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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 29 DE 

MARÇ DE 2022 
 

 
Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2022000002  

Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 29 de març de 2022 

Hora d’inici: 14:01h 
Hora de fi: 14:16h 

Lloc: telemàtica 
 

 
Hi assisteixen:  

Xavier Camps Comas, Alcalde 

Deli Miquel Saavedr0a Bendito, Regidor 

Consol Barneda Gardella, Secretària 

 
Han excusat la seva presència:  

 
 

No han excusat la seva presència:  

Dolores García Alarcón 
 
 
Ordre del dia 
 

1r.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

CELEBRADA EL DIA 25 DE GENER DE 2022. 

2n.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DICTATS DEL DIA 21 

DE GENER DE 2022 FINS AL 24 DE MARÇ DE 2022. 

3r.- ASSABENTAMENT DE L’INFORME ANUAL DE L’AJUNTAMENT DE 

PALAU DE SANTA EULÀLIA RELATIU A LES RESOLUCIONS ADOPTADES 

PER L’ALCALDE DE L’ENTITAT LOCAL CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS 

EFECTUADES O, SI S’ESCAU, A L’OPINIÓ DE LA INTERVENCIÓ GENERAL 

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LES PRINCIPALS ANOMALIES EN 

MATÈRIA D’INGRESSOS, ELS INFORMES D’OMISSIÓ DE LA FUNCIÓ 

INTERVENTORA I ELS RESULTATS DEL CONTROL DELS COMPTES A 

JUSTIFICAR I DE LES BESTRETES DE CAIXA FIXA DE L’EXERCICI 2021. 

4t.- PROPOSTA D’ASSABENTAMENT DEL PLA ANUAL DE CONTROL 

FINANCER DE L’AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA, PER A 

L’EXERCICI DE 2021. 
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5è.- PROPOSTA D’ACORD D’ASSABENTAMENT DE L’INFORME RESUM 

ANUAL DE L’AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA DELS 

RESULTATS DEL CONTROL INTERN, QUE S’ESTABLEIX A L’ARTICLE 213 

DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS, 

DE L’EXERCICI 2021. 

6è.- PROPOSTA D’ACORD D’ASSABENTAMENT DE L’INFORME 

D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU 

D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I LÍMIT DEL DEUTE DEL PRESSUPOST 

DE L’EXERCICI 2022 (PRESSUPOST PRORROGAT). 

7è.- PROPOSTA D’ACORD D’ASSABENTAMENT DE L’INFORME 

D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DE 

L’EXERCICI 2021 (ACUMULAT A 31/12/2021). 

8è.- PROPOSTA D'ACORD D'ASSABENTAMET DE L'INFORME DE LA 

INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT (4T2021). 

9è.- PROPOSTA D'ACORD D'ASSABENTAMET DE L'INFORME DE LA 

INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 

(4T2021). 

10è.- ASSABENTAMENT DE L'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. 

11è.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DEL PLA ANUAL DE 

CONTROL FINANCER DE L’AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA, 

DE RÈGIM DE CONTROL SIMPLIFICAT, PER A L’EXERCICI 2022. 

12è.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA, DE DESESTIMACIÓ DE L’AL·LEGACIÓ 

PRESENTADA EN EL PERÍODE D’EXPOSICIÓ PÚBLICA DE L’ACORD 

D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 

2022; I D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 

2022. 

13è.- MOCIÓ DE SUPORT EN DEFENSA DEL SECTOR AGRARI I DEL MÓN 

RURAL. 

14è.- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA AL 

PROTOCOL D’ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES I 

LGTBIFÒBIQUES ALS ESPAIS PÚBLICS D’OCI DE L’ALT EMPORDÀ. 

15è.- SOL·LICITUD AL DEPT. D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA D’IMPLANTACIÓ DEL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL. 
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16è.- PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 

DEL BAR DEL LOCAL SOCIAL DE PALAU DE SANTA EULÀLIA. 

17è.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DE 

L’OBRA D’URBANITZACIÓ BÀSICA DE LES INFRAESTRUCTURES 

DEFINIDES EN EL PLA PARCIAL DEL SECTOR SUD 01 DEL TERME 

MUNICIPAL DE PALAU DE SANTA EULÀLIA, MITJANÇANT PROCEDIMENT 

OBERT SIMPLIFICAT, AMB UNA PLURALITAT DE CRITERIS 

D’ADJUDICACIÓ. 

18è.- ASSUMPTES URGENTS. 

19è.- PRECS I PREGUNTES. 

 

 
Desenvolupament de la sessió  

 
A Palau de Santa Eulàlia, el dia vint-i-nou de març de dos mil vint-i-dos. 
Essent les catorze hores i un minut, prèvia convocatòria cursada a 

l’efecte, es reuneixen per videoconferència, a l’objecte de celebrar 
sessió plenària ordinària, el Regidor que figura a l’encapçalament de la 

present acta, sota la presidència de l’Alcalde - President i amb 
l’assistència de la secretària interventora actal. de la Corporació, Consol 

Barneda i Gardella. 
 

De conformitat amb el que disposa l’article 18 de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, podran gravar-se les 
sessions que celebri l'òrgan col·legiat. El fitxer resultant de 

l'enregistrament, juntament amb certificació expedida pel Secretari de 
l'autenticitat i integritat d'aquest, i quants documents en suport 

electrònic s'utilitzessin com a documents de la sessió, podran 
acompanyar a l'acta de les sessions, sense necessitat de fer constar en 

ella els punts principals de les deliberacions. 
  

En aquest sentit, es fa constar que acompanya a la present Acta el 
fitxer resultant de l'enregistrament amb llicència per a la reunió núm. 
ID 977 9368 9261, i la certificació expedida per la Secretària actal. de 

l'autenticitat i integritat d'aquest, que es pot consultar i accedir 
mitjançant el següent enllaç: https://youtu.be/O1HPfddK_DE 

 
La Secretària actal. verifica la vàlida constitució de l’òrgan, i acred ita la 

identitat de cadascun dels assistents mitjançant l'accés a la seu 
electrònica amb certificat electrònic.   

 

https://youtu.be/O1HPfddK_DE
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L’Alcalde demana el permís exprés al Regidor i a la Secretària per 

enregistrar la seva imatge i veu, i per a la seva difusió en el web de 
l’Ajuntament. Tothom ho autoritza. 

 
Un cop s’ha comprovat que existeix el quòrum que es determina a l ’art. 
46.2.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 

Local per a la vàlida constitució del Ple, l’Alcalde declara obert l’acte, i 
es passa tot segui al debat i consideració dels assumptes que figuren 

incloses a l’ordre del dia que acompanya la convocatòria. 
 

 
1r.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 25 DE GENER DE 2022. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a consideració del Ple l’esborrany de l’acta de la 

sessió ordinària celebrada el dia 25 de gener de 2022, la qual s’ha fet 
arribar a tots els assistents junt amb la convocatòria, i demana als 

assistents si existeix alguna proposta d’esmena a formular.  

Els dos membres assistents al Ple dels tres que el composa es 

manifesten en sentit negatiu i, en conseqüència, l’acta de la sessió 
ordinària del dia 25 de gener de 2022 es considera aprovada per dels 

assistents, sense esmenes. 
 

 
2n.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DICTATS DEL DIA 21 
DE GENER DE 2022 FINS AL 24 DE MARÇ DE 2022. 

 
Es dona compte dels decrets que tot seguit es relacionen: 
 

- Decret núm. 2022DECR000005 de data 27 de gener de 2022: de 
concessió de llicència municipal d’obres a la finca del carrer Salvador 

Dalí, núm. 6. 
 

- Decret núm. 2022DECR000006 de data 28 de gener de 2022: de 
concessió de llicència municipal d’obres a la finca del carrer del Pou, 

núm. 1. 
 

- Decret núm. 2022DECR000007 de data 9 de febrer de 2022: de 
sol·licitud a la Diputació de Girona de subvenció pel festival FASTT. 

 

- Decret núm. 2022DECR000008 de data 14 de febrer de 2022: 
d’aprovació de les nòmines corresponents al mes de gener de 2022. 

 
- Decret núm. 2022DECR000009 de data 14 de febrer de 2022: de 

sol·licitud a la Diputació de Girona de subvenció per a estudis, plans, 
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programes i projectes locals en l ’àmbit de les polítiques d’habitatge, 

any 2022. 
 

- Decret núm. 2022DECR000010 de data 15 de febrer de 2022: 
d’autorització préstec per ús particular de material municipal. 
 

- Decret núm. 2022DECR000011 de data 15 de febrer de 2022: 
d’autorització préstec per ús particular de material municipal. 

 
- Decret núm. 2022DECR000012 de data 17 de febrer de 2022: 

d’autorització préstec per ús particular de material municipal. 
 

- Decret núm. 2022DECR000013 de data 24 de febrer de 2022: 
d’autorització d’ús de la Sala Polivalent. 

 

- Decret núm. 2022DECR000014 de data 28 de febrer de 2022: 
d’aprovació de les nòmines corresponents al mes de febrer de 2022. 

 
- Decret núm. 2022DECR000015 de data 28 de febrer de 2022: 

d’aprovació de la liquidació de l’exercici de 2022. 
 

- Decret núm. 2022DECR000016 de data 2 de març de 2022: d’alta al 
padró municipal d’habitants. 

 
- Decret núm. 2022DECR000017 de data 3 de març de 2022: 

d’aprovació del marc pressupostari a mig termini exercicis 2023-

2025. 
 

- Decret núm. 2022DECR000018 de data 4 de març de 2022: de 
concessió de llicència d’ocupació de via pública a la finca del carrer 

Nord, núm. 1. 
 

- Decret núm. 2022DECR000019 de data 8 de març de 2022: de 
renumeració del carrer dels Comuns. 

 

- Decret núm. 2022DECR000020 de data 9 de març de 2022: de 
sol·licitud de subvenció pel finançament del cost dels serveis bàsics 

de l’escola rural de Palau de Santa Eulàlia. 
 

- Decret núm. 2022DECR000021 de data 11 de març de 2022: de 
sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a la promoció i el 

foment de l’activitat esportiva i l’esport.  
 
- Decret núm. 2022DECR000022 de data 14 de març de 2022: de 

sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona en el programa del 
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural anualitat 2022. 
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- Decret núm. 2022DECR000023 de data 15 de març de 2022: de 

sol·licitud a la Diputació de Girona de la redacció de Pla de Serveis 
d’Assistència als ajuntaments per a la Transició Energètica i l’Acció 

Climàtica. 
 
- Decret núm. 2022DECR000024 de data 17 de març de 2022: de 

concessió de connexió a la xarxa municipal d’aigua i clavegueram de 
la finca situada al carrer dels Comuns, núm. 5.  

 
- Decret núm. 2022DECR000025 de data 17 de març de 2022: de 

concessió de llicència municipal d’obres, finca c/ Nou, núm. 23.  
 

- Decret núm. 2022DECR000026 de data 18 de març de 2022: 
d’aprovació del Padró d’aigua corresponent al 4T2021. 
 

- Decret núm. 2022DECR000027 de data 18 de març de 2022: 
d’aprovació del Padró d’aigua corresponent al 3T2021. 

 
- Decret núm. 2022DECR000028 de data 22 de març de 2022: 

d’aprovació de les factures presentades durant el mes de gener de 
2022. 

 
- Decret núm. 2022DECR000029 de data 22 de març de 2022: 

d’aprovació de les factures presentades durant el mes de febrer de 
2022. 
 

- Decret núm. 2022DECR000030 de data 24 de març de 2022: 
d’aprovació del Pla de Disposició de Fons de l’Ajuntament de Palau de 

Santa Eulàlia. 
 

