dels temps d’anotació de factures en el RCF.  

 Taula 8. Identificació de les factures amb temps d’anotació més alt  

 Taula 9. DIR3 amb un temps mitjà més gran d’anotació de factures 

 Taula 10. Dades de custòdia de factures obtingudes d’un mostreig. 

 

Essent el resultat de les proves realitzades favorable.  

 



 
 
3. Proves sobre validacions del contingut de les factures 

 Es verifica que el contingut de les factures s’ajusta a l’establert en l’art. 6 del 

Reial Decret 1619/2012 de 20 de novembre, pel que fa a la data d’emissió, NIF, nom 

i cognoms o denominació social, domicili, tipus impositius, etc. 

 S’ha procedit a verificar també que els sistemes d’informació comptable en els 

que està el RCF ajusten les seves regles de validació a les contingudes en l’annex II 

de l’Ordre HAP/1650/2015, constatant per això els següents punts: 

a) Respecte al tipus de factura electrònica: 

o Que el RCF refusa el duplicat o còpia d’aquelles factures que ja han estat 

registrades prèviament. 

o Que, en cas que existeixi cessionari, el NIF de l’emissor de la factura i el 

NIF del cessionari  no coincideixin. 

b) Respecte als imports de la factura: 

o Que es valida que, en les factures emeses en euros, els imports totals de 

les línies relatives al cost total siguin numèrics i estiguin arrodonits, 

d’acord amb el mètode comú d’arrodoniment, a dos decimals, com a 

resultat del producte del nombre d’unitats pel preu unitari, i que els 

imports bruts de les línies siguin el resultat de restar del cost total els 

descomptes, i de sumar els càrrecs, tots ells numèrics i amb dos decimals. 

També es validarà que la resta d’imports a nivell de línia, amb excepció 

de l’import unitari, vinguin expressats en euros amb dos decimals. 

o 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 línies. També s’ha de validar que la resta d’imports estiguin 

expressats en euros amb dos decimals. 

Validar que el codi de moneda en la que s’emet la factura és vàlid. 

o Que es valida que si el "total import brut abans d’impostos” és positiu, el 

"total impostos retinguts”, si té contingut, sigui més gran o igual que zero.  

o Que es valida que el "total import brut abans d’impostos” sigui igual al 

"total import brut” menys el "total general descomptes” més el "total 

general càrrecsˮ. 

o Que es valida que el "total Factura” sigui igual al "total import brut abans 

d’impostos” més el "total impostos repercutits” menys el "total impostos 

retinguts.” 

D’aquesta manera, s’ha procedit a analitzar les dades de RCF amb la finalitat de 

comprovar que s’han aplicat les regles de validació descrites de forma correcta.  

Es poden consultar les dades i taules generades pel programa ARCF per realitzar la 

mesura d’aquestes proves en l’Annex de dades Estadístiques que s’adjunta a 

continuació d’aquest informe. En concret per aquest punt s’aporten les següents 

taules: 

 Taula 11. Detall dels incompliments de les validacions descrites en l’Ordre 

HAP/1650/2015. 

 Taula 12. Desglossament de causes habituals de refús de factures. 

 

El resultat de les proves realitzades ha resultat favorable. 

4. Proves relacionades amb la tramitació de les factures 

S’ha procedit a verificar el compliment dels apartats 3 i 4 de l’article 9 de la Llei 

25/2013 i articles XXXXX de les Bases d’Execució del Pressupost en vigor, sobre el 

procediment per a la tramitació de les factures un cop hagin estat anotades en el 

RCF, tant en el que respecta a la seva remissió als òrgans competents per a la seva 

tramitació i posteriors actuacions de reconeixement de l’obligació. Al mateix temps 

s’ha procedit a verificar la informació respecte a les propostes d’anul·lació i 



 
 
subministrament d’informació sobre l’estat de les factures, d’acord amb els articles 8 

i 9 de l’Ordre HAP/492/2014. 

Per a la comprovació dels esmentats punts s’han realitzat les següents actuacions: 

 Després del registre de la factura en el RCF, es procedeix a escanejar-la i 

s’incorpora a la plataforma per a la seva validació i conformitat pel responsable tècnic 

que correspongui. 

 Un cop conformades, passen al tràmit de fiscalització per part de la Intervenció 

de Fons. Si aquesta factura tingués incidència en l’Inventari de Béns Municipal, 

passarà al departament de Patrimoni per al seu registre en l’esmentat inventari. 

Finalitzats aquests tràmits, s’emet la resolució corresponent amb la finalitat de 

procedir al reconeixement de l’obligació. 

 En cas que sigui refusada pel tècnic responsable o per la Intervenció de Fons, 

es retorna al proveïdor conforme a l’apartat 7 de l’art. 26 de les Bases d’Execució. 

Es poden consultar les dades i taules generats pel programa ARCF per realitzar la 

mesura d’aquestes proves en l’Annex de dades Estadístiques que s’adjunta a 

continuació d’aquest informe. En concret per a aquest punt s’aporten les següents 

taules: 

 Taula 13. Tractament de les sol·licituds d’anul·lació de factures. 

 Taula 14. Temps mitjans en assolir els estats interns. 

 Taula 15. Anàlisi de les seqüències d’estats interns de les factures 

El resultat de les comprovacions resultà favorable. 

 

5. Proves relacionades amb les obligacions dels òrgans competents en 

matèries de comptabilitat i control. 

 En relació al que disposa l’article 10 de la Llei 25/2013, es comprova que s’han 

efectuat requeriments periòdics d’actuació respecte a les factures sobre les quals 

hagin transcorregut més de 20 dies des del seu registre en el RCF i no s ’hagin 

conformat per l’òrgan gestor competent. 

 Conforme disposa l’apartat XX de l’art. XX de les Bases d’Execució del 

Pressupost, “La intervenció elaborarà anualment en base a l’article 12.3 de la Llei 

25/2013, un informe en el qual s’inclourà una relació de les factures respecte a les 

quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al Registre de 

factures d’Intervenció i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de 

reconeixement de l’obligació. Al mateix temps elaborarà un informe anual en el que 

avaluarà el compliment de la normativa en matèria de morositat i que serà elevat al 

Ple en base a l’article 12.2 de la Llei 25/2013. 

 Conforme s’extreu de la consulta realitzada respecte d’aquelles factures o 

documents justificatius amb respecte als quals hagin transcorregut més de tres 

mesos des de la seva anotació al registre de factures i estiguin pendents del 

reconeixement de l’obligació, resulta que tots els registres compleixen les 

esmentades condicions i per tant, complint el previst per l’article 5.4 de la Llei 

15/2010. 

Es poden consultar les comprovacions i verificacions que s’han realitzat en el marc  

d’aquesta Auditoria en l’aplicació SicalWin en l’Annex de dades Estadístiques que 

s’adjunta a continuació d’aquest informe. En concret es constata que el software 

SicalWin encarregat del RCF d'aquest Ajuntament té incorporats: 

 Els controls automatitzats per detectar i alertar sobre aquelles factures 

pendents del reconeixement de l’obligació. 

 Un mòdul que permet la generació automàtica de llistats trimestrals de 

Morositat requerits en l’article 10 de la Llei 25/ 2013. 



 
 

 Una funcionalitat mitjançant la qual s’obtenen de forma automàtica els 

indicadors del Període Mitjà de Pagament establerts en el Reial Decret 635/ 

2014, de 25 de juliol. 

 

El resultat de les comprovacions resultà favorable. 

 

6. Proves de revisió de la seguretat. 

 Pel que fa a l’anàlisi i verificació del compliment de l’article 12 de l’Ordre 

HAP/492/2014 on es regulen els requisits de disponibilitat, confidencialitat, integritat 

i seguretat del registre comptable de factures, es constata: 

a) Que l'AJUNTAMENT DE CAMPELLES  es troba adherit al punt d’entrada de 

factures de la AGE proporcionat pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. 

b) Que el RCF de l'Ajuntament compleix amb les mesures de seguretat del Reial 

Decret 1720/2007 per a la protecció de dades de caràcter personal.  

