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ACTA DE LA JUNTA DE VEÏNS DE L’ENTITAT MUNICIPAL 

DESCENTRALITZADA DE SELLUI 

 

 

 

LLOC:  Sala de Plens de l’Ajuntament de Baix Pallars. 

 

DATA: 13 d’octubre de 2020. 

 

CARÀCTER: ORDINÀRIA. 

 

SESSIÓ: 02/2020 

 

HORA INICI:  10:30 hores. 

 

HORA FINALITZACIÓ:  11:35 hores. 

 

MEMBRES ASSISTENTS:  

President: Jordi Vives Bonet 

Vocals: Francesc Sala Bassas 

 

MEMBRES ABSENTS: 

  Mariona Orfila Puche  

 

SECRETÀRIA - INTERVENTORA: 

 Núria Agulló Salvà 

 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1.- Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió anterior. 

2.- Relació de Decrets de Presidència. 

3.- Correspondència oficial d'interès. 

4.- Donar compte de l’aprovació de la Liquidació del pressupost de l’exercici 2019. 

5.- Informar el Compte General de l’exercici 2019. 

6.- Donar compte de l’informe resum anual del control intern de l’exercici 2019. 

7.- Aprovació, si s’escau, del règim de control intern simplificat. 

8.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de gestió entre el DARPA i l’EMD de Sellui per  

     tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma  

     conjunta amb les forests de titularitat del DARPA. 

9.- Informes de Presidència. 

10.- Precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la sessió: 

 

La Sra. Secretària comprova que existeix el quòrum necessari per la celebració de 

la sessió de la Junta de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada.  

 

El Sr. President pren la paraula i tot saludant als membres presents, a la Sala de 

Sessions de la Corporació, dóna inici a la Junta de Veïns de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada.  

 

 

PRIMER.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 

 

Atès el que disposen l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 

l’article 91.1 del ROF, l’esborrany de l’Acta 01/2020, de 13 de febrer de 2020, ha 

estat lliurada juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió perquè els membres 

de la Junta de Veïns en tinguin coneixement. 

 

El Sr. President pregunta als vocals si tenen algun observació a fer i trobada 

conforme, la Junta de Veïns, per unanimitat dels membres presents, dos dels tres 

membres que integren l'Entitat Municipal, acorda: 

 

Aprovar la redacció de l’Acta 01/2020, de 13 de febrer de 2020, ordenant la seva 

inscripció al Llibre d’Actes creat a l’efecte. 

 

SEGON.- RELACIÓ DE DECRETS DE PRESIDÈNCIA. 

 

Es presenta als membres de la Junta de Veïns la relació de Decrets de Presidència 

dictats des de la darrera sessió plenària, la qual ha estat llegida perquè els 

membres de la Junta de Veïns en tinguin coneixement. 

 

Relació de Decrets: 

 

. Decret 01/2020, de data 9 de gener de 2020, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de despeses per import de 93.89 euros. 

 

. Decret 02/2020, de data 28 de gener de 2020, pel qual es sol·licita a la Diputació 

de Lleida un ajut per a la realització de l’actuació de “Pavimentació de tram de 

carrer als accessos de la zona oest de Sellui” per import de 5.000,00 euros. 

 

. Decret 03/2020, de data 3 de febrer de 2020, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de despeses per import de 159,30 euros. 

 

. Decret 04/2020, de data 2 de març de 2020, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de despeses per import de 196,13 euros. 

 

. Decret 05/2020, de data 1 d’abril de 2020, pel qual s’aprova i es dóna conformitat 

a la relació de despeses per import de 124,50 euros. 
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. Decret 06/2020, de data 4 de maig de 2020, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de despeses