- Decret núm. 2022DECR000031 de data 24 de març de 2022: de 
convocatòria de la sessió ordinària telemàtica de data 29 de març de 

2022. 
 
El Ple de l’Ajuntament amb el vot a favor dels dos membres assistents 

del tres que el composa acorda ratificar els decrets relacionats en la 
forma en què venen redactats 
 
 

3r.- ASSABENTAMENT DE L’INFORME ANUAL DE L’AJUNTAMENT 
DE PALAU DE SANTA EULÀLIA RELATIU A LES RESOLUCIONS 

ADOPTADES PER L’ALCALDE DE L’ENTITAT LOCAL CONTRÀRIES 
A LES OBJECCIONS EFECTUADES O, SI S’ESCAU, A L’OPINIÓ DE 
LA INTERVENCIÓ GENERAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 

LES PRINCIPALS ANOMALIES EN MATÈRIA D’INGRESSOS, ELS 
INFORMES D’OMISSIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA I ELS 
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RESULTATS DEL CONTROL DELS COMPTES A JUSTIFICAR I DE 

LES BESTRETES DE CAIXA FIXA DE L’EXERCICI 2021. 
 

Tot seguit el Sr. Alcalde posa a consideració del Ple la proposta de 
l’Informe següent: 
 

«PROPOSTA D’ACORD D’ASSABENTAMENT DE L’INFORME ANUAL DE 
L’AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA RELATIU A LES 

RESOLUCIONS ADOPTADES PER L’ALCALDE DE L’ENTITAT LOCAL 
CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS EFECTUADES O, SI S’ESCAU, A 

L’OPINIÓ DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, LES PRINCIPALS ANOMALIES EN MATÈRIA D’INGRESSOS, 

ELS INFORMES D’OMISSIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA I ELS 
RESULTATS DEL CONTROL DELS COMPTES A JUSTIFICAR I DE LES 
BESTRETES DE CAIXA FIXA DE L’EXERCICI 2021. 

ANTECEDENTS 

D’acord amb els articles 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 

de març, amb el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora  de les 
hisendes locals (TRLRHL) i 15.6 del Reial decret 424/2017, de 28 

d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les entitats 
del sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor, en ocasió de la dació 

de compte de la liquidació del pressupost, ha d’elevar al Ple l’informe 
anual de totes les resolucions adoptades pel president de l’entitat local 

contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de l’òrgan 
competent de l’administració que tingui la tutela financera al qual s’hagi 
sol·licitat informe, així com un resum de les principals anomalies 

detectades en matèria d’ingressos. Aquest informe ha d’atendre 
únicament a aspectes propis de l’exercici de la funció interventora, 

sense incloure qüestions d’oportunitat o conveniència de les actuacions 
que fiscalitzi. 

L’entitat local, en sessió plenària de 24 de novembre de 2020, va 
aprovar el model de control intern en règim de fiscalització i intervenció 

limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i de l 
control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment 
per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de 

l’entitat local, en virtut del que estableixen els articles 13 i 9 del RCIL, 
respectivament. 

L’apartat 8 de l’article 15 del RCIL estableix que aquest informe anual 
ha de diferenciar, de manera clara i concisa, el caràcter suspensiu o no 

de les objeccions efectuades pels òrgans interventors. No obstant, en 
haver-se aprovat la fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits 

bàsics això implica que, l’incompliment de qualsevol d’aquests requisits 
comporta, en tots els casos, la suspensió de la tramitació de 
l’expedient. 
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Pel que fa el resum de les principals anomalies detectades en matèria 

d’ingressos en l’exercici de la funció interventora, a què fa referència 
l’apartat 6 de l’article 15 del RCIL, en haver-se aprovat la substitució de 

la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control inherent a la presa 
de raó en comptabilitat, no és possible detectar aquestes anomalies en 
aquesta fase del control. 

A més, l’article 28.2 del RCIL estableix que els informes d’omissió de la 
funció interventora emesos durant l’exercici s’han d’incloure, també, en 

la relació que esmenten els apartats 6 i 7 de l’article 15 del RCIL.  

Finalment, en compliment de l’article 27.2 del RCIL, aquest informe 

anual que deriva de l’article 15.6 del mateix reglament ha d’incloure, en 
un punt addicional, els resultats obtinguts del control dels comptes a 

justificar i de les bestretes de caixa fixa. 

FONAMENTS JURÍDICS 

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el 

text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 
- Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim 

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

INFORME 

La finalitat d’aquest informe, doncs, és informar de les resolucions 
adoptades pel president contràries a les objeccions efectuades o, si 

s’escau, a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya, de les principals anomalies en matèria d’ingressos, dels 

informes d’omissió de la funció interventora i dels resultats del control 
dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, amb l’objectiu 
de donar compliment al requerit pels articles 15, 27.2 i 28.2 del RCIL i 

218.1 del TRLRHL. 

A continuació es mostra la informació requerida en la normativa vigent 

de l’exercici 2021: 

1) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les 

objeccions efectuades per la Intervenció. 
 

- No s’han emès informes de fiscalització o d’intervenció, amb 

objeccions, i per tant, no s’ha aprovat cap resolució i/o decret 
contrari a les objeccions efectuades per la Intervenció. 
 

2) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a 
l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. 

 

- No s’han emès informes de fiscalització o d’intervenció amb 
objeccions, i per tant, no s’ha aprovat cap resolució i/o decret 
contrari a l’opinió de la Intervenció General de la General itat de 

Catalunya. 
 

3) Informes d’omissió de la funció interventora. 
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- No s’han emès informes d’omissió de la funció interventora. 
 

4) Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a 
justificar. 

 

- No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius dels 

pagaments a justificar. 
 

5) Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de 

caixa fixa. 
 

- No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius de 

les bestretes de caixa fixa. 
 

6) Resum de les principals anomalies detectades en matèria 

d’ingressos. 
 

En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel 

control inherent a la presa de raó en comptabilitat, no s’han detectat 
anomalies en matèria d’ingressos en l’exercici de la funció 

interventora. 

D’aquest informe se’n donarà compte al Ple, juntament amb la 

liquidació del pressupost de l’entitat local. 

Palau de Santa Eulàlia, 28 de febrer de 2022» 
 

Sotmès a votació, els dos membres de la Corporació assistents al Ple, 
es donen per assabentats de l'informe anual de l’Ajuntament de Palau 

de Santa Eulàlia relatiu a les resolucions adoptades per l’alcalde de 
l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a 

l’opinió de la intervenció general de la Generalitat de Catalunya, les 
principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de 

la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar 
i de les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2021. 
 

 
4t.- PROPOSTA D’ASSABENTAMENT DEL PLA ANUAL DE CONTROL 

FINANCER DE L’AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA, 
PER A L’EXERCICI DE 2021. 

 
Tot seguit el Sr. Alcalde posa a consideració del Ple la proposta de 

l’Informe següent: 
 
«PROPOSTA D’ACORD D’ASSABENTAMENT DE L’INFORME DEL PLA 

ANUAL DE CONTROL FINANCER DE L’AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA 
EULÀLIA, DE RÈGIM DE CONTROL SIMPLIFICAT, PER A L’EXERCICI 

2022. 

1. INTRODUCCIÓ 
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El Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim 

jurídic del control intern en les entitats del sector públic local (RD 
424/2017) té per objecte el desplegament reglamentari previst en 

l'article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (RDLeg 
2/2004).  

El règim de control intern establert en el RD 424/2017 es regula sobre 
la base de l'experiència en l'exercici d'aquesta funció per part de la 

Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) configurant, per 
tant, un model consistent amb l'establert per al sector públic estatal. 

Amb aquest efectes, s’incorporen regles, tècniques i procediments 
d'auditoria amb la finalitat d’aconseguir millores substancials en 

l'exercici del control intern en les entitats locals. El control intern de 
l'activitat economicofinancera del sector públic local l'ha d'exercir 
l'òrgan interventor mitjançant l'exercici de la funció interventora i el 

control financer. 

En relació a la funció interventora, en sessió plenària de data 24 de 

novembre de 2020 es va configurar el model a aplicar, amb l’aprovació 
de la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos  de la 

tresoreria de l’entitat local pel control inherent a la presa de raó en 
comptabilitat, i l’aprovació del règim de fiscalització i  intervenció 

limitada prèvia de requisits bàsics sobre despeses i obligacions per a 
l’exercici de la funció interventora. 

En matèria de control financer s’ha de destacar que el RD 424/2017 
incorpora importants novetats a causa de l’inexistent desenvolupament 
sobre aquesta matèria en l'àmbit local. Aquesta modalitat de control 

financer té per objecte verificar el funcionament dels serveis del sector 
públic local en l'aspecte econòmic financer per comprovar el compliment 

de la normativa i de les directrius que els regeixen i, en general, que la 
seva gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant 

que la gestió dels recursos públics es troba orientada per l'eficàcia, 
l'eficiència, l'economia, la qualitat i la transparència, i pels principis 

d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. El control financer, 
així definit, comprèn les modalitats de control permanent i d'auditoria 
pública, incloent, en ambdues, el control d'eficàcia referit en l'article 

213 del RDLeg 2/2004. 

L'objectiu final és assegurar un model eficaç de control intern que 

asseguri, amb mitjans propis o externs, el control efectiu d’almenys el 
80% del pressupost general consolidat de l'exercici mitjançant 

l'aplicació de les modalitats de funció interventora i de control financer. 
En el transcurs de tres exercicis consecutius i en base a una anàlisi 

prèvia de riscos, haurà d'haver assolit el 100% d'aquest pressupost. Per 
assolir aquests objectius s'hauran d'habilitar els mitjans necessaris i 
suficients a l'òrgan interventor. 
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Amb la finalitat de planificar l’execució d’aquesta modalitat de control, 

l’article 31 del RD 424/2017 estableix que l'òrgan interventor ha 
d'elaborar un Pla anual de control financer (PACF) que recollirà totes les 

actuacions planificables de control permanent i d’auditoria pública a 
realitzar durant l'exercici, és a dir, amb excepció de les actuacions que 
derivin d’una obligació legal que s’hagin de realitzar amb caràcter previ 

a l’adopció dels corresponents acords (actuacions obligatòries no 
planificades). 

Per tant, aquest PACF inclourà totes aquelles actuacions que derivin 
d'una obligació (actuacions obligatòries planificades) i les que 

anualment es seleccionin sobre la base d'una anàlisi de riscos consistent 
amb els objectius que es pretenguin aconseguir, les prioritats 

establertes per cada exercici i els mitjans disponibles (actuacions 
planificades). 

També s’incorpora en aquest Pla el control a realitzar sobre els 

beneficiaris i, si s’escau, sobre les entitats col·laboradores, per raó de 
les subvencions i ajudes concedides que es trobin finançades amb 

càrrec als seus pressupostos generals, d’acord amb el que estableix la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

Atès que a aquesta entitat li és d’aplicació el règim de control intern 
simplificat segons el que s’estableix en els articles 39 i 40 del RD 

424/2017, no es preveuen actuacions seleccionades de control financer 
(actuacions planificades), però es detallen en aquest Pla les actuacions 

previstes en les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor 
(actuacions obligatòries planificades). 

En compliment dels preceptes legals exposats, s’ha elaborat aquest Pla 
que determina el marc de les actuacions de control financer a realitzar 

durant l’exercici 2022. 