Aytos Soluciones Informáticas SLU , empresa desenvolupadora del software Sica lWin 

ha estat objecte de revisió del nivell lde compliment legal en relació al Reglament  

(UE)2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa 

referència al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 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 desenvolupat accions de revisió i auditoria. Després d’aquesta revisió s’ha 

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 del corresponent anàlisi del 

risc, podent destacar l’existència d’un sistema de gestió de seguretat de la informac ió 

aliniat amb el tractament de les dades personals. 

c) Que es compleix amb la política de seguretat de l’organisme que tingui 

atribuïda la funció de comptabilitat, i que l’acreditació d’usuaris compleix amb els 

seus procediments establerts, tenint accès en cada cas solament a les factures que 

tinguin necessitat de conèixer. 

L’aplicació SicalWin 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 diferents procediments com el desglossament d’unitats 

tramitadores en els codis DIR3 o la descentralització del pressupost atenent a les 

àrees gestores de la despesa. 

d) Que els sistemes de gestió del RCF i l’aplicació comptable SicalWin que el 

gestiona, s’ajusten a l’establert en el Reial Decret 3/2010 pel qual es regula 

l’Esquema Nacional de Seguretat. 

Els sistemes d’informació i els serveis d’Aytos Soluciones informáticas S.L.U. han 

estat auditats i declarats conforme a les exigències del Reial Decret 3/2010, de 8 de 

gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de 

l’administració electrònica, per a Categoria Mitjana, essent l’abast de l’esmentada 

certificació el següent: 

Sistema d’Informació desenvolupat per AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L.U., 

en modalitat Software com a Servicio (SaaS) i instal·lacions en client (on premise) 

necessari per a l’adequada prestació de serveis a clients relacionats amb: 

 

 

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

electrònics. 

 Sistema de gestió d’expedients-contractació, gestor documental, arxiu i 

notificacions electròniques, firmes electròniques. 



 
 

 Solucions internes-gestió econòmica financera, gestió patrimonial, gestió 

tributària i de recaptació. 

 Solucions transversals-territori, padró, tributs. 

 Solucions mòbils. 

 

L’esmentada certificació pot consultar-se a 

https://www.ccn.cni.es/index.php/es/esquema-nacional-de-seguridad-

ens/empresas-certificadas 

e)  Que el punt d’entrada de factures electròniques està disponible les 24 hores 

del dia per a qualsevol ciutadà o empresa en el servei gestionat pel Ministeri 

d’Hisenda i Funció Pública, en la plataforma FACe o Efact. 

f) L’aplicació utilitzada per l'Ajuntament per a la gestió econòmica està 

connectada via serveis webs al punt d’entrada de factures electròniques FACE i eFACT, 

per la qual cosa les actualitzacions en ambdós sentits són automàtiques i en temps 

real. 

Es constata que en aquest Ajuntament s’utilitza l’aplicació aytosFactur@ que realitza 

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

facturació. 

El resultat de les comprovacions resultà favorable. 

CINQUÈ. Conclusions de l’auditoria. 

Per tot l’exposat, s’informa favorablement de la verificació dels aspectes previstos 

a l’art. 12.3 de la Llei 25/2013 de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica 

i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.  

 

D’aquest informe, caldrà retre compte al Ple, de conformitat amb el previst en les 

Bases d’Execució del Pressupost. 

 

 

ANNEX DADES ESTADÍSTIQUES  

INFORME ANUAL 

AUDITORIA DEL REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES 
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1. V. 1 PROVES RELACIONADES AMB LES FACTURES EN PAPER   

1.1. DESGLOSSAMENT DE FACTURES EN PAPER SUSCEPTIBLES D’INCOMPLIR 

LA NORMATIVA: 

1.1.1. Taula 1. Evolució mensual del nombre de factures en paper 

susceptibles d’incomplir la normativa. 

Mes  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Mitjan

a 

N. total de 

factures rebudes 

1 2  0  0  0 1  1 0 1 1  0  1 0,67 



 
 

N. total de 

factures en paper 

de persones 

jurídiques 

d’import > 

5.000€  

0 0  0  0  0 0  0 0 0 0  0  0 0 

Percentatge  0 0  0  0  0 0  0 0 0 0  0  0 0% 

 

 

 



 
 
 

1.2. IDENTIFICACIÓ DE LES FACTURES EN PAPER SUSCEPTIBLES 

D’INCOMPLIR LA NORMATIVA AMB UN IMPORT MÉS GRAN. Taula 2. 

Factures en paper susceptibles d’incomplir la normativa amb un import  

més gran  

 

1. T
i

p

o  

Exe

rcic

i  

Reg. 

SicalWi

n  

Terce

r 

Docume

nt 

Data 

Doc.  

Import  Data 

Exp.  

N. 

Fact

ura  

Òrg. 

Gest

or  

Ofi. 

Comp

table  

Uni. 

Trami

tador

a  

                          

 

 

 

1.3. IDENTIFICACIÓ DELS PROVEÏDORS AMB UN IMPORT ACUMULAT MÉS 

GRAN DE FACTURES EN PAPER SUSCEPTIBLES D’INCOMPLIR LA 

NORMATIVA.Taula 3. Identificació dels proveïdors espanyols amb un 

import acumulat més gran en factures en paper susceptibles d’incomplir 

la normativa. 

CIF Proveïdor  Raó Social  N.Fact  Import 

Acumulat  

        

        

 

 

 

1.4. OC-OG-UT AMB UN VOLUM MÉS GRAN DE FACTURES EN PAPER 

SUSCEPTIBLES D’INCOMPLIR LA NORMATIVA.Taula 4. Òrgans Gestors 

amb un import acumulat més gran en factures en paper susceptibles 

d’incomplir la normativa. 

Òrgan gestor  Denominació  Import 

Acumulat  

      

      

En aquesta entitat solament s’ha definit un òrgan gestor per a les factures amb 

la codificació DIR3. 

 

 

 

1.4.2.  Tabla 5. Unitats Tramitadores amb un percentatge mitjà més gran 

de factures en paper susceptibles d’incomplir la normativa. 

 

Unitat_tramitad

ora 

Denominació  Percentatge de 

Factures 

Susceptibles 

d'Incomplir la 

Normativa 

  0 

      



 
 
 



 
 
2. V. 2. V. 2. PROVES SOBRE ANOTACIÓ DE FACTURES EN EL 

RCFDESGLOSSAMENT DE FACTURES ELECTRÒNIQUES RETINGUDES EN PGEF-

ETaula 6. Llistat de factures retingudes en el PGEF-e 

 

N. 

Factura  

NIF 

Emiss

or  

Raó Social  Import  Ofi. 

Compta

ble 

Òrg. 

Gestor  

Uni. 

Tramitad

ora  

               

               

 

 

2.2. INFORME ESTADÍSTIC DE TEMPS MITJANS D’INSCRIPCIÓ DE 

FACTURES.Taula 7. Evolució mensual dels temps d’anotació de factures 

al RCF. 

Mes  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Temps mit jà 

d’anotació al RCF (en 

minuts)  

2301  101,

86 

382,

98 

95,6

4 

208,24 514,

36 

1077

,2 

115

,69  

365

2,1

1 

583

,61 

820

,46 

77,75 

Temps mínim 

d’anotació al RCF (en 

minuts)  

1  1 2 5 13 20 6 55  10 4 3 5 

Temps màxim 

d’anotació al RCF (en 

minuts)  

2768

3  

180 9025 248 4522 1106

8 

1124

1 

176  433

30 

132

22 

188

87 

176 

Nombre Factures  43  21 46 22 34 25 40 29  28 41 26 32 

 



 
 

2.2.2. Tabla 8. Identificació de les factures amb un temps d’anotació més 

alt 

 

 

N. 

Factura  

NIF 

Emissor  

Raó Social  Detall 

Factura  

Temps 

Anotació(m

in)  

Ofi. 

Comptabl

e  

Òrg. 

Gestor  

Uni. 

Tramit

adora  

F/2020/

281  

40562514J ERIC RIBAS AOC:8643

5586 

DESBROS

SAR EL 

BAELL 

06/7 / 

DESBROS

SAR EL 

BAELL 

09/07 / 

MANTENI

MENT 

JULIOL / 

DESPESA 

FRA 

ELECTRO

NICA 

43330 L01170372 L01170

372 

L01170

372 

F/2020/

17  

F66989906 TXARANGO 

SCCL 

TXARANG

O Actuació 

Campelles 

Emociona  

27683 L01170372 L01170

372 

L01170

372 

F/2020/

284  

90001828E RAMON 

CORTINA 

CORTACAN

S 

RAMON 

CORTINA- 

neteja 

local al 

Baell 

26129 L01170372 L01170

372 

L01170

372 

F/2020/

18  

B17023995 FRIT 

RAVICH SL 

FRIT 

RAVICH- 

ZEPPELIN 

CRISTAL 

14XB1K / 

722473 

DULCORA 

GUMMY 

JELLY 

4XB2K / 

802010 

BOOLIES 

CARAMEL

O FRUTAS 

14XB1K 

24755 L01170372 L01170

372 

L01170

372 



 
 

F/2020/

9  

B87241832 GRUPO EQS 

SOLUTIONS

, SL 

GRUPO 

EQS 

SOLUTIO

NS 

SLFUNDEF

ROST / 

COMMENT

|Fundente 

de hielo 

en 

escamas 

23244 L01170372 L01170

372 

L01170

372 

F/2020/

349  

43630728G XAVIER 

TUBAU 

CASTAÑE 

XAVIER 

TUBAU-

Segons 

pressupos

t 2040 

(arranjam

ent de 

terra i 

gespa a la 

zona del 

baell) 

18887 L01170372 L01170

372 

L01170

372 

F/2020/

310  

47330929B NÚRIA 

MARTÍNEZ 

JIMÉNEZ 

NÚRIA 

MARTÍNE

Z 

JIMÉNEZ- 

Excavació 

al Castell 

de 

Campelles 

13222 L01170372 L01170

372 

L01170

372 

F/2020/

282  

40562514J ERIC RIBAS AOC:8729

7333 

MANTENI

MENT 

AGOST 

4/08 / 

MANTENI

MENT 

AGOST 

18/08 / 

MANTENI

MENT 

AGOST 

31/08 / 

DESPESA 

FRA 

ELECTRO

NICA 

11650 L01170372 L01170

372 

L01170

372 

F/2020/

283  

40562514J ERIC RIBAS ERIC 

RIBAS-

NETEJA 

MARGES 

11650 L01170372 L01170

372 

L01170

372 



 
 

F/2020/

220  

B55335103 YALP 

IBERICA 

GROUP SL 

YALP 

IBERICA 

Banc 

Sutton 

150 Cm - 

Reciclat 

100 % 

Fabricat 

íntegrame

nt amb 

material 

reciclat i 

reciclable 

al 100%. 

Materi 

11241 L01170372 L01170

372 

L01170

372 

F/2020/

219  

B55335103 YALP 

IBERICA 

GROUP SL 

YALP 

IBERICA 

GENERAL 

Mantenim

ent 

General 

del parc 

consistent 

en: Molla 

Pottoca: 

es posarà 

tot nou 

excepte 

les dues 

molle 

11241 L01170372 L01170

372 

L01170

372 

F/2020/

218  

B55335103 YALP 

IBERICA 

GROUP SL 

YALP 

IBERICA 

GROUP 

SL-

GENERAL 

Tirolina 

Llagosta 

de 

21,90m i 

14 m de 

recorregut 

útil. 

Inclou:Tra

nsport, 

material i 

feina. 

11241 L01170372 L01170

372 

L01170

372 



 
 

F/2020/

186  

B58485848 EXPLOT 

FOREST 

J.CUNILL 

SLU 

EXPLOTAC

IONS 

FOREST 

J.CUNILL - 

ACLARIDA 

DE 

MILLORA - 

FOREST 

BOSC CUP 

10 

11068 L01170372 L01170

372 

L01170

372 

F/2020/

107  

43625616K MONTSE 

ROSET 

CANET 

MONTSE 

ROSET-

CALÇAT M 

BREZZI 

AMB 

PUNTERA 

I 

PLANTILL

A Nº40 / 

PANTALO 

CABRIES 

T ELÀSTIC 

T.40 / 

JAQUETA 

POLAR 

RIDER 

MARI T. 

9025 L01170372 L01170

372 

L01170

372 

F/2020/

309  

41599126S ARNAU 

VILELLA 

SÁCHEZ 

ARNAU 

VILELLATr

eballs 

realitzats 

al 

jaciment 

de la Torre 

de 

Campelles 

entre els 

dies 14 i 

18 de 

setembre 

de 2020, 

amb un 

7095 L01170372 L01170

372 

L01170

372 

 

 

2.2.3. Tabla 9. DIR3 amb major temps mitjà d’anotació de factures 

Ofi. 

Comptable  

Òrg. Gestor  Uni. 

Tramitadora  

Temps mitjà 

d’anotació(

min)  

Diferència(

%)de temps 

mitjà 

respecte a la 

mitjana  

N. total 

de 

factures 

tramitad

es  

L01170372  L01170372 L01170372 871,29 0 387 

             



 
 

Temps mitjà d'anotació (min) calculat per a totes les factures: 871,29 

 

 

2.3. INFORME DE CUSTÒDIA DE FACTURES.Taula 10. Dades de custòdia de 

factures obtingudes d’un mostreig. 

 

Nombre total de factures anotades al RCF  388  

Nombre de factures seleccionades per a 

comprovar visualment 

100  

Nombre de factures comprovades amb errors 

d’accés   

0  

Percentatge de factures comprovades amb errors 

d’accés   

0% 

 

3. V. 3 PROVES SOBRE VALIDACIONS DEL CONTINGUT DE LES 

FACTURES.VALIDACIONS DE L’ORDRE HAP/1650/2015Taula 11. Detall dels 

incompliments de les validacions descrites en l’Ordre HAP/1650/2015.  

Descripció  Númer

o  

Percenta

tge 

N. de factures no refusades que incompleixen 

l’apartat 4c  

0  0 

N. de factures no refusades que incompleixen 

l’apartat 5f  

0  0 

N. de factures no refusades que incompleixen 

l’apartat 6a  

0  0 

N. de factures no refusades que incompleixen 

l’apartat 6b  

0  0 

N. de factures no refusades que incompleixen 

l’apartat 6c  

0  0 

N. de factures no refusades que incompleixen 

l’apartat 6d  

0  0 

N. de factures no refusades que incompleixen 

l’apartat 6e  

0  0 

N. de factures no refusades que incompleixen 

l’apartat 6f  

0  0 

Total factures refusades que incompleixen algun 

apartat 

0  0 

 

 

INFORME DE CAUSES DE REBUTJOS DE FACTURES.Taula 12. Desglossament de 

causes habituals de rebutjos de factures. 

Descripció  Nombr

e  

Percentat

ge 

NO CONFORME  15 3,47 

AUT. <error>F19/134- El código a utilizar como Oficina 

Contable no existe</error><error>F19/134- El código a 

utilizar como Órgano Gestor no 

existe</error><error>F19/134- El código a utilizar como 

Unidad Tramitadora no existe</error>  

1 0,23 



 
 

AUT. Una factura Original (OO) ó Rectificativa Positiva (OR) 

sólo puede tener gastos suplidos por importe cero o positivos.  

1 0,23 

AUT. <error>202004EL00083563- Atención, ya existe una 

factura con el mismo número y del mismo tercero 

(3462)</error>  

1 0,23 

AUT. <error>F19/136- El código a utilizar como Oficina 

Contable no existe</error><error>F19/136- El código a 

utilizar como Órgano Gestor no 

existe</error><error>F19/136- El código a utilizar como 

Unidad Tramitadora no existe</error>  

1 0,23 

factura duplicada ( ha estat carregada en compte)  1 0,23 

Núm. de factures rebutjada  20 4,63 

       

4. V. 4. PROVES RELACIONADES AMB LA TRAMITACIÓ DE LES FACTURES.  

SOL·LICITUDS D’ANUL·LACIÓ.Taula 13. Tractament de les sol·licituds 

d’anul·lació de factures. 