2. ACTUACIONS A REALIZAR 
 

2.1. En matèria de control permanent 

2.1.1 Actuacions a realitzar de caràcter obligatori 

D’acord amb l’article 29.2 del RD 424/2017, el control permanent 
s'exercirà sobre l'entitat local i els organismes públics en què es realitzi 

la funció interventora. Amb caràcter obligatori es realitzaran les 
actuacions previstes en les normes pressupostàries i reguladores de la 
gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l'òrgan interventor 

que s’indiquen a continuació. Aquestes actuacions es realitzaran amb 
caràcter posterior i mitjançant tècniques d’auditoria. 

a) 2.1.1_L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents 
registres comptables de factures compleixen amb les condicions de 

funcionament que preveu la Llei 25/2013 i la normativa de 
desenvolupament i, en particular, que no queden retingudes factures 
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presentades al punt general d'entrada de factures electròniques, 

dirigides a òrgans o entitats de la respectiva entitat, en cap de les 
fases del procés, establerta en l’article 12.3 de la Llei 25/2013. 

b) 2.2.1_L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en 
matèria de morositat previst a l’article 12.2 de la Llei 25/2013. 

c) 2.2.2_La verificació de l’existència d'obligacions derivades de 

despeses realitzades o béns realitzats, o béns i serveis rebuts sense 
imputació pressupostària (compte 413, només sobre entitats no 

subjectes a auditoria de comptes), d’acord amb la DA 3a de la Llei 
orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial 

en el sector públic). 

2.1.2 Actuacions seleccionades 

Atès que aquesta entitat va informar al Ple sobre l’aplicació del règim de 
control intern simplificat, no es preveuen actuacions seleccionades de 
control financer (actuacions planificades). 

2.2 En matèria d’auditoria pública 
 

En no existir cap entitat dependent no es preveuen actuacions en 

aquesta matèria. 

2.3  Control financer de les subvencions i ajuts concedits 
 

El control financer de subvencions s'exercirà respecte dels beneficiaris i, 

si s’escau, de les entitats col·laboradores per raó de les subvencions 
que es puguin concedir. 

L’exercici del control financer de subvencions s’ha de modular per cada 
entitat local atenent els criteris d’eficàcia, eficiència i economia i 

materialitat, i vist que no es detecten riscos en aquest concepte, no es 
selecciona cap línia de subvenció per a l’exercici del control financer de 

subvencions. 

3. MEMÒRIA DE PLANIFICACIÓ 
 

Abans de començar les actuacions descrites anteriorment, la 

Intervenció podrà aprovar una memòria de planificació dels treballs 
concretant, entre d’altres, l’abast i objectius del treball, el règim jurídic 
aplicable, l’equip de treball, el calendari previst per a l’execució de les 

diferents fases del treball i, si s’escau, el sistema de determinació de 
mostres i els programes de treball a utilitzar. 

4. MOMENT, FORMA I TERMINI PER A L’EXERCICI DE LES 
ACTUACIONS DE CONTROL FINANCER 
 

L’execució dels treballs de control financer inclosos en el present Pla, es 
realitzaran per l’òrgan interventor, de forma continua o amb 

posterioritat, d’acord amb el que preveuen el RD 424/2017 i les normes 
tècniques de control financer i auditoria pública dictades per la IGAE. 

5. MITJANS DISPONIBLES 
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Les actuacions de control financer previstes en aquest Pla es duran a 

terme directament per la Intervenció, sense perjudici de la col·laboració 
que resulti necessària. 

Aquesta col·laboració es porta a terme mitjançant un contracte de 
serveis que cobreix part de les tasques de control financer a realitzar. 

6. MODIFICACIÓ DEL PLA 
 

La Intervenció podrà modificar el present PACF com a conseqüència de 

l’execució de controls, en virtut de sol·licitud o mandat legal, per 
variacions en l'estructura de les entitats objecte de control, per 
insuficiència de mitjans o per altres raons degudament ponderades. 

7. INFORMACIÓ AL PLE 
 

Del present Pla, així com de les seves possibles modificacions, se’n 

donarà compte al Ple de la Corporació. 

Dels treballs i actuacions realitzades s’emetrà el corresponent informe 

per la Intervenció i es tramitarà d’acord amb el procediment establert  
en les normes tècniques de control financer i auditoria dictades per la 

IGAE. 

D’acord amb els articles 220.3 del RDLeg 2/2004 i 36.1 del RD 

424/2017, els informes definitius que resultin de les actuacions incloses 
en el present Pla, conjuntament amb les al·legacions efectuades, seran 
enviats, a través del president, al Ple de la Corporació per al seu 

coneixement.   

8. PUBLICITAT DEL PLA 
 

Aquest Pla serà publicat en el Portal de transparència de l’entitat, en 
virtut del que estableixen els articles 6 de la Llei 19/2013, de 9 de 

desembre, i 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 

Palau de Santa Eulàlia, 28 de febrer de 2022. 

ANNEX I 
 

RESUM ACTUACIONS PACF 2022 

ENS ACTUACIÓ  TIPUS MITJANS 
Ajuntament de 
Palau de Santa 
Eulàlia 
 

2.1.1_L’auditoria de 
sistemes per verificar 
que els corresponents 
registres comptables 
de factures 
compleixen amb les 
condicions de 
funcionament que 
preveu la Llei 
25/2013 

Obligatòria 
 

Recursos 
propis + 
contracte 
de serveis 
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Ajuntament de 
Palau de Santa 
Eulàlia 
 

2.2.1_L’informe 
d’avaluació del 
compliment de la 
normativa en matèria 
de morositat previst a 
l’article 12.2 de la Llei 
25/2013 

Obligatòria 
 

Recursos 
propis + 
contracte 
de serveis 

Ajuntament de 
Palau de Santa 
Eulàlia 
 

2.2.2_La verificació 
de l’existència 
d'obligacions 
derivades de 
despeses realitzades 
o béns realitzats, o 
béns i serveis rebuts 
sense imputació 
pressupostària 
(compte 413) 

Obligatòria 
 

Recursos 
propis + 
contracte 
de serveis 

 

 

Palau de Santa Eulàlia, 4 de març de 2022.» 
 

Sotmès a votació, els dos membres de la Corporació assistents al Ple, 
es donen per assabentats de l’informe del Pla Anual de Control Financer 
de l’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia, de Règim de Control 

Simplificat, per a l’exercici 2022. 
 

 
5è.- PROPOSTA D’ACORD D’ASSABENTAMENT DE L’INFORME 

RESUM ANUAL DE L’AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA 
DELS RESULTATS DEL CONTROL INTERN, QUE S’ESTABLEIX A 

L’ARTICLE 213 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE 
LES HISENDES LOCALS, DE L’EXERCICI 2021. 
 

Tot seguit el Sr. Alcalde posa a consideració del Ple la proposta de 
l’Informe següent: 

 
PROPOSTA D’ACORD D’ASSABENTAMENT DE L’INFORME RESUM ANUAL 

DE L’AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA DELS RESULTATS DEL 
CONTROL INTERN, QUE S’ESTABLEIX A L’ARTICLE 213 DEL TEXT REFÓS 

DE LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS, DE L’EXERCICI 
2021. 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 del Reial decret 424/2017, 

de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les 
entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor ha d’elaborar, 

amb caràcter anual i en ocasió de l’aprovació del compte general, 
l’informe resum dels resultats del control intern que assenyala l’article 

213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 

(TRLRHL). 
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L’informe resum s’ha de remetre al Ple, a través del President de la 

Corporació, i a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el 

curs del primer quadrimestre de cada any, i ha de contenir els resultats 

més significatius derivats de les actuacions de control financer i de 

funció interventora dutes a terme l’exercici anterior. L'expressió de 

l'article 37.1 de RCIL "amb ocasió de l'aprovació del compte general", 

ha de ser interpretada en el sentit que es refereix a actuacions a 

realitzar que s'emmarquen dins del procés d'elaboració, formulació i 

aprovació del compte general i, per tant, la remissió al Ple i a la IGAE 

de l'informe resum ha de ser realitzada abans del 30 d'abril de l’exercici 

següent a aquell en què s'hagin realitzat les actuacions de control que 

s'inclouen en el citat informe resum. 

L’Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD: 

Únic.- Donar-se per assabentat de l’ ”informe resum anual de 

l’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia dels resultats del control intern, 

que s’estableix a l’article 213 del text refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, de l’exercici 2021”, emès per part de la Intervenció 

general en data 24 de març de 2022, amb la informació que es 

transcriu tot seguit i que es concreta en l’Annex. 

ANNEX 

“INFORME RESUM ANUAL DE L’AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA 

EULÀLIA DELS RESULTATS DEL CONTROL INTERN, QUE S’ESTABLEIX A 
L’ARTICLE 213 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES 

HISENDES LOCALS, DE L’EXERCICI 2021. 

I. INTRODUCCIÓ 
 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 del Reial decret 424/2017, 
de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les 
entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor ha d’elaborar, 

amb caràcter anual i en ocasió de l’aprovació del compte general, 
l’informe resum dels resultats del control intern que assenyala l’article 

213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 

(TRLRHL). 

L’informe resum s’ha de remetre al Ple, a través del president de la 

Corporació, i a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el 
curs del primer quadrimestre de cada any, i ha de contenir els resultats 
més significatius derivats de les actuacions de control financer i de 

funció interventora dutes a terme l’exercici anterior. L'expressió de 
l'article 37.1 de RCIL "amb ocasió de l'aprovació del compte general", 

ha de ser interpretada en el sentit que es refereix a actuacions a 
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realitzar que s'emmarquen dins del procés d'elaboració, formulació i 

aprovació del compte general i, per tant, la remissió al Ple i a la IGAE 
de l'informe resum ha de ser realitzada abans del 30 d'abril de l’exercici 

següent a aquell en què s'hagin realitzat les actuacions de control que 
s'inclouen en el citat informe resum. 

L’apartat 3 del citat article 37 estableix que la Intervenció General de 

l’Administració de l’Estat ha de dictar les instruccions a les quals s’han 
d’ajustar el contingut, l’estructura i el format de l’informe resum, i ha 

de crear un inventari públic que reculli els informes rebuts de les 
entitats locals. Fent ús d’aquesta facultat, es dicta la Resolució de 2 

d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, 
per la que s’estableixen les instruccions a les quals s’han d’ajustar el 

contingut, l’estructura i el format de l’informe resum, així com la 
sol·licitud de l’informe previ a la resolució de discrepàncies i la remissió 
d’informació comptable i informes d’auditoria de comptes anuals de les 

entitats del sector públic local. 

En relació a la funció interventora, en sessió plenària de data 24 de 

novembre de 2020 es va configurar el model a aplicar en aquesta 
entitat, informant sobre l’aplicació del règim de control intern simplificat 

en els termes que preveuen els articles 39 i  40 del RCIL inclosos en el 
Títol V del RCIL, amb l’aprovació de la substitució de la fiscalització 

prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local pel control 
inherent a la presa de raó en comptabilitat, l’aprovació del règim de 

fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics sobre 
despeses i obligacions per a l’exercici de la funció interventora i, 
finalment, l’adhesió a l’acord adoptat per la Diputació de Girona, en 

sessió plenària de 20 de març de 2018 (BOP núm. 70 de 11 d’abril de 
2018), i a les seves posteriors modificacions, referent a l’aprovació dels 

requisits bàsics del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia 
aplicable als ens locals adherits al Servei d’Assistència en l’Exercici del 

Control Intern a les Entitats Locals. 