Sol·licituds d’anul·lació  Nombre  Percentat

ge 

Solicitudes de anulación remitidas por el PGEFe       

Solicitudes de anulación registradas en el RCF       

Sol. de anulación reg. en el RCF con el texto explicativo del motivo 

de la anulación vacío  

     

Facturas anuladas en el RCF       

Porcentaje de facturas anuladas/solicitadas       

 

4.2. INFORMES AMB L’EVOLUCIÓ D’ESTATS INTERNS D’UNA FACTURA.Taula 

14. Temps mitjans en assolir els estats interns. 

Estat al RCF  a PGEF-e 

Registrada   0 0 

Registrada en RCF  0,69 0,43 

Verificada en RCF  14,82 30,13 

Rebuda en destinació  0 0 

Conformada  0 0 

Comptabilitzada l'obligació reconeguda  13,35 0 

Pagada   7,06 7,98 

Rebutjada   13,28 12,63 

Anulada  13,28 12,63 

4.2.2. Tabla 15. Anàlisi de les seqüències d’estats interns de les factures. 

Flux d’estats seguits N. de 

factures  

Percentatg

e 

-Incorporación Fac.Electrónica-Registrada-Contabilizada-PAID  316 81,44% 

-Incorporación Fac.Electrónica-Registrada-Contabilizada  32 8,25% 

-Anulada  16 4,12% 

-Contabilizada-Incorporación Fac.Electrónica-Registrada  9 2,32% 

-Incorporación Fac.Electrónica-Registrada-Contabilizada-

Registrada-Contabilizada-PAID 

5 1,29% 

-Incorporación Fac.Electrónica-Contabilizada-Registrada-PAID 3 0,77% 



 
 

-Incorporación Fac.Electrónica-Registrada-Contabilizada-

Registrada-Contabilizada-Contabilizada-Registrada-PAID 

2 0,52% 

-Incorporación Fac.Electrónica-Registrada-Contabilizada-

Registrada-Contabilizada 

1 0,26% 

-Incorporación Fac.Electrónica-Registrada-Contabilizada-

Registrada-Contabilizada-Registrada-Contabilizada 

1 0,26% 

-Incorporación Fac.Electrónica-Registrada-Contabilizada-

Registrada-Anulada 

1 0,26% 

-Contabilizada-Incorporación Fac.Electrónica-Registrada-PAID 1 0,26% 

-Incorporación Fac.Electrónica-Registrada-Anulada 1 0,26% 

     % 

CAMPELLES , 05 de juliol de 2021 

 

“...”  

Donar compte per 5 vots a favor (Pere Carrera Sola, Jordi Baeta Galceran, Simon 

Rovira Puig, Salvi Abadal Iborra, Judit Cornella Reixach) 

 

 

7.0.- - DONAR COMPTE DEL PMP 1ER TRIMESTRE 2021 

 

ES POSA EN CONEIXEMENT DEL PLE: 

 

Vistos i comprovats els estats comptables del pressupost d’aquest Ajuntament i la 

corresponent relació de pagaments realitzats al PRIMER trimestre de 2021, d’acord 

amb la llista obtinguda del registre de factures de la comptabilitat d’aquesta 

corporació i les corresponents obligacions. 

 

Vist l’article 4.1.b) de l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 

desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei 

Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 

on no només introdueix el control del deute públic financer si no també el control del 

deute comercial; 

 

D’acord amb el Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la 

metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les 

Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos 

en règim de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d ’abril. 

 

L’esmentat Real Decret determina el mètode de càlcul del període mig de pagament  

a proveïdors, el qual es té en compte el rati d’operacions pagades, l’import total del 

pagaments realitzats, el rati d’operacions pendents de pagament i l’import tota l de 

pagaments pendents. 

 

Tenint en compte el Real Decret 1040/2017, de 22 de desembre, que modifica alguns 

articles del Reial Decret 635/2014.DONAR COMPTE DEL SEGÜENT: 

Vistos i comprovats els estats comptables del pressupost d’aquest Ajuntament i la 

corresponent relació de pagaments realitzats al QUART TRIMESTRE 2020, d’acord 

amb la llista obtinguda del registre de factures de la comptabilitat d’aquesta 

corporació i les corresponents obligacions. 



 
 
Vist l’article 4.1.b) de l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 

desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei 

Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 

on no només introdueix el control del deute públic financer si no també el control del 

deute comercial; 

D’acord amb el Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la 

metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les 

Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenc ió de recursos 

en règim de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril.  

L’esmentat Real Decret determina el mètode de càlcul del període mig de pagament  

a proveïdors, el qual es té en compte el rati d’operacions pagades, l’import total del 

pagaments realitzats, el rati d’operacions pendents de pagament i l’import total de 

pagaments pendents. 

Tenint en compte el Real Decret 1040/2017, de 22 de desembre, que modifica alguns 

articles del Reial Decret 635/2014. 

 

Per tot això, la informació tramesa al MINHAP en relació al PMP del PRIMER 

TRIMESTRE de 2021 queda de la manera següent: 

 

En conseqüència en el PRIMER trimestre d’enguany es compleix amb el Període Mig 

de Pagament. 

 

Donar compte per 5 vots a favor (Pere Carrera Sola, Jordi Baeta Galceran, Simon 

Rovira Puig, Salvi Abadal Iborra, Judit Cornella Reixach) 

 

 

8.0.- DONAR COMPTE DE LA MOROSITAT DEL PRIMER TRIMESTRE 2021 

 

Text: 

INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CAMPELLES 

 

 

Núria Charques Grífol, secretària interventora de l’Ajuntament de Campelles, en 

l’exercici de les funcions encomanades per l’article 196 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 pels articles 2 i 5.1.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, 

pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació 

de caràcter nacional, emeto l’informe següent: 

 

Primer.  Com a mecanisme de transparència en matèria de compliment de les 

obligacions de pagament, l’article quart, en els seus apartats 3r i 4t, de la 

Llei 15/2010 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 estableix que «3. Els tresorers o, si no, els interventors de les 

corporacions locals han d’elaborar trimestralment un informe sobre el 



 
 

compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les 

obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre 

i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui 

incomplint el termini. 4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en 

el ple de la corporació local, aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als 

òrgans competents del Ministeri d’Econom ia i Hisenda i, en el seu respectiu 

àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus 

estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les 

entitats locals [...]» 

 

Segon. L’àmbit objectiu d’aquest informe, de conformitat amb l'article 3 de la Llei 

3/2004, segons redacció donada per la Llei 15/2010, són els pagaments 

efectuats com a contraprestació en les operacions comercials realitzades 

entre les empreses i l’Administració, de conformitat amb el que disposa la 

Llei de contractes del sector públic. Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la 

Llei 3/2004: 

a) Els pagaments efectuats en les operacions comercials en què 

intervinguin consumidors. 

b) Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés 

i lletres de canvi i els pagaments d’indemnització per danys, inclosos 

els pagaments per entitats asseguradores. 

c) Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el 

deutor, que es regiran per l’establert en la seva legislació especial.  

 

Tercer. Terminis de pagament. L’apartat 4 de l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic, estableix que: 

«L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents 

a la data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que 

acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o 

serveis prestats, sense perjudici del que estableix l’apartat 4 de l’article 210, 

i si es demora, ha d’abonar al contractista, a partir del compliment del 

termini esmentat de trenta dies, els interessos de demora i la indemnització 

pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de 

desembre, per la qual s’estableixen mesures de la lluita contra la morositat 

en les operacions comercials. [...]. Sense perjudici del que estableixen 

l’apartat 4 de l’article 210 i l’apartat 1 de l’article 243, l’Administració ha 

d’aprovar les certificacions d’obra o els documents que acreditin la 

conformitat amb el que disposa el contracte de béns lliurats o serveis 

prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o la 

prestació del servei. [...]» 

 

Quart. Per determinar les operacions que es troben dins del període legal de 

pagament, fora del període legal de pagament i el període mig de pagament  

en dies, pel que es refereix a aquest informe, és tindrà en compte com a 

data d’inici del còmput, la data d’entrada de la factura o del document  

justificatiu al registre administratiu i com a data fi del còmput, la data de 

pagament o l’últim dia del trimestre al que fa referència l’informe. 

 



 
 
Cinquè.  D’acord amb la informació obtinguda de les bases de dades dels sistemes 

d’informació1, és detalla la informació següent corresponent al primer 

trimestre de l’exercici 2021: 

 

1)  Pagaments realitzats en el trimestre: 

 

 

2)  Interessos de demora pagats en el trimestre: 

 

 

3)  Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del 

trimestre, amb indicació del número i quantia global de les obligacions 

pendents en les que s’estan incomplint els terminis de pagament 

previstos a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, i període mig de pagament en 

dies: 

                                                 
 
 



 
 
 

 

 

 

INFORME EN RELACIÓ A L’APLICACIÓ DE L’ARTICLE 10.2 DE LA LLEI 

25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, D’IMPULS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I 

CREACIÓ DEL REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES EN EL SECTOR PÚBLIC 

 

PERÍODE: Primer trimestre 2021 

 

ANTECEDENTS 

 

L’article 10.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 

electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, estableix 

les actuacions següents de l’òrgan competent en matèria de comptabilitat:  

 

“Els òrgans o unitats administratives que tinguin atribuïda la funció de comptabilitat  

en les administracions públiques: 

 

(...) 2. Elaboraran un informe trimestral amb la relació de les factures respecte les 

quals hagin transcorregut més de 3 mesos des de que van ser anotades i no s’hagi 

efectuat el reconeixement de l’obligació pels òrgans competents. Aquest informe serà 

remès dins dels 15 dies següents a cada trimestre natural de l’any a l’òrgan de control 

intern.” 

 

ÀMBIT SUBJECTIU 

 

Segons l’article 2.2 de l’esmentada Llei, tenen la consideració d’administrac ions 

públiques els ens, organismes i entitats a què es refereix l’article 3.2 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen 

a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. D’acord amb aquest precepte, 

doncs, l’article 10 de la Llei 25/2013 és d’aplicació als ens següents: 

 

1. Entitat Local 



 
 

 

La persona que tingui atribuïda la funció de comptabilitat de cadascuna de les entitats 

relacionades, s’encarregarà de l’emissió d’aquest informe, el qual s’haurà de trametre 

a l’òrgan de control intern, durant els 15 dies següents a cada trimestre.  

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

 Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 

registre comptable de factures en el sector públic. 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 

INFORME 

 

Per tot això, informo el següent en relació a les factures del primer trimestre de 2021 

de l’ajuntament de Campelles, respecte les quals han transcorregut més de 3 mesos 

des de que van ser anotades al registre i no s’ha efectuat el reconeixement de 

l’obligació per l’òrgan competent. 

 

PRIMER. De la consulta del Registre de Factures i de la comptabilitat2: 

 

No consten factures 

No consten factures registrades amb anterioritat a 1 de gener i de les quals, a data 

31 de març , no s’ha tramitat el reconeixement de l’obligació corresponent: 

 

 
 

SEGON. En aplicació del que disposa l’article 10.2 de la Llei 25/2013, es dóna trasllat 

d’aquest informe a l’òrgan de control intern. 

 

Donar compte per 5 vots a favor (Pere Carrera Sola, Jordi Baeta Galceran, Simon 

Rovira Puig, Salvi Abadal Iborra, Judit Cornella Reixach) 

 

 

9.0.- SEGUIMENT PRESSUPOST 1R TRIMESTRE 

                                                 
 
 



 
 
Atès que l’Ajuntament de Campelles té actualitzades les dades econòmiques i 

pressupostàries per poder tramitar la informació de seguiment del pressupost del 
PRIMER trimestre 2021.   

Vista la Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que modifica la Ordre 

HAP/2105/2012, pel que es desenvolupen les obligacions de subministrament  

d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat  

pressupostària i sostenibilitat financera, estableix les obligacions trimestrals de 

subministrament de la informació per les entitats locals (art. 16), que haurà 

d’efectuar-se per mitjans electrònics a través del sistema que el Ministeri d’Hisenda 

habiliti a l’efecte (art. 5.1).  

Tenint en compte l’Acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020 on s’acorda 

suspendre l’Acord del Consell de Ministres del dia 11 de febrer de 2020 pel que 

s’adeqüen els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt 

de les administracions públiques. Per tant, els objectius d’estabilitat i de  deute públic, 

i de la regla de la despesa, aprovats pel Govern el dia 11 de febrer de 2020 son 
inaplicables al aprovar-se aquesta suspensió durant els exercicis 2020 i 2021.  

Per tot això, es dóna compte de les següents dades trameses al MINHAP 

corresponents a l’execució del pressupost del PRIMER trimestre de 2021:  

CALENDARI I PRESSUPOST DE TRESORERIA:  



 
 

 

 

 



 
 
ESTAT DEL DEUTE:  

No en té.  

 

Donar compte per 5 vots a favor (Pere Carrera Sola, Jordi Baeta Galceran, Simon 

Rovira Puig, Salvi Abadal Iborra, Judit Cornella Reixach) 

 

 

10.0.- PROP_ACORD MOCIO SARDANA PATRIMONI DE LA HUMANITAT PER 

LA UNESCO 04052021 

 

MOCIÓ SUPORT A LA CANDIDATURA DE LA SARDANA A LA LLISTA REPRESENTATIVA 

DEL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE LA HUMANITAT, DE LA UNESCO 

 

Vista la iniciativa de la Confederació Sardanista de Catalunya de presentar la 

candidatura de la sardana a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial 

de la Humanitat, de la UNESCO. 

Atès que la sardana encarna els valors de comunitat, de cohesió i d’igualtat,  i és un 

símbol de la identitat catalana. 

Atès que la sardana constitueix una tradició fortament arrelada al nostre municipi.  

Atesa la importància del patrimoni cultural immaterial per al manteniment de la 

diversitat cultural i de la creativitat humana, així com per al desenvolupament  

sostenible. 

 

RESOL: 

1. Manifestar el seu suport a la candidatura de la sardana a la Llista 

Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la 

UNESCO. 

2. Comunicar aquest suport a les entitats sardanistes locals i a la Confederació 

Sardanista de Catalunya, impulsora de la iniciativa. 
3. Autoritzar la Confederació Sardanista de Catalunya a fer públic aquest suport.  

 

S’aprova per 5 vots a favor (Pere Carrera Sola, Jordi Baeta Galceran, Simon Rovira 

Puig, Salvi Abadal Iborra, Judit Cornella Reixach) 

 

 

11.0.- PROP_ACORD MOCIO TRANSPORT PUBLIC I MILLORA SERVEI RENFE 

18052021 

El grup municipal Tots fem Ribes Acord Municipal de Ribes de 

Freser per coordinar el serveis públics de transport amb RENFE i 
millora del servei 

Ribes de Freser, 18 de maig de 2021 

El tren és una infraestructura bàsica per retenir la població al territori, i més en una 

zona amb despoblament com la comarca del Ripollès, no només per evitar la marxa 

de població jove o en edat de treballar a altres poblacions, sinó per fomentar la 

vinguda de nous habitants atrets per la qualitat de vida i mediambiental de la 



 
 
comarca puguin fer servir el tren com a alternativa al cotxe i per canviar la primera 

residència a la comarca del Ripollès. 

 

La infraestructura actual sobre la que circulen els serveis de Rodalies de Catalunya 

es troba en molts punts al límit de la seva capacitat, condicionada pels trams de via 

única i per la mancança d’inversions dels últims anys. La manca d’inversions es 

tradueix en accidents, incidents i avaries i una continuada pèrdua de velocitat i 

fiabilitat.  

 

El 2010, mitjançant el Reial Decret 2034/2009, de 30 de desembre, es va fer efectiu 

el traspàs dels serveis de Rodalies de Barcelona a la Generalitat de Catalunya, el qual 

va ser ampliat als serveis regionals el 2011, mitjançant el Reial Decret 1598/2010, 

de 26 de novembre. Tot i així, el traspàs del conjunt de rodalies de Catalunya va 

quedar incomplet ja que no es van traspassar ni els trens ni la infraestructura, que 

continua sent gestionada per l’Administració General de l’Estat mitjançant ADIF, així 

com tampoc es van traspassar els recursos per al manteniment. 

 

Donada la situació precària i decadent de la línia, arran de l’administració de l’Estat, 

el tancament de serveis de venda a les estacions, i una multitud de desatencions en 

aquesta infraestructura bàsica, 

 

El grup municipal de Tots fem Ribes Acord Municipal de l’Ajuntament Ribes de Freser 

per iniciativa pròpia va realitzar un procés participatiu en forma d’enquesta d’opinió 

destinat a tots els usuaris de la línia, principalment de la comarca del Ripollès. El 

mostreig es va realitzar entre el 7 de gener de 2020 I el 16 de febrer de 2020. 