En matèria de control financer s’ha de destacar que el RCIL incorpora 

importants novetats a causa de l’inexistent desenvolupament sobre 
aquesta matèria en l'àmbit local. Aquesta modalitat de control financer 
té per objecte verificar el funcionament dels serveis del sector públic 

local en l'aspecte econòmic financer per comprovar el compliment de la 
normativa i de les directrius que els regeixen i, en general, que la seva 

gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant que la 
gestió dels recursos públics es troba orientada per l'eficàcia, l'eficiència, 

l'economia, la qualitat i la transparència, i pels principis d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. El control financer, així definit, 

comprèn les modalitats de control permanent i d'auditoria pública, 
incloent, en ambdues, el control d'eficàcia referit en l'article 213 del 
TRLRHL. 
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Per tot l’anterior, s’elabora aquest informe resum, que d’acord amb la 

Resolució del 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat per la que s’estableixen les  instruccions a les 

que s’ha d’ajustar el contingut, estructura i format del informe resum, 
aquest informe no inclou la totalitat de les conclusions derivades de les 
diferents actuacions realitzades i que han estat oportunament 

tramitades i trameses als seus destinataris, d’acord amb el procediment 
establert en la normativa vigent, sinó que conté els aspectes més 

significatius, ja sigui per la seva importància quantitativa o qualitativa, 
per produir-se de forma reiterada o per la representativitat de l'àrea o 

procediment analitzat, derivats de les actuacions de control intern 
realitzades durant l’exercici 2021, en les modalitats de funció 

interventora, control permanent, auditoria pública i control financer de 
subvencions, amb l’objectiu de donar compliment al que s’estableix en 
els articles 213 del TRLRHL i 37 del RCIL. 

II. ABAST DE L’INFORME RESUM 
 

II.1 ABAST  

Les actuacions de control realitzades al llarg de l’exercici 2021, 
agrupades en funció de la seva modalitat, i que constitueixen la base 

per a l’elaboració d’aquest informe resum, són les següents: 

1. FUNCIÓ INTERVENTORA 

1.1. Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a 
les objeccions efectuades per la Intervenció. 

No s’han emès informes de fiscalització o d’intervenció amb 
objeccions i per tant no s’han aprovat resolucions i/o decrets 

contraris a les objeccions efectuades per la Intervenció. 
 

1.2. Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a 
l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. 

Al no haver-se aprovat resolucions i/o decrets contraris a les 
objeccions emeses per la Intervenció, no s’han sol·licitat opinions 

a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya i no s’han 
aprovat resolucions i/o decrets contraris a l’opinió d’aquest òrgan 

de tutela financera. 
 

1.3. Acords adoptats pel ple de l’entitat local contraris a les objeccions 

efectuades per la Intervenció. 

No s’han emès informes de fiscalització o d’intervenció amb 

objeccions i per tant no s’han aprovat acords de ple contraris a les 
objeccions efectuades per la Intervenció. 

 

1.4. Acords adoptats pel ple de l’entitat local contraris a l’opinió de la 
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. 

Al no haver-se aprovat acords de ple contraris a les objeccions 

emeses per la Intervenció, no s’han sol·licitat opinions a la 
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Intervenció General de la Generalitat de Catalunya i no s’han 

aprovat acords contraris a l’opinió d’aquest òrgan de tutela 
financera. 
 

1.5. Informes d’omissió de la funció interventora. 

No s’han emès informes d’omissió de la funció interventora. 
 

1.6. Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a 
justificar. 

No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius 
dels pagaments a justificar. 
 

1.7. Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de 
caixa fixa. 

No hi ha bestretes de caixa fixa, és per això, que no s’han emès 

informes d’intervenció dels comptes justificatius de les bestretes 
de caixa fixa. 
 

1.8. Resum de les principals anomalies detectades en matèria 
d’ingressos. 

En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos 
pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, no s ’han 

detectat anomalies en matèria d’ingressos en l’exercici de la 
funció interventora. 
 
 

2. CONTROL FINANCER 

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

No s’han emès informes de control permanent no planificables 
amb disconformitat. 
 

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

S’emetran durant el primer semestre de 2022 els informes de 
control permanent planificables obligatoris que es mostren a 

continuació: 
 

- L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents 

registres comptables de factures compleixen amb les condicions 
de funcionament que preveu la Llei 25/2013 i la normativa de 

desenvolupament i, en particular, que no queden retingudes 
factures presentades al punt general d'entrada de factures 
electròniques, dirigides a òrgans o entitats de la respectiva 

entitat, en cap de les fases del procés, establerta en l’article 12.3 
de la Llei 25/2013. 
 

- L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria 
de morositat previst a l’article 12.2 de la Llei 25/2013. 
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- La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses 

realitzades o béns realitzats, o béns i serveis rebuts sense 
imputació pressupostària (compte 413, només per aquelles 

entitats excloses d’auditoria financera), d’acord amb la DA 3. de la 
LO 9/2013, de control del deute comercial en el sector públic. 

 

2.3. Actuacions de control permanent planificables seleccionables 
(article 31.2 RCIL): 
 

Atès que aquesta entitat va informar al ple en sessió de 24 de 
novembre de 2020 sobre l’aplicació del règim de control intern 
simplificat segons el que s’estableix en els articles 39 i 40 del 

RCIL, no s’han previst actuacions de control permanent 
planificables seleccionables per aquest exercici. 
 

2.4. Actuacions d’auditoria pública (article 29.3 RCIL): 
En no existir cap entitat dependent, no es preveuen actuacions en 

aquesta matèria. 
 

2.5. Actuacions de control financer de les subvencions i ajudes 

concedides (article 3.5 RCIL): 
 

Atès que l’exercici del control financer de subvencions s’ha de 

modular per cada entitat local d’acord amb els criteris d’eficàcia, 
eficiència i economia i materialitat, no s’han previst actuacions en 

aquest matèria, per aquest exercici, en no detectar-se riscos en 
aquest concepte. 

III. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 
 

III.1 CONCLUSIONS 

De l’anàlisi de les actuacions de control realitzades al llarg de l’exercici 
2021, se n’obtenen les següents conclusions: 

1. FUNCIÓ INTERVENTORA 
 

De l’exercici de la funció interventora, es conclou que no es detecten 
incidències destacables, i per tant, no serà necessari l’adopció de 

mesures correctores en aquesta modalitat. 

2. CONTROL PERMANENT 
 

Dels treballs realitzats fins a data de l’emissió del present  informe, en 
l’exercici del control permanent, es conclou que no es detecten 

incidències destacables, i per tant, no serà necessari l’adopció de 
mesures correctores en aquesta modalitat. 

III.2 RECOMANACIONS 

1.  FUNCIÓ INTERVENTORA 
 

No s’efectuen recomanacions atès que no s’han detectat deficiències.  

2.  CONTROL FINANCER 
 

No s’efectuen recomanacions atès que no s’han detectat deficiències. 
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IV. DEFICIÈNCIES  QUE REQUEREIXEN DE L’ADOPCIÓ DE MESURES 

CORRECTORES A TRAVÉS D’UN PLA D’ACCIÓ 
 

No s’han detectat deficiències que requereixen l’adopció de mesures 

correctores a través d’un Pla d’acció. 

V. VALORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ 
 

En l’exercici anterior a què fa referència el control que s’inclou en 
aquest informe, l’Alcalde President de la Corporació, al no detectar-se 

debilitats, deficiències, errors o incompliments, no va elaborar el 
corresponent Pla d’acció previst a l’article 38 del RCIL. 

D’aquest informe se’n donarà compte al Ple, a través del President de 

l’entitat local.”. 
 

Sotmès a votació, els dos membres de la Corporació assistents al Ple, 
es donen per assabentats de l’informe resum anual de l’Ajuntament de 

Palau de Santa Eulàlia dels resultats del control intern, que s’estableix a 
l’article 213 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, de 

l’exercici 2021. 
 
 

6è.- PROPOSTA D’ACORD D’ASSABENTAMENT DE L’INFORME 
D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU 

D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I LÍMIT DEL DEUTE DEL 
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2022 (PRESSUPOST PRORROGAT) 

 
Tot seguit el Sr. Alcalde posa a consideració del Ple la proposta de 

l’Informe següent: 
 
«PROPOSTA D’ACORD D’ASSABENTAMENT DE L’INFORME 

D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU 
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I LÍMIT DEL DEUTE DEL 

PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2022 (PRESSUPOST PRORROGAT) 
 

«Amb motiu del compliment de les obligacions contemplades en l’Ordre 

HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es despleguen les obligacions 
de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica  2/2012 

(LOEPSF), de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, estableix les obligacions anuals de subministrament 

d’informació per les Entitats Locals (art. 15) sobre el compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de despesa i límit 
d’endeutament. 
 

Tenint en compte el que disposen els punt nou i deu de l’article únic de 
l’Ordre HAP/2082/2014, pels quals es  modifiquen els articles 15 i 16 de 

l’Ordre HAP/2105/2012 –d’obligacions anuals i trimestrals de 
subministrament d’informació: 
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La remissió de les dades del Pressupost 2022 inclou -entre d’altres 

informacions- l’informe de la intervenció d’avaluació del compl iment de 
l’objectiu d’estabilitat i del límit del deute. 
 

L’actual redacció de l’article 15 (obligacions anuals) NO fa referència al 
compliment de la regla de despesa, pel que en l’aplicació “Presupuesto 

2022” NO figura l’apartat relatiu a l’informe sobre el compliment de la 
regla de despesa. Tot i que aquesta intervenció va emetre informe 
sobre el compliment de la regla de despesa juntament amb l’informe del 

compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i límit 
endeutament, amb caràcter independent. 
 

Emeto el següent INFORME 
 

Tal com estableix l’article 15 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, 

per la qual es despleguen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 

d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, apartat 2, 
s’haurà de trametre la informació relativa al pressupost aprovat que 

permeti relacionar els saldos resultants d’ingressos i despeses del 
pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, l’informe 

d’intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la 
regla de despesa i del límit del deute i la informació relativa al personal 
i amb la modificació d’aquest article pel l’Ordre HAP72082/2014, la 

remissió de les dades relatives al Pressupost aprovat inclourà només 
l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu 

d’estabilitat i del límit del deute. 
 

De la documentació corresponent al pressupost prorrogat de 2021 per a 

l’exercici 2022, el resultat obtingut és el següent:  

Entidad 

Estabilidad Presupuestaria 

Ingreso no 

financiero 

(1) 

Gasto no 

financiero 

(1) 

Ajuste S.Europeo 

Cuentas2 (2) 
Capac./Nec. 

Financ. 

Entidad 
Ajustes 

propia 

Entidad 

Ajustes por 

Operaciones 

Internas 

09-17-119-

AA-000 

Palau de 

Santa 

Eulàlia 

329.001,76 165.176,82 918,13 0,00 164.743,07 

 

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 164.743,07 
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Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 
2/2012 LA CORPORACIÓN LOCAL NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. 

Este cumplimiento es meramente informativo al suspenderse las 
reglas fiscales para 2022. 

 

Entidad 

Deuda viva a 31-12-2022 

Deuda 

a 

corto 

plazo 

Emisio

nes 

de 

deuda 

Operaci

ones 

con 

Entidad

es 

de 

crédito 

Factor

ing 

sin 

recurs

o 

Arrend

amient

o 

financi

ero 

Asociaci

ones 

público- 

privadas 

Pagos 

aplazad

os por 

operaci

ones 

con 

tercero

s 

Otras 

operac

iones 

de 

crédit

o 

Con 

Admini

stracio

nes 

publica

s 

(FFEEL

L)(1) 

Total 

Deuda 

viva 

a 31-

12-

2022 

09-17-

119-AA-

000 

Palau de 

Santa 

Eulàlia 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 

Corpora

ción 

Local 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Nivel Deuda Viva 0,00 

 

Tenint en compte que, el Congrés dels Diputats per acord del dia 13 de 

setembre de 2021, ha aprovat la pròrroga de la suspensió de les regles 
fiscals per a l’exercici 2022, aprovat per acord de 20 d’octubre de 2020, 
no caldrà el compliment dels objectius d’estabilitat, ni deute, ni regla de 

despesa en l’exercici exercici 2022.». 