 

Les característiques de les persones enquestades van ser les següents:  

 

 Població de primera residència: al Ripollès eren el 75,6 %, dels quals 48,9 % 

a la Vall de Ribes i un 12% tenien la primera residència a Barcelona. 

 

 Població de segona residència: 54,8 % tenien la segona residència al Ripollès 

i  el 25,8 % la tenen a Barcelona  

 

 Pel que fa a l’estació més utilitzada, el 84,4 % són usuàries amb estació 

prioritària al Ripollès i l’estació de Vic el 10% 

 

La valoració dels serveis 

 

 El 60% es mostrava descontentament amb els horaris actuals de la línia. 

 El 69,3 % valorava com a dolent o molt dolenta la freqüència de pas. 

 El 62,9 % valora com a dolent o molt dolent les estacions i els combois. 

 El 77,7 % valora com a dolent o molt dolent els retards i les incidències . 

És l’aspecte més mal valorat. 

 El 40,7 % valora com a dolent o molt dolent els passos a nivell, accessos, 

indicacions i aparcaments. És l’aspecte més ben valorat. 

 El 72,3 % valora com a dolent o molt dolent la Qualitat del servei general.  

 

 

Suggeriments de millora 

 



 
 

 Poca sincronització amb el tren cremallera, la nul·la sincronització amb els 

autobusos de línia comarcals a altres poblacions de la Vall de Ribes i de la 

resta del Ripollès, també es fa menció a la poca sincronització amb els busos 

intercomarcals a Olot i Girona. Amb temps d’espera superiors en alguns casos 

a dues hores. Si els diferents transports públics no estan coordinats, els 

usuaris descarten el transport públic com a opció de mobilitat. 

 Més freqüència de trens amb una franja horària més àmplia, en la franja de 

les 14.20 i les 18.13, en més de quatre hores, no hi ha servei de tren. Els 

usuaris van demanar més freqüència en dies puntuals (divendres) i hores 

puntes al matí i a la tarda vespre que permeti anar a treballar amb tren.  

 Algunes estacions de tren de la línia no comptaven amb parada pròxima 

d’autobús interurbà o urbà, com Ribes de Freser o Planoles on la parada 

d’autobús dista més d’un kilòmetre en ambdues poblacions. 

 Horaris de tren per arribar a treballar o a estudiar a Barcelona o a Vic a les 8 

del matí i per tornar entre les 21 i les 24 hores a les estacions de més amunt  

de Ripoll (Campdevànol, Vall de Ribes, Cerdanya...) 

 Desdoblament de la via per augmentar la rapidesa dels combois que circulen 

del Ripollès a Barcelona. 

 La durada del trajecte no fa que sigui una alternativa competitiva al transport  

privat. 

 Servei de Wifi i endolls de subministrament elèctric per poder treballar o 

estudiar amb dispositius electrònics en els combois i en les sales d’espera de 

les estacions. 

 Els combois que arriben al Ripollès (2 h de viatge) són combois de Rodalies, 

com metros, no pensats ni idonis pel tipus de recorregut que fan, a tall 

d’exemple:  

o 1. Les portes s’obren a les estacions quan baixa o entra algun viatger/a 

i no es tanquen, fins que el tren arrenca, que pot ser al cap d’uns 

minuts esperant el tren de pujada i baixada, cosa que produeix a 

l’hivern una fuita de la calor de dins dels combois, la manca de confort 

i el malbaratament energètic. Caldria trens amb plataforma de pujada 

i baixada aïllada com eren abans. 

o 2. Els seients de la majoria de combois són de plàstic dur. 3 hores fins 

de Barcelona a Puigcerdà amb aquest tipus de seient fa que el trajecte 

no sigui agradable. 

 Manca d’aparcaments en algunes estacions. 

 Més personal per atendre a les persones amb bitllets especials i descomptes. 

A la SNCF de la Tour de Carol, per exemple, faciliten bitllets fins a Alemanya 

o Itàlia. 

 Quan hi ha retards, als viatgers de més amunt de Vic no els entreguen el 

bitllet de bescanvi, de tal forma que si durant la setmana següent no en fa 

ús, el viatger amb dret a retorn de bitllet, perd el bitllet que li correspon. 

 Estacions sense megafonia a determinades hores, amb pantalles d’informac ió 

a les mateixes vies de retards o incidències, com a l’estació de Torre Baró.  

   

 

Per tots aquests motius, el grup de Tots fem Ribes Acord Municipal a l’Ajuntament de 

Ribes de Freser proposa d’adopció dels següents: 

 

ACORDS 



 
 
Primer.- Instar al Consell Comarcal del Ripollès que els contractes de servei d’autobús 

actuals i futurs condicionin tots els horaris comarcals perquè els autobusos arribin 

just abans de la sortida del tren i surtin just després de les estacions de referències.  

Segon.- Revisar els contractes de serveis de transport de l’entitat on es presenta 

aquesta moció, contemplin la sincronització d’horaris i la parada obligatòria dels 

autobusos a la mateixa estació de RENFE de referència (tan urbans, com interurbans 

–si en disposen-) o bé, en una parada pròxima a l’estació de tren.  

Tercer.- Instar a la Diputació corresponent per la demarcació del municipi on es 

presenta aquesta moció a revisar les subvencions de transferides als consells 

comarcals per tal que les condicioni a garantir coordinació entre els diferents 

transports públics. 

Quart.- Instar al Departament de la Generalitat corresponent a revisar els contractes 

amb empreses de transport que donin servei al municipi perquè estiguin 

permanentment coordinats. 

Cinquè.- En tots els punts anteriors incloure que s’activi un mecanisme de canvi dels 

horaris quan RENFE canviï els seus horaris (per temporada d’hivern/estiu, per 

incidències a la línia, etc.) 

Sisè.- Instar als Grups parlamentaris al Senat i a les Corts, a interpel·lar als 

responsables polítics i tècnics de RENFE i ADIF per solucionar els dèficits històrics de 

la línia i a tenir en compte les demandes dels usuaris del tram pirinenc de la R3. 

Setè.- Fer arribar les necessitats i suggeriments reflectides pels usuaris en aquesta 

moció al responsable de Rodalies Catalunya. 

 

Aprovat per 5 vots a favor (Pere Carrera Sola, Jordi Baeta Galceran, Simon Rovira 

Puig, Salvi Abadal Iborra, Judit Cornella Reixach) 

 

 

12.0.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 8-2021 

 

Expedient núm.: X2021000209 - X2021000209 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 

Atès que determinades despeses no poden demorar-se fins a l’exercici següent. 

 

Vist que no existint crèdit per atendre- les o bé el crèdit resulta insuficient, l’alcalde 

president de la Corporació, ha ordenat la incoació de l’expedient de modificació de 

crèdit núm. 8/2021. 

 

D’entre els recursos citats a l’article 36 del Reial decret 500/1990, els crèdit 

extraordinaris i suplements de crèdit es poden finançar amb romanent líquid de 

tresoreria per a despeses generals. 

 

Hi consta a l’expedient l’informe favorable per part de Secretaria Intervenció.  

 

Fonaments de dret 

 

D’acord amb l’article 35 del Reial decret 500/1990, el crèdit extraordinari és una 

modificació del pressupost de despesa mitjançant la qual s’assigna crèdit per a la 

realització d’una despesa específica i determinada que no pot demorar-se fins a 

l’exercici següent i per a la qual no existeix crèdit.  

 



 
 
Aquest suplement de crèdit compleix amb les característiques anteriors però no 

existeix crèdit suficient. 

 

Vist l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 

 

En exercici de les facultats del Ple de conformitat  a l’article 22 de la Llei 5/1987, de 

2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim local 

 

D’acord amb les bases d’execució del pressupost vigent. 

 

Es proposa al Ple l’adopció dels ACORDS següents: 

 

1. Aprovar l’expedient de Modificació de Crèdit 8/2021, mitjançant  suplement de 

crèdit, del Pressupost de despeses de la Corporació, finançat amb romanent líquid de 

tresoreria per a despeses generals següent: 

 

SUPLEMENT DE CRÈDIT 

Org. Prog. Econ. Denominació 
crèdit 

inicial 
modificació 

crèdit 

definitiu 

1 1621 46502 CCR, RECOLLIDA RESIDUS 25.042,00 3.105,00 28.147,00 

1 1531 21001 
CONSERVCIÓ I REP. 

INFRASTRUCTURES 
6.268,05 

2.530,00 8.798,05 

1 920 62600 MATERIAL INFORMATIC 1.500,00 650,00 2.150,00 

1 920 35900 
ALTRES DESPESE 

FINANCERES 
700,00 

2.000,00 2.700,00 

TOTAL   8.285,00 41.795,05 

              

              

FINANÇAMENT ROMAMENT LIQUID DE TRESORERIA PER A DESPESES 

GENERALS 

Org. Prog. Econ. Denominació   modificació   

1   87000 

ROMANENT LIQUID DE 

TRESORERIA DESPESES 

GENERALS 

  

8.285,00   

TOTAL   8.285,00   

 

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 

hàbils, mitjançant edicte en l’eTAULER i en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) 

amb la modificació íntegra que s’aprova.  

 

 

3.  En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm amb el resum per 

capítols que consta en aquest apartat . En cas contrari, el Ple disposarà del termini 

d’un mes, comptat es de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-

les.   

 

RESUM PRESSUPOST DE INGRESSOS 2021 



 
 

 

 

PRESSUPOST 

INICIAL  MODIFICACIONS 

PRESSUPOST 

DEFINITIU 

1 IMPOSTOS DIRECTES 145.319,40   145.319,40 

2 IMPOSTOS INDIRECTES 10.000,00   10.000,00 

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 47.809,75 9.067,04 56.876,79 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 89.312,00 1.779,39 91.091,39 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 32.400,00   32.400,00 

  RECURSOS corrents 324.841,15 10.846,43 335.687,58 

 
       

6 ALIENACIÓ DE INVERSIONS REALS 0,00   0,00 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 200.620,85 92.498,30 293.119,15 

8 ACTIUS FINANCERS 0,00 260.702,23 260.702,23 

9 PASSIUS FINANCERS 0,00   0,00 

  RECURSOS capital i financers 200.620,85 353.200,53 553.821,38 

          

  

TOTAL PRESSUPOST 

INGRESSOS 525.462,00 364.046,96 889.508,96 

     

RESUM PRESSUPOST DESPESES 2021 

  

PRESSUPOST 

INICIAL  MODIFICACIONS 

PRESSUPOST 

DEFINITIU 

1 DESPESES PERSONAL 151.228,63 4.541,31 155.769,94 

2 DESPESES CORRENTS 112.318,05 42.103,41 154.421,46 

3 DESPESES FINANCERES 700,00 2.000,00 2.700,00 

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 36.108,29 10.293,75 46.402,04 

5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00   0,00 

  despeses corrents 300.354,97 58.938,47 359.293,44 

        

6 DESPESES INVERSIÓ REAL 225.107,03 305.108,49 530.215,52 

7 TRANSFERENCIES CAPITAL 0,00   0,00 

8 ACTIUS FINANCERS 0,00   0,00 

9 PASSIUS FINANCERS 0,00   0,00 

  despeses capital i financeres 225.107,03 305.108,49 530.215,52 

          

  TOTAL PRESSUPOST DESPESES 525.462,00 364.046,96 889.508,96 

 

 

Aprovat per 5 vots a favor (Pere Carrera Sola, Jordi Baeta Galceran, Simon Rovira 

Puig, Salvi Abadal Iborra, Judit Cornella Reixach) 

 

 

13.0.- PROP_ACORD MOCIO SUPORT AMNISTIA 14062021 

 

MOCIÓ DE SUPORT A L’AMNISTIA 

 



 
 
L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la 

sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte 

estatutari, l’any 2010, enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions 

d'autogovern catalanes per part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals de 

Catalunya.  

Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, 

la societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindic ar 

l'exercici ple dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou 

democràticament, el seu futur polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de la 

consulta no referendaria i ateses les limitacions de l'expressió política del 9-N, de les 

eleccions de 27 de setembre de 2015 en resultà una majoria favorable a iniciar un 

procés democràtic que culminés amb la independència de Catalunya, en el cas que 

així ho decidís la ciutadania amb el seu vot.  

La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de 

judicialització que, de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, 

exili, multes i inhabilitacions. Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja 

que són moltes encara les persones pendents d’alguna resolució judicial. A desembre 

del 2020 hi ha més de 2.800 persones que han estat o segueixen encausades per la 

participació a actes relacionats amb la consulta del 9 de novembre, el referèndum de 

l'1 d'octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del 

dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català. També s’han 

obert més de 600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i 

electes locals per temes relacionats amb la independènc ia de Catalunya. Es tracta de 

procediments vinculats d'alguna manera a la presa de decisions per permetre 

l'exercici del dret a l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que s'hi troben 

vinculades.  

En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes 

persones s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la 

causa, manca d´imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de 

garanties processals i de la presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada, 

etc.   

La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació 

de Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que 

suposa infracció del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la 

sentència dictada, juntament amb les vulneracions flagrants contingudes a la 

resolució del Grup de Treball de Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries, el què 

hauria de suposar l’alliberament immediat de les persones empresonades.  

 

 

Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades 

davant del Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i 

actualment presentades davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. 

Però serà el TEDH, el Tribunal Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula.  

Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial 

espanyol. Es tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això 

l’única solució global és una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant 

és una qüestió de voluntat política. 

L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars 

de països i  per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. 

L'amnistia ha de tenir com a àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política 

tipificats com a delictes o com a conductes punibles administrativament. S'entendrà 

per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la preparació, organització, 



 
 
convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i celebració tant del 

Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de novembre de 2014 com 

del referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de 

protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les consultes esmentades 

o de criticar l'actuació de les autoritat governamentals o jurisdiccionals, haguessin 

estat perseguits penalment o administrativa des de la data de celebració de 

l'esmentat referèndum.  

Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret 

d’autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i 

visualització, en tots els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les 

accions que quedin emmarcades en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític 

i llibertat de reunió i d’associació.   

L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. 

Amb líders socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada 

judicialment no és possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes 

les parts. Per això l’amnistia, i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per 

garantir la vida democràtica que ens permeti avançar. 

 

Per aquests motius, es proposa al ple de l’Ajuntament  l’adopció dels següents 

ACORDS: 

1. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via 

de la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació 

política per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió, 

constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una societat democràtica.  

2. Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, 

sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, 

comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa 

la del Tribunal de Comptes, per tots els ac tes i expressió d’unes idees, sentiments o 

símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per 

l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a 

delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa realitzats 

des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la Llei 

d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena 

efectivitat, aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al 

conflicte polític amb l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret 

d'autodeterminació de Catalunya.  

3. Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com 

que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i 

als col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a 

tots els responsables de la repressió de drets fonamentals.  

4. Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i 

donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, 

el retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar 

a tots els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un 

acord nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics.  

5. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 

Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de 

Municipis per la Independència. 

 

Aprovat per 5 vots a favor (Pere Carrera Sola, Jordi Baeta Galceran, Simon Rovira 

Puig, Salvi Abadal Iborra, Judit Cornella Reixach) 

 



 
 
 

14.0.-PROPOSTA ACORD ADHESIO  ACM PER LA CONTRACTAC IO 

D’ASSEGURANCES 

 

 

PROPOSTA D’ACORD 

Antecedents.- 

1.- El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves 

Centrals de Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals 

de Catalunya recorrent a la utilització de les tècniques de racionalització de la 

contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes 

del sector públic, principalment el denominat Acord marc, fórmula, que possibilita la 

contractació de forma agregada de bona part de les demandes de subministraments 

i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les 

entitats locals adherides a l’Associació i detectades a partir de les actuacions de 

prospecció de mercat i estudis que porta a terme el gabinet  d’estudis de l’entitat. 