Per tot l’exposat, i a proposta de la Intervenció, es proposa al Ple  de la 

Corporació l’adopció del següent ACORD:  

Únic.- Donar-se per assabentat del l’informe d’Intervenció d’Avaluació 

del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i límit del deute 
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del pressupost de l’exercici 2022 (pressupost prorrogat), el text del qual 

consta a l’expedient administratiu. 

Palau de Santa Eulàlia, 23 de febrer de 2022.». 

 
Sotmès a votació, els dos membres de la Corporació assistents al Ple, 
es donen per assabentats de l’informe d’intervenció d’avaluació del 

compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i límit del deute del 
pressupost de l’exercici 2022 (pressupost prorrogat). 

 
 

7è.- PROPOSTA D’ACORD D’ASSABENTAMENT DE L’INFORME 
D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DE 

L’EXERCICI 2021 (ACUMULAT A 31/12/2021). 
 
Tot seguit el Sr. Alcalde posa a consideració del Ple la proposta de 

l’Informe següent: 
 

«PROPOSTA D’ACORD D’ASSABENTAMENT DE L’INFORME 
D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DE 

L’EXERCICI 2021 (ACUMULAT A 31/12/2021). 

Amb motiu del compliment de les obligacions contemplades en l’Ordre 

HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que modifica l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es despleguen les obligacions 

de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica  2/2012 
(LOEPSF), de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, que estableix les obligacions trimestrals de subministrament 

d’informació per les Entitats Locals (art. 16), emeto el següent: 

INFORME 

Tal com estableix l’article 16.10 de l’Ordre HAP/2082/2014 “Obligacions 
trimestrals de subministrament d’informació”, diu que en els tres 

primers trimestres de cada any, queden excloses del compliment de 
l’obligació de subministrament d’informació trimestral, les Corporacions 

Locals de població no superior a 5.000 habitants, excepte la informació 
relativa al Calendari i pressupost de tresoreria, endeutament viu i 
l’estimació de l’endeutament en els pròxims deu anys, per tant el 4t 

trimestre de l’any no està exclòs del compliment de l’obligació de 
subministrament d’informació trimestral pel que fa al compliment de 

l’estabilitat pressupostària, regla de despesa i sostenibilitat financera.  

De la documentació corresponent al quart trimestre 2021 (acumulat fins 

31/12/2021) i de les previsions calculades dels drets reconegut i 
obligacions reconegudes pel càlcul de l’estimació de la liquidació de 

l’exercici 2021 el resultat obtingut és el següent: 
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Entidad 
Ingreso 
no 
financiero 

Gasto 
no 
financiero 

Ajustes 
propia 
Entidad 

Ajustes por 
operaciones 
internas 

Capac./Nec. 
Financ. 
Entidad 

09-17-119-AA-000 
Palau de Santa 
Eulàlia 

346.655,27 416.420,42 -1.520,29 0,00 -71.285,44 

 

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local -71.285,44 

 

Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 
2/2012, LA CORPORACIÓN LOCAL NO CUMPLE CON EL 
OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. Este 
cumplimiento o incumplimiento es meramente informativo al 
suspenderse las reglas fiscales para 2020 y 2021 

 

 

Entidad 

Gasto 

computable  

Liquid.2020 

sin IFS 

(GC2020) 

(1) 

 

Gasto  

Inversiones 

Financieram

ente 

Sostenibles 

(2020) (11) 

(2)  

=(1)-(11))* 

(1+TRCPIB) 

 

Aumentos/ 

disminucion

es 

(art. 12.4) 

Pto.Act.202

1 

(IncNorm20

21) 

(3) 

Gastos 

inversiones 

financieramen

te 

sostenibles 

(2021) (4) 

Límit

e de 

la 

Regla 

Gasto 

(5)=(

2)+(

3) 

Gasto 

computable  

Liquidación 

2021 

(GC2021) 

(6) 

09-17-119-

AA-000 

Palau de 

Santa Eulàlia 179.855,55 

 

0,00  0,00 0,00  219.131,97 

Total de 

gasto 

computable 179.855,55 0,00  0,00 0,00  219.131,97 

 

 

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Liq.2021" 

(GC2021) (5)-(6) 
--- 

% incremento gasto computable 2021 s/ 2020 21,84 

Tiene la Corporación Local un Plan Económico Financiero (PEF) vigente en 2021? No 

Límite de la regla del gasto del PEF vigente en 2021 (7) 

Diferencia entre el "límite de la regla del gasto PEF vigente en 2021" y el 

"Gasto computable                 

Liq.2021" (GC2021) (7)-(6) 
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NO SE EVALÚA EL CUMPLIMIENTO DE LA CORPORACIÓN DE LA 
REGLA DEL GASTO de acuerdo con la LO 2/2012 al suspenderse 
las reglas fiscales para 2020 y 2021, por Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 6 de octubre de 2020 y teniendo en cuenta el 
Acuerdo del Congreso de los Diputados de 20 de octubre de 
2020.  

 

 

Entidad 

Deud

a a 

corto 

plazo 

Deuda viva PDE al final del período 

Emisiones de 

deuda 

Operacione

s con 

Entidades 

de 

crédito 

Factorin

g sin 

recurso 

Arren

damie

nto 

financ

iero 

Asocia

ciones 

publico 

privad

as 

Pagos 

aplaza

dos 

por 

operac

iones 

con 

tercero

s 

Otras 

opera

cione

s 

de 

crédit

o 

Con 

Admi

nistra 

cione

s 

Públi

cas 

solo 

FFEEL

L (1) 

Total 

Deud

a viva 

PDE 

al 

final 

del 

perío

do 

 

09-17-119-

AA-000 

Palau de 

Santa Eulàlia  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Total 

Corporació

n Local 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

            

 

Nivel Deuda Viva PDE 0,00 

 

S’adjunten els llistat i càlculs efectuats per a la comunicació d’aquesta 

informació. 

Atès que en data 20 d’octubre de 2020, el Ple del Congrés dels Diputats 

va aprovar per majoria absoluta l’acord del Consell del Consell de 
Ministres de data 6 d’octubre de 2020 d’aprovació de suspensió de les 

tres regles fiscals per a l’exercici 2020 i 2021. 

Atès que com a conseqüència de la suspensió de les regles fiscals, les 
entitats locals podran fer ús dels seus romanents de tresoreria sense 

incórrer en incompliments i contribuir així a la recuperació econòmica i 
social.  
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Vista la nota informativa de la Direcció General de Política Financera, 

Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya (Departament de 
la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda), recomanant  destinar el 

romanent de tresoreria per a despeses generals al finançament de 
despeses de caràcter no recurrent, i comunicant que les conseqüències 
de la suspensió de les regles fiscals (objectiu d’estabilitat pressupostària 

i regla de la despesa) per als exercicis 2020 i 2021 en els procediments 
previstos als articles 10 i 11 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, 

són, entre d’altres els següents: 

“- No es tindrà el compte el compliment de les regles fiscals en 

l’aprovació del pressupost ni de la liquidació pressupostària per als 
exercicis 2020 i 2021”. 

En aquesta tramesa corresponent al 4t trimestre 2021 i a conseqüència 
de l’aprovació del RD-Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten 
mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer 

front al COVID-19 s’ha omplert els apartats de les despeses derivades 
del COVID-19 amb el següent detall: 

“EFECTOS EN GASTOS E INGRESSOS” 

A) EFECTOS EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DE INVERSIÓN 

Y DE TRANSFERENCIAS 

-En aquest apartat no s’ha introduït cap dada, doncs, fins a la data no 

s’han realitzat despeses derivades de la Covid-19. 

B) EFECTOS EN INGRESOS TRIBUTARIOS 

-No s’ha omplert l’apartat dels efectes d’ingressos.  

“APLICACIÓN DEL ARTICULO 22 y DF 6ª DEL RDL 20/2020” 

-No s’ha omplert aquest apartat. Aquest Ajuntament no ha subscrit cap 

conveni de col·laboració amb INSS. 

A més, en aquest trimestre, es demana informació relacionada amb els 

mecanismes MRR i REACT-UE de la Unió Europea amb el següent 
detall: 

-Desglose de Ingresos corrientes referidos solo a los fondos recibidos 
del MRR. 

-Desglose de Ingresos de Capital y Financieros referidos solo a los 
fondos recibidos del MRR. 

-Desglose de Gastos Corrientes referidos solo a los fondos recibidos del 

MRR. 

-Desglose de Operaciones de Capital y Financieras, solo fondos 

recibidos del MRR. 

-Flujos internos referidos solo a los fondos recibidos del MRR. 

-Movimientos cuenta "acreedores por operaciones devengadas", solo 
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fondos recibidos del MRR. 

-Fondos de la Unión Europea recibidos por CCLL. Detalle de 
cuestionarios F.1.1.2/F.1.1.3. 

No s’ha omplert cap d’aquest apartat al no haver rebut cap import 
d’aquests Fons. 

Vist l’informe transcrit, i a proposta de la Intervenció, es proposa al Ple 

de la Corporació l’adopció del següent ACORD:  

Únic.- Donar-se per assabentat del l’informe d’Intervenció d’Avaluació 

de l’execució trimestral de l’exercici 2021 (acumulat a 31/12/2022).». 

 

Sotmès a votació, els dos membres de la Corporació assistents al Ple, 
es donen per assabentats de l’informe d’intervenció d’avaluació de 

l’execució trimestral de l’exercici 2021 (acumulat a 31/12/2021). 
 
 

8è.- PROPOSTA D'ACORD D'ASSABENTAMET DE L'INFORME DE 
LA INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT (4T2021) 

 
Tot seguit el Sr. Alcalde posa a consideració del Ple la proposta de 

l’Informe següent: 
 

«PROPOSTA D’ACORD D’ASSABENTAMENT DE L’INFORME DE LA 
INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT (4T2021).  

 
Consol Barneda i Gardella, secretària – interventora actal. de 
l’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia, 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 
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competents del Ministeri d’Economia 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.  
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Cinquè.- D’acord amb la informació obtinguda extreta del programa de 

comptabilitat Sicalwin, és detalla la informació següent corresponent al 
quart trimestre de l’exercici 2021:  

1) Pagaments realitzats en el trimestre:  
Import dels pagaments realitzats (dins període legal): 22.490,54  
Import dels pagaments realitzats (fora període legal): 4.127,83  

Període mitjà pagaments (PMP) (dies): 37,69 

 

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:  
 

Import del pendent de pagament (dins període legal): 91.030,94  
Import del pendent de pagament (fora període legal): 12.076,05  

Període mitjà pendent pagament (PMP) (dies): 24,84 
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Vist l’informe transcrit, i a proposta de la Intervenció, es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent ACORD:  

 
Únic.- Donar-se per assabentat del l’informe d’Intervenció sobre La morositat 

corresponent al 4t trimestre de 2021.». 

 

Sotmès a votació, els dos membres de la Corporació assistents al Ple, 
es donen per assabentats de l’informe d’intervenció sobre la morositat 

corresponent al 4T2021. 
 

 
9è.- PROPOSTA D'ACORD D'ASSABENTAMET DE L'INFORME DE 
LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 

PROVEÏDORS (4T2021). 
 

Tot seguit el Sr. Alcalde posa a consideració del Ple la proposta de 
l’Informe següent: 

 
«PROPOSTA D’ACORD D’ASSABENTAMENT DE L’INFORME DE LA 

INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS (4T2021).  
 

Aquest informe ve determinat pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de 
desembre, pel que es modifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol 

pel qual es desenvolupa el càlcul del període mig de pagament a 
proveïdors per les Administracions Públiques i les condicions i el 

procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, 
previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabi litat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera.  
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En aquest càlcul s’inclou el ràtio d’operacions pagades, l’import dels  

pagaments realitzats, el ràtio d’operacions pendents i l’import dels 
pagaments pendents, obtenint així el període mig de pagament.  

 
Tenint en compte que aquesta Entitat local no està inclosa dins l’àmbit 
subjectiu definit en els articles 111 i 135 del text refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament té l’obligació de 
calcular i publicar la informació corresponent al període mig de 

pagament amb periodicitat trimestral.  
 

Amb aquesta modificació, no es modifica el termini màxim de pagament 
a proveïdors, que continua essent 30 dies, però el càlcul començarà a 

computar a partir de l’aprovació de les factures i no, com fins ara, que 
es produïa des dels 30 dies següents a l’entrada de les mateixes.  
 

Com a principal novetat s’inclou l’inici del còmput del número de dies de 
pagament, que correspondrà amb els dies naturals transcorreguts des 

de:  

a) La data d’aprovació de les certificacions d’obra fins la data del 

pagament material per part de l’Administració.  

b) La data d’aprovació dels documents que acrediten la conformitat amb 

els béns entregats o serveis prestats, fins a la data de pagament 
material per part de l’Administració.  

c) La data d’entrada de la factura en el registre administratiu, segons 
consti en el registre comptable de factures o sistema equivalent, en els 
supòsits en els que o bé no resulti d’aplicació un procediment  

d’acceptació o comprovació dels béns o serveis prestats o bé, la factura 
es rebi amb posterioritat a l’aprovació de la conformitat.  

 
A diferència dels càlculs realitzats amb anterioritat al RD 1040/2017, ja 

no sortiran valors negatius, el ràtio de les operacions pagades en el 
trimestre, és l’indicador del número de dies promig que s’ha trigat a 

realitzar els pagaments i el ràtio de les operacions pendents de 
pagament a finals del trimestre, és l’indicador del número de dies 
promig d’antiguitat de les operacions pendents de pagament a final del 

trimestre.  
 

Les dades corresponents al 4t trimestre de 2021 són les següents: 
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La disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013 de Control 

del deute comercial, estableix l’obligació de les Administracions 
Públiques i les seves entitats i organismes dependents, de publicar en el 

seu portal web el període mig de pagament a proveïdors.  
 
L’article 6 apartat 2 del Reial Decret 635/2014 recull aquesta exigència 

en els següents termes:  

“Las comunidades autónomas y las corporaciones locales remitirán al 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y publicarán 
periódicamente, de acuerdo con lo que se prevea en la Orden 

HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, la siguiente información relativa a su período 
medio de pago a proveedores referido, según corresponda, al mes o al 
trimestre anterior:  

a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, 
según corresponda, y su serie histórica.  

b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, 
de cada entidad y su serie histórica.  

c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones 
pagadas de cada entidad y su serie histórica. 

d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, 
según corresponda, de cada entidad y su serie histórica.  

La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios 
homogéneos que permitan garantizar la accesibilidad y transparencia de 
la misma, para lo que el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas facilitará a las comunidades autónomas y corporaciones locales 
modelos tipo de publicación.”.  

 
Vist l’informe transcrit, i a proposta de la Intervenció, es proposa al Ple 

de la Corporació l’adopció del següent ACORD: 
 

Únic.- Donar-se per assabentat del l’informe d’Intervenció sobre el 
període mig de pagament a proveïdors corresponent al 4t trimestre de 
2021.». 

 
 

Sotmès a votació, els dos membres de la Corporació assistents al Ple, 
es donen per assabentats de l’informe sobre el període mig de 

pagament a proveïdors corresponent al 4t trimestre de 2021. 
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10è.- ASSABENTAMENT DE L'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. 
 
Tot seguit el Sr. Alcalde posa a consideració del Ple la proposta de 

l’Informe següent: 
 

«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: Quart 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 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’administracions 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: Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia 

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. 
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 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 quart 

trimestre de 2021 d’aquest Ajuntament, 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 de la comptabilitat: 

No consten factures registrades entre les dates compreses entre l’1 

d’octubre de 2021 a 31 de desembre de 2021, de les quals, 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 dona trasllat d’aquest informe a l’òrgan de control intern.». 

 

 

Sotmès a votació, els dos membres de la Corporació assistents al Ple, 
es donen per assabentats de l’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. 
 

 
11è.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DEL PLA ANUAL DE 
CONTROL FINANCER DE L’AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA 

EULÀLIA, DE RÈGIM DE CONTROL SIMPLIFICAT, PER A 
L’EXERCICI 2022. 

 
Tot seguit el Sr. Alcalde posa a consideració del Ple la proposta de 

l’Informe següent: 
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«DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DEL PLA ANUAL DE CONTROL 

FINANCER DE L’AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA, DE RÈGIM 

DE CONTROL SIMPLIFICAT, PER A L’EXERCICI 2022. 

1. INTRODUCCIÓ 

 

El Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim 

jurídic del control intern en les entitats del sector públic local (RD 

424/2017) té per objecte el desplegament reglamentari previst en 

l'article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (RDLeg 

2/2004). 

El règim de control intern establert en el RD 424/2017 es regula sobre 

la base de l'experiència en l'exercici d'aquesta funció per part de la 

Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) configurant, per 

tant, un model consistent amb l'establert per al sector públic estatal. 

Amb aquest efectes, s’incorporen regles, tècniques i procediments 

d'auditoria amb la finalitat d’aconseguir millores substancials en 

l'exercici del control intern en les entitats locals. El control intern de 

l'activitat economicofinancera del sector públic local l'ha d'exercir 

l'òrgan interventor mitjançant l'exercici de la funció interventora i el 

control financer. 

En relació a la funció interventora, en sessió plenària de data 24 de 

novembre de 2020 es va configurar el model a aplicar, amb l’aprovació 

de la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la 

tresoreria de l’entitat local pel control inherent a la presa de raó en 

comptabilitat, i l’aprovació del règim de fiscalització i intervenció 

limitada prèvia de requisits bàsics sobre despeses i obligacions per a 

l’exercici de la funció interventora. 

En matèria de control financer s’ha de destacar que el RD 424/2017 

incorpora importants novetats a causa de l’inexistent desenvolupament 

sobre aquesta matèria en l'àmbit local. Aquesta modalitat de control 

financer té per objecte verificar el funcionament dels serveis del sector 

públic local en l'aspecte econòmic financer per comprovar el compliment 

de la normativa i de les directrius que els regeixen i, en general, que la 

seva gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant 

que la gestió dels recursos públics es troba orientada per l'eficàcia, 

l'eficiència, l'economia, la qualitat i la transparència, i pels principis 
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d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. El control financer, 

així definit, comprèn les modalitats de control permanent i d'auditoria 

pública, incloent, en ambdues, el control d'eficàcia referit en l'article 

213 del RDLeg 2/2004. 

L'objectiu final és assegurar un model eficaç de control intern que 

asseguri, amb mitjans propis o externs, el control efectiu d’almenys el 

80% del pressupost general consolidat de l'exercici mitjançant 

l'aplicació de les modalitats de funció interventora i de control financer. 

En el transcurs de tres exercicis consecutius i en base a una anàlisi 

prèvia de riscos, haurà d'haver assolit el 100% d'aquest pressupost. Per 

assolir aquests objectius s'hauran d'habilitar els mitjans necessaris i 

suficients a l'òrgan interventor. 

Amb la finalitat de planificar l’execució d’aquesta modalitat de control, 

l’article 31 del RD 424/2017 estableix que l'òrgan interventor ha 

d'elaborar un Pla anual de control financer (PACF) que recollirà totes les 

actuacions planificables de control permanent i d’auditoria pública a 

realitzar durant l'exercici, és a dir, amb excepció de les actuacions que 

derivin d’una obligació legal que s’hagin de realitzar amb caràcter previ 

a l’adopció dels corresponents acords (actuacions obligatòries no 

planificades). 

Per tant, aquest PACF inclourà totes aquelles actuacions que derivin 

d'una obligació (actuacions obligatòries planificades) i les que 

anualment es seleccionin sobre la base d'una anàlisi de riscos consistent 

amb els objectius que es pretenguin aconseguir, les prioritats 

establertes per cada exercici i els mitjans disponibles (actuacions 

planificades). 

També s’incorpora en aquest Pla el control a realitzar sobre els 

beneficiaris i, si s’escau, sobre les entitats col·laboradores, per raó de 

les subvencions i ajudes concedides que es trobin finançades amb 

càrrec als seus pressupostos generals, d’acord amb el que estableix la 

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

Atès que a aquesta entitat li és d’aplicació el règim de control intern 

simplificat segons el que s’estableix en els articles 39 i 40 del RD 

424/2017, no es preveuen actuacions seleccionades de control financer 

(actuacions planificades), però es detallen en aquest Pla les actuacions 

previstes en les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 

econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor 

(actuacions obligatòries planificades). 
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En compliment dels preceptes legals exposats, s’ha elaborat aquest Pla 

que determina el marc de les actuacions de control financer a realitzar 

durant l’exercici 2022. 

2. ACTUACIONS A REALIZAR 
 

2.1. En matèria de control permanent 
 

2.1.1 Actuacions a realitzar de caràcter obligatori 
 

D’acord amb l’article 29.2 del RD 424/2017, el control permanent 

s'exercirà sobre l'entitat local i els organismes públics en què es realitzi 
la funció interventora. Amb caràcter obligatori es realitzaran les 

actuacions previstes en les normes pressupostàries i reguladores de la 
gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l'òrgan interventor 

que s’indiquen a continuació. Aquestes actuacions es realitzaran amb 
caràcter posterior i mitjançant tècniques d’auditoria. 

a) 2.1.1_L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents 

registres comptables de factures compleixen amb les condicions de 
funcionament que preveu la Llei 25/2013 i la normativa de 

desenvolupament i, en particular, que no queden retingudes 
factures presentades al punt general d'entrada de factures 

electròniques, dirigides a òrgans o entitats de la respectiva entitat, 
en cap de les fases del procés, establerta en l’article 12.3 de la Llei 

25/2013. 

b) 2.2.1_L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en 
matèria de morositat previst a l’article 12.2 de la Llei 25/2013. 

c) 2.2.2_La verificació de l’existència d'obligacions derivades de 
despeses realitzades o béns realitzats, o béns i serveis rebuts sense 

imputació pressupostària (compte 413, només sobre entitats no 
subjectes a auditoria de comptes), d’acord amb la DA 3a de la Llei 

orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial 
en el sector públic). 
 

2.1.2 Actuacions seleccionades 
 

Atès que aquesta entitat va informar al Ple sobre l’aplicació del règim de 

control intern simplificat, no es preveuen actuacions seleccionades de 
control financer (actuacions planificades). 
 

2.2 En matèria d’auditoria pública 
En no existir cap entitat dependent no es preveuen actuacions en 

aquesta matèria. 

2.3  Control financer de les subvencions i ajuts concedits 
 

El control financer de subvencions s'exercirà respecte dels beneficiaris i, 
si s’escau, de les entitats col·laboradores per raó de les subvencions 
que es puguin concedir. 
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L’exercici del control financer de subvencions s’ha de modular per cada 

entitat local atenent els criteris d’eficàcia, eficiència i economia i 
materialitat, i vist que no es detecten riscos en aquest concepte, no es 

selecciona cap línia de subvenció per a l’exercici del control financer de 
subvencions. 