2.- Igualment el CCDL va tramitar la licitació de l’Acord marc dels serveis 

d’assegurances de Vida i de Responsabilitat Civil Patrimonial amb destinació a les 

entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.08),  mitjançant procediment obert, d’acord  

amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 

aprovats per Resolució de Presidència del CCDL núm. 1/2019 de data 9 de gener de 

2019 i publicats al perfil de contractant de l’entitat. En data 5 d’abril de 2019, la 

Comissió Executiva del CCDL va resoldre adjudicar l’Acord marc dels serveis 

d’assegurances de vida i responsabilitat civil patrimonial (Exp. 2018.08), a les 

empreses adjudicatàries pel Lot 1 Vida Caixa Sau de Seguros y Reaseguros i Lot 2 

Zurich Insurance PLC, Sucursal en España i s’ha procedit a  la renovació  

En data 1 de maig de 2019, es va procedir a formalitzar el corresponent Acord marc  

amb les empreses adjudicatàries. 

En data 28 d’octubre de 2019, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 

Desenvolupament Local,  va aprovar definitivament la cessió a favor de l’ACM de 

l’Acord marc de serveis d’assegurances de vida i responsabilitat civil i patrimonial.  

 

3.-  En data de 14 de febrer de 2020 hem rebut comunicació de la Consultoria Ferrer 

& Ojeda- que ens porta totes les assegurances de l’Acord Marc del Servei 

d’Assegurances de l’Associació Catalana de Municipis – on ens informen que 

l’empresa adjudicatària de la pòlissa de Responsabilitat civil Patrimonial, la 

companyia Zurich, amb qui teníem contractada aquesta assegurança, va renunciar 

a la pròrroga de l’Acord Marc, atesa l’alta sinistralitat de les pòlisses, per la qual 

cosa, l’ACM va licitar de nou el contracte, que va ser adjudicat igualment a la 

Companyia Zurich ( en data 01-05-2019), però en unes altres condicions per buscar 

un equilibri que permeti que l’acord sigui sostenible. 

Les condicions que han variat son per una banda la incorporació de noves cobertures, 

i per altra, l’aplicació de franquícies als sinistres. El preu de la pòlissa es manté. 

 

FONAMENTS DE DRET.- 



 
 
Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la 

creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants 

del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de 

la nova LCSP.  

Articles 219 a 222  de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de 

l’adjudicació de contractes basats en aquests.  

Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes 

administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 

documents contractuals. 

Disposició addicional 3a. de la nova LSCP. 

Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen 

l’Acord marc dels serveis d’assegurances de Vida i Responsabilitat Civil Patrimonial 

amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovats per la Resolució de 

Presidència núm. 1/2019, de 9 de gener i publicats al perfil de contractant de l’entitat. 

Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 

assenyalats anteriorment,  i les competències de la LCSP addicional 2a i 3a  en 

concordança amb la LBRL ,  

RESOLC 

Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Campelles a l’Acord marc del servei 

d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.08) i 

contractar les Pòlisses que a continuació s’indiquen:  

Lot 2. Responsabilitat civil i patrimonial 

Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa que s'imputarà, dins del 

pressupost municipal de  l'any 2021, a càrrec de l'aplicació pressupostària 

1/920/22400. 

Tercer.- Notificar l’adopció del present acord a l’ACM (preferentment per e-Notum al 

NIF G66436064 i correu electrònic centraldecompres@acm.cat  o per correu postal 

al c/.  València 231, 6º, 08007 de Barcelona), així com a la resta d’interessats que 

s’escaigui, i donar-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 

Cinquè. Donar compte del present decret al proper Ple que es celebri 

 

Aprovat per 5 vots a favor (Pere Carrera Sola, Jordi Baeta Galceran, Simon Rovira 

Puig, Salvi Abadal Iborra, Judit Cornella Reixach) 

 

 

15.0.- PROPOSTA APROVACIÓ PROJECTE RESTAURACIÓ DEL CASTELL DE 

CAMPELLES 

 

A la vista dels següents antecedents: 

 

Recepció del Projecte d'Obres   

Informe de Secretaria   

 



 
 
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb allò que s'ha fixat 

en els articles 21.1 o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 

Bases del Règim Local, en relació amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 

9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 

a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, 

 

 D’acord amb les competències que l’article 22 atorga al Ple de la corporació es 

proposa l’adopció  del següent acord 

 

RESOLC 

 

PRIMER. Aprovar inicialment el projecte d'obres: RESTAURACIÓ DEL CASTELL DE 

CAMPELLES  redactat per els servei de Monuments de la Diputació de Girona al juny  

2020 amb un pressupost de 84.294,47  i IVA  17.701,84 amb un total IVA inclòs 

101.996,31 

 

SEGON Sotmetre el Projecte d'Obres a informació pública pel període de 30 dies 

mitjançant anunci en el tauler d'edictes, a la seu electrònic a de l'Ajuntament i en el 

Butlletí Oficial de la Província. 

 

De conformitat amb l'article 93 del TRRL L'aprovació dels projectes d'obres locals 

s'ajustarà al procediment legalment establert. En tot cas, les provincials, una vegada 

presos en consideració els projectes per la Diputació Provincial, seran sotmesos a 

informació pública amb caràcter previ a la seva resolució definitiva. 

D'altra banda, l'article 134 del Reial decret 1098/2001 recull la possibilitat de realitzar 

un tràmit d'informació pública; pel que, entenem que no existeix una obligació legal 

de donar publicitat als projectes d'obres promogudes per les Entitats Locals. No 

obstant això, i encara que no existeixi dita obligació legal, tenint en compte la 

tendència feia la màxima transparència i participació ciutadana considerem que 

l'òrgan de contractació haurà de valorar el sotmetre el projecte obres a informac ió 

pública encara en els supòsits en els quals la legislació sectorial no obliga a això].  

 

TERCER Vist  l’informe del tècnic municipal de 16.5.20220S i el de DG patrimoni de 

la Generalitat de Catalunya 04/09/2020 amb caràcter favorable  

 

.QUART. Rebuts i incorporats i en el cas de no presentar al·legacions al projecte, 

aquesta aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat de cap més acord ,En cas 

d’al·legacions emeti's Informe-proposta de secretaria i trasllat a ĺ òrgan competent  

per  la seva resolució. 

 

Aprovat per 5 vots a favor (Pere Carrera Sola, Jordi Baeta Galceran, Simon Rovira 

Puig, Salvi Abadal Iborra, Judit Cornella Reixach) 

 

 

16.0.- RATIFICAR DECRETS 

No en hi ha  

 

17.0.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA 

No en hi ha  

 

18.0.- PRECS I PREGUNTES 



 
 
 

 Sra. regidora  Judit Cornellà   :Bus escolar: informa que li consta que el CCR l’any 

vinent no hi haurà bus escolar per que l’alumne que l’utilitzava  passa a l’ESO.  Fa 

constar que presentarà una instància informant que farem mobilitzacions i m una 

queixa al síndic de greuges. Diuen ( el CCR) que els avala l’establert la normativa  

d’educació del  95   que estableix un mínim de 3 alumnes. Demanem a l’ajuntament   

demani cita al CCR per tal que els  alumnes tinguin alguna de les opcions possibles 

.El bus públic podria ser una solució viable.( podria variar l’horari adequant -lo a 

l’horari escola. (transport a la demanada ) 

 

 Sr regidor  Salvi Abadal: Demana si s’ha de fer l’adhesió a la fibra òptica a traves 

de l’ajuntament, L’alcalde diu que es fa directament a companyia. ( la Dolors passarà  

telèfon . Informa que també cal trucar  per  fer-ho a l’ajuntament que no ha rebut 

res) 

 

 Sr Regidor  Simon  Rovira :Barana de fusta sota cal ras està trencat Cal arranjar-

ho S’acorda que hi vagi en el personal de la Brigada .  

- desbrossar camí de Planoles es farà (ho demanarem a CEINR, però ara no 

ho faran  abans de l’hivern) Cal demanar als ramaders que retirin un metre 

del camí per que  sinó no poden passar la maquina desbrossadora.  

Demana que es tapin amb grava un parell de forats i també netejar  els desaigües 

de d’aquí a prat de jou (cal demanar pressupost, l’acompanyarà en Simon 

 

L’alcalde/essa aixeca la sessió a les  13:05 , de la qual, com a secretari/ària, estenc 

aquesta acta. 

 

Signat electrònicament, 
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