3. MEMÒRIA DE PLANIFICACIÓ 
 

Abans de començar les actuacions descrites anteriorment, la 
Intervenció podrà aprovar una memòria de planificació dels treballs 

concretant, entre d’altres, l’abast i objectius del treball, el règim jurídic 
aplicable, l’equip de treball, el calendari previst per a l’execució de les 

diferents fases del treball i, si s’escau, el sistema de determinació de 
mostres i els programes de treball a utilitzar. 

4. MOMENT, FORMA I TERMINI PER A L’EXERCICI DE LES 
ACTUACIONS DE CONTROL FINANCER 
 

L’execució dels treballs de control financer inclosos en el present Pla, es 
realitzaran per l’òrgan interventor, de forma continua o amb 

posterioritat, d’acord amb el que preveuen el RD 424/2017 i les normes 
tècniques de control financer i auditoria pública dictades per la IGAE. 

5. MITJANS DISPONIBLES 
 

Les actuacions de control financer previstes en aquest Pla es duran a 
terme directament per la Intervenció, sense perjudici de la col·laboració 

que resulti necessària. 

Aquesta col·laboració es porta a terme mitjançant un contracte de 

serveis que cobreix part de les tasques de control financer a realitzar. 

6. MODIFICACIÓ DEL PLA 
 

La Intervenció podrà modificar el present PACF com a conseqüència de 
l’execució de controls, en virtut de sol·licitud o mandat legal, per 

variacions en l'estructura de les entitats objecte de control, per 
insuficiència de mitjans o per altres raons degudament ponderades. 

7. INFORMACIÓ AL PLE 
 

Del present Pla, així com de les seves possibles modificacions, se’n 

donarà compte al Ple de la Corporació. 

Dels treballs i actuacions realitzades s’emetrà el corresponent informe 
per la Intervenció i es tramitarà d’acord amb el procediment establert 

en les normes tècniques de control financer i auditoria dictades per la 
IGAE. 

D’acord amb els articles 220.3 del RDLeg 2/2004 i 36.1 del RD 
424/2017, els informes definitius que resultin de les actuacions incloses 

en el present Pla, conjuntament amb les al·legacions efectuades, seran 
enviats, a través del president, al Ple de la Corporació per al seu 

coneixement.   
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8. PUBLICITAT DEL PLA 
 

Aquest Pla serà publicat en el Portal de transparència de l’entitat, en 
virtut del que estableixen els articles 6 de la Llei 19/2013, de 9 de 

desembre, i 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 

ANNEX I 

RESUM ACTUACIONS PACF 2022 

ENS ACTUACIÓ  TIPUS MITJANS 

Ajuntament de 

Palau de Santa 

Eulàlia 

 

2.1.1_L’auditoria de 

sistemes per 

verificar que els 

corresponents 

registres 

comptables de 

factures compleixen 

amb les condicions 

de funcionament 

que preveu la Llei 

25/2013 

Obligatòria 

 

Recursos 

propis + 

contracte 

de serveis 

Ajuntament de 

Palau de Santa 

Eulàlia 

 

2.2.1_L’informe 

d’avaluació del 

compliment de la 

normativa en 

matèria de 

morositat previst a 

l’article 12.2 de la 

Llei 25/2013 

Obligatòria 

 

Recursos 

propis + 

contracte 

de serveis 

Ajuntament de 

Palau de Santa 

Eulàlia 

 

2.2.2_La verificació 

de l’existència 

d'obligacions 

derivades de 

despeses 

realitzades o béns 

realitzats, o béns i 

serveis rebuts 

sense imputació 

pressupostària 

(compte 413) 

Obligatòria 

 

Recursos 

propis + 

contracte 

de serveis 
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Sotmès a votació, els dos membres de la Corporació assistents al Ple, 

es donen per assabentats de l’informe del Pla Anual de control financer 
de l’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia, de règim de control 

simplificat, per a l’exercici 2022. 
 
 

12è.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA, DE DESESTIMACIÓ DE 
L’AL·LEGACIÓ PRESENTADA EN EL PERÍODE D’EXPOSICIÓ 

PÚBLICA DE L’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2022; I D’APROVACIÓ 

DEFINITIVA DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2022. 
 

Tot seguit el Sr. Alcalde posa a consideració del Ple la proposta d’acord 
per a l’aprovació definitiva del pressupost: 
 

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA, DE DESESTIMACIÓ DE L’AL·LEGACIÓ 
PRESENTADA EN EL PERÍODE D’EXPOSICIÓ PÚBLICA DE L’ACORD 

D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 
2022; I D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 

2022. 

Atès que l’acord adoptat el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària 

celebrada el dia 30 de novembre de 2021, d’aprovació inicial del 
Pressupost General, de la Plantilla de Personal de la Corporació i de les 

Bases d’Execució del pressupost per a l’exercici 2022, ha estat  en 
exposició pública durant quinze dies hàbils mitjançant la publicació del 
corresponent anunci al BOPG núm. 23, de data 3 de febrer de 2022, al 

Tauler d’Edictes d’aquest Ajuntament i a la pàgina web municipal.  

Atès que durant el termini d’exposició pública s’ha presentat una 

al·legació per part de l’Associació de veïns de Palau de Santa Eulàlia, 
registre d’entrada E2022000194, de data 23/02/2022, formulant 

l’al·legació que tot seguit es resumeix: “havent consultat la 
documentació relativa a l’aprovació inicial del pressupostos de 2022, 

aquesta no conté la liquidació de pressupost 2021”.  

Vist l’informe emès per la secretària-interventora actal. d’aquest 
Ajuntament el dia 23 de març de 2022.  

De conformitat amb el que disposa l’article 170 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març.  

Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:  

Primer.- Desestimar l’al·legació presentada per l’Associació de Veïns de 
Palau de Santa Eulàlia, registre d’entrada núm. E2022000194, de data 

23/02/2022), pels següents motius:  
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- Aquesta al·legació no s’ajusta a cap dels supòsits previstos a l’article 

170.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

- L'article 168.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aclareix que el 
pressupost s'hauria d'elaborar i presentar al Ple abans del 15 d'octubre 

de l'any anterior al de la seva vigència, i entre la documentació a 
adjuntar, s'especifica, en l'apartat b), liquidació del pressupost de 

l'exercici anterior i avanç de la del corrent, referit, almenys, a sis mesos 
de l'exercici corrent, és a dir que es refereix a la liquidació de l'any 

2020 i l'avanç de la de l'exercici corrent, any 2021.  

Segon.- Aprovar definitivament, en conseqüència, el pressupost 

general per a l’exercici 2022, juntament amb la plantilla de personal i 
les bases d’execució, en els mateixos termes en què es va adoptar 
l’acord d’aprovació inicial en la sessió ordinària del dia 30 de novembre 

de 2021.  

Tercer.- Publicar els resum per capítols del pressupost definitivament 

aprovat al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament i la pàgina web del municipi.  

Quart.- Notificar a l’Associació de Veïns de Palau de Santa Eulàlia el 
present acord amb indicació dels recursos que contra el mateix es 

poden interposar.». 
 

Sotmès a votació, amb el vot a favor dels dos membres de la 
Corporació assistents al Ple, el Pressupost General per a l’exercici de 
2022, juntament amb la Plantilla de Personal i les Bases d’Execució, 

queden definitivament aprovats. 
 

 
13è.- MOCIÓ DE SUPORT EN DEFENSA DEL SECTOR AGRARI I 

DEL MÓN RURAL 
 

Tot seguit el Sr. Alcalde presenta la proposta presentada per 
l’organització professional agrària Joves Agricultors i Ramaders de 
Catalunya – JARC, següent: 

 
PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DE MOCIÓ DE SUPORT 

EN DEFENSA DEL SECTOR AGRARI I DEL MÓN RURAL 

La situació sanitària va estroncar les mobilitzacions en defensa del món 

rural i del sector agrari que molts vàrem emprendre, sota els lemes 
“salvem la pagesia, defensem el món rural” i “per uns preus justos”; 

per millorar les condicions de vida dels pobles de Catalunya i dels 
agricultors i ramaders catalans. 
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L’organització professional agrària Joves Agricultors i Ramaders de 

Catalunya- JARC i la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y 
Ganaderos-COAG, proposen a tots els Ajuntaments catalans, Consells 

Comarcals, Diputacions i demés entitats i organismes que vulguin 
recolzar l’existència d’un món rural viu, donar suport al manifest del 
moviment “20M-Rural Junts pel Camp”. 

MANIFEST: 

La situació del medi rural, en risc de despoblament, es troba afectat per 

un dèficit de serveis públics i privats; una PAC insuficient per resoldre 
els principals problemes que determinen la renda dels homes i les dones 

del camp, la pèrdua d’agricultors@s i ramaders@s, uns preus que no 
cobreixen els costos de producció, la falta d’ingressos, les dificultats per 

a la incorporació de joves a l’agricultura, les dificultats dels 
professionals autònoms i el comerç local, i polítiques públiques amb una 
visió urbana allunyada del medi rural i que suposen continuats atacs a 

la gent del camp. 

Una legislació ambiental excloent i sense visió social, una llei de 

benestar animal desorientada, una problemàtica insatisfeta en matèria 
d’aigua, un menyspreu per la ramaderia afavorint l’expansió sense 

control de la fauna salvatge, noves inversions especulatives que 
provoquen més despoblament en el medi rural, entre altres molts 

motius, són problemes als que s’han de donar solució. 

Atac directe a l’activitat cinegètica, que òbvia els impactes negatius que 

tindria l’abandonament de la caça sobre la biodiversitat, les espècies 
amenaçades, els ecosistemes, els accidents de trànsit, l’agricultura i la 
ramaderia, la transmissió de malalties, l’abandonament rural, així com 

els efectes econòmics que suposaria per l’erari públic deixar de realitzar 
controls poblacionals a través de les accions cinegètiques. 

Tot això, suposa una constant falta de respecte i consideració a totes 
les persones del món rural, veritables guardians i conservadors del medi 

ambient, i eix central de qualsevol política que vulgui posar fre a la 
despoblació. 

Els agents del medi rural, exigim una necessària convivència i respecte 
del món urbà i rural, on les polítiques s’adaptin a les necessitats de 
tots@s els ciutadans, i on no es confongui medi ambient i conservació 

amb abandonament i prohibicions, repte demogràfic amb 
despoblament, animals auxiliars i de producció amb mascotes; i 

tradicions amb modes efímeres. 

PRINCIPALS REIVINDICACIONS 

 Serveis socials, plans formatius i d’ocupació adequats per als nostres 
pobles. 

 Establir energies renovables buscant el menor impacte al territori i 
compensant pels perjudicis. 
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 Pla de xoc davant l’increment de costos de producció agraris 

(bonificar la compra de gasoil, adobs i altres). 

 Aplicació de la Llei de la Cadena Alimentària per garantir que els 

preus cobreixin els costos de producció. 

 Ajuts agraris que compensin les inversions mediambientals, de 
benestar animal i seguretat alimentària. 

 Controlar que les importacions de tercers països compleixin amb les 
mateixes normatives que ens fan complir als pagesos i ramaders de 

la Unió Europea. 

 Promoció i defensa de l’activitat cinegètica com a mesura de control 

de la fauna salvatge. 

 Condicions de contractació laboral que permetin la temporalitat i 

estacionalitat intrínseques del sector agrari. 

 Assegurances agràries assumibles econòmicament. 

 Reducció de les tarifes elèctriques i aplicació de la doble potència per 

al sector agrari, tal com preveu la llei. 

 Facilitats per als joves que es volen incorporar al sector agrari, així 

com per a totes les dones, que acostumen a tenir-ho encara més 
difícil.  

 Pla de promoció de l’agroturisme generant riquesa al medi rural, però 
respectant l’activitat agrària. 

 

És per això que l’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia adopta als 
següents ACORDS: 

Primer.- Fer una crida al conjunt de la societat catalana a mobilitzar-se 
per defensar el sector agrari i el món rural, sumant-se al moviment 

“20M Rural Junts pel Camp”. Volem pagesos i ramaders que continuïn 
als seus pobles produint aliments per a tots i totes. Així mateix, instem 

al govern espanyol a modificar les seves polítiques per preservar el món 
rural en risc de desaparèixer. 

Segon.- Ens comprometem a col·laborar i promoure l’adhesió a la 
mobilització “20M Rural Junts pel Camp”; i accions que s’organitzin per 

defensar que al món rural es pugui viure dignament, que se´l respecti i 
que sigui comprès des del món urbà. 

Tercer.- Comunicar el següent acord al moviment “20M Rural Junts pel 

Camp”, i a l’organització professional agrària Joves Agricultors i 
Ramaders de Catalunya-JARC.». 

Sotmès a votació, la proposta d’acord presentada per l’organització 

professional agrària JARC, és aprovada pels dos membres assistents al 
Ple dels tres que composa. 
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14è.- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA 

AL PROTOCOL D’ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES I 
LGTBIFÒBIQUES ALS ESPAIS PÚBLICS D’OCI DE L’ALT 

EMPORDÀ. 
 
Tot seguit el Sr. Alcalde presenta la proposta per a l’adhesió al protocol 

d’abordatge de les violències masclistes i lgtbifòbiques als espais públics 
d’oci de Joventut de l’alt Empordà, següent: 

 
«ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA AL 

PROTOCOL D’ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES I 
LGTBIFÒBIQUES ALS ESPAIS PÚBLICS D’OCI DE L’ALT EMPORDÀ. 

Vist el protocol d’abordatge de les violències masclistes i lgtbifòbiques 
als espais públics d’oci de l’Alt Empordà aprovat pel Ple del Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà en el Ple de data 22 de febrer de 2022. 

Vist que la creació d’aquest protocol ha comptat amb la implicació de 
professionals de diferents àmbits i serveis: SIAD Figueres, SIE, Mossos 

d’Esquadra, Hospital Comarcal, Regidors/es de joventut i igualtat, 
Professionals de Joventut... i neix amb la voluntat d’emmarcar i donar 

un mateix sentit a totes les accions que ja s’estan desenvolupant des 
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i Ajuntaments, serveis i entitats 

de la comarca per tal de millorar la coordinació així com poder 
desenvolupar noves accions conjuntes. 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- L’adhesió de l’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia al 
Protocol d’abordatge de les violències masclistes i lgtbifòbiques  als 

espais públics d’oci aprovat pel Ple del CCAE de data 22 de febrer de 
2022. 

Segon.- Comprometre’s a dur a terme i desplegar les accions per la 
prevenció i l’abordatge de les violències masclistes i lgtbifòbiques als 

espais d’oci previstos. 

Tercer.- Comprometre’s a dotar partida pressupostària adequada i 

suficient en els seus pressupostos per tal de poder dur a terme les 
diferents accions previstes en el  Protocol d’abordatge de les violències 
masclistes i lgtbifòbiques  als espais públics d’oci de l’Alt Empordà. 

Quart.- Nomenar al Sr. Xavier Camps i Comas, Alcalde de la Corporació 
i amb DNI 38806743Q, com responsable de l’entitat en l’aplicació del 

Protocol i interlocutor davant el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.». 

 

Sotmès a votació, la proposta d’acord presentada pel Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà d’adhesió al protocol d’abordatge de les violències 

masclistes i lgtbifòbiques als espais públics d’oci de Joventut de l’Alt 
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Empordà, és aprovada pels dos membres assistents al Ple dels tres que 

el composa. 
 

 
15è.- SOL·LICITUD AL DEPT. D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA D’IMPLANTACIÓ DEL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ 

INFANTIL. 
 

Tot seguit el Sr. Alcalde posa a consideració del Ple la proposta de 
sol·licitud al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de 

la implantació del primer cicle d’Educació Infantil que tot seguit es 
detalla: 

 
«SOL·LICITUD AL DEPT. D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA D’IMPLANTACIÓ PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ 

INFANTIL. 

Vista la possibilitat que les poblacions de menys de 2500 habitants que 

tenen escola puguin acollir alumnes de 1r cicle d’infantil (1 i 2 anys) 
dins el funcionament de l’escola. 

Vist que l’escola Rural del nostre municipi compleix amb els requisits 
establerts pel Departament d’Educació. 

Vist que el Consell Escolar de l’escola rural de Palau de Santa Eulàlia en 
el Consell Escolar del dia 21 de març de 2022 va aprovar per unanimitat 

la voluntat de crear una aula de l lar d’infants a l’escola de Palau de 
Santa Eulàlia. 

És per això que l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 

següents ACORDS: 

Primer.- Sol·licitar al Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya la implantació del Primer Cicle d’Educació Infantil dins l’Escola 
Rural de Palau de Santa Eulàlia. 

Segon.- Facultar a l’Alcalde perquè dugui a terme les actuacions 
necessàries per fer efectiu aquest acord.» 

 
Sotmès a votació, la proposta d’acord de sol·licitar al Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya la implantació del Primer Cicle 

d’Educació Infantil dins l’Escola Rural de Palau de Santa Eulàlia, és 
aprovada pels dos membres assistents al Ple dels tres que composa. 

 
 

16è.- PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL 
SERVEI DEL BAR DEL LOCAL SOCIAL DE PALAU DE SANTA 

EULÀLIA. 
 



 
 

46 

 

Tot seguit l’Alcalde proposa l’adopció del següent acord per a 

l’adjudicació del Bar del Local Social de Palau de Santa Eulàlia. 
 

«Vista la necessitat de disposar d’una instal·lació d’aquesta naturalesa 
en el poble que presti el servei de Bar a la població, atès que aquest es 
considera un punt de trobada de la població, que ocasiona dinamització 

i cohesió en el municipi, alhora que genera oportunitats de feina. 

En relació amb l’expedient de contractació del servei del bar del local 

social de Palau de Santa Eulàlia que es tramita per a la seva 
contractació.  

Vist el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació 
del servei de Bar del Local Social de Palau de Santa Eulàlia aprovat pel 

Ple de l’Ajuntament del dia 25 de gener de 2022.  

Vistes les propostes presentades a través de la plataforma de serveis de 
contractació pública eLicita, amb les quals s’ha obtingut la següent 

puntuació: 
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Vista la valoració i resolució de l’acta de la Mesa de Contractació per a 

l’obertura dels sobres, quedant amb el següent resultat: 

 

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de 
Secretaria, i de conformitat amb allò que s'ha fixat en 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. 
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Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:  

Primer.- Adjudicar a la Sra. ARIADNA SISQUELLA MONTAGUT el 
contracte de serveis del bar del local social de Palau de Santa Eulàlia, 

en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en 
els plecs de clàusules administratives particulars aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament del dia 25 de gener de 2022.  

Segon.- Requerir a l’adjudicatari perquè en el termini de deu dies, a 
comptar des del següent al de la notificació, presenti la següent 

documentació: 

- Documentació justificativa de la constitució de la garantia definitiva 

d’import cinc-cents (500.-) euros. 

- Subscripció d’una pòlissa de responsabilitat civil derivada de l’exercici 

de l’activitat amb una cobertura mínima de 300.000,00 euros. 

Tercer.- Adonar de la present resolució a la Intervenció a l'efecte de 
practicar les anotacions comptables que procedeixin.  

Quart.- Designar com a responsable del contracte al Sr. Xavier Camps, 
alcalde de la Corporació. 

Cinquè.- Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat 
adjudicataris.  

Sisè.- Notificar a la Sra. Ariadna Sisquella, adjudicatària del contracte, 
la present Resolució i citar-la per a la signatura del contracte.  

Setè.- Publicar anunci d'adjudicació en el perfil del contractant en 
termini de quinze dies.  

Vuitè.- Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil del 
contractant en termini no superior a quinze dies.  

Novè.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades 

bàsiques del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import 
d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de 

l'Impost sobre el Valor Afegit.».  
 

Sotmesa a votació, la proposta d’adjudicació del contracte de serveis 
per a la contractació del servei del bar del local social de Palau de Santa 

Eulàlia és aprovada amb el vot a favor dels dos membres assistents dels 
tres que el composa. 
 

 
17è.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN LA 
CONTRACTACIÓ DE L’OBRA D’URBANITZACIÓ BÀSICA DE LES 

INFRAESTRUCTURES DEFINIDES EN EL PLA PARCIAL DEL 
SECTOR SUD 01 DEL TERME MUNICIPAL DE PALAU DE SANTA 



 
 

49 

 

EULÀLIA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, 

AMB UNA PLURALITAT DE CRITERIS D’ADJUDICACIÓ. 
 

Vist l’expedient que es tramita per a la contractació de l’obra 
d’urbanització bàsica de les infraestructures definides en el Pla Parcial 
del Sector Sud 01 del terme municipal de Palau de Santa Eulàlia, 

mitjançant procediment obert simplificat, amb una pluralitat de criteris 
d’adjudicació. 

 
Vist el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació 

de l’obra d’urbanització bàsica de les infraestructures definides en el Pla 
Parcial del Sector Sud 01 del terme municipal de Palau de Santa Eulàlia, 

que té per objecte la contractació de les obres d’urbanització bàsica 
definides en el Pla Parcial del Sector Sud 01. 
 

A la vista de les característiques del contracte, el Ple de la Corporació 
amb el vot a favor dels dos membres assistents dels tres que els 

composa ACORDA:  
 

Primer.- Aprovar el Plec de Clàusules administratives particulars de 
l’obra d’urbanització bàsica de les infraestructures definides en el Pla 

Parcial del Sector Sud 01 del terme municipal de Palau de Santa Eulàlia. 
 

Segon.- Publicar l’anunci de licitació i tota la documentació integrant de 
l'expedient de contractació, en el perfil del contractant amb el contingut 
contemplat en l’annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de 

contracte del Sector Públic.  
 

Tercer.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la 
seva composició en el perfil de contractant, quedant integrada pels 

membres següents:  
President/a: Xavier Camps i Comas (Alcalde).  

Vocals:  
- Titular: Consol Barneda i Gardella (Secretària actal. de la 

Corporació)  

- Titular: Tècnic membre del personal del Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà.  

Secretària: Titular: Núria Galimany i Granés.  
 

Quart.- Facultar al Sr. Xavier Camps i Comas, Alcalde d’aquest 
Ajuntament a signar els documents necessaris per a l’execució del 

present acord. 
 
 

 
18è.- ASSUMPTES URGENTS. 
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Seguidament el senyor alcalde pregunta als assistents si desitgen 

sotmetre alguna qüestió al Ple de caràcter urgent, manifestant-se tots 
els assistents en sentit negatiu. 

 
 
19è.- PRECS I PREGUNTES. 

 
Tot seguit el senyor Alcalde pregunta a la resta d’assistents si desitgen 

sotmetre alguna qüestió al Ple, manifestant-se tots els assistents en 
sentit negatiu. 
 
 
 
 

No havent més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a l’hora del dia de  

la data, del que certifico. 
 

 
Document signat electrònicament. 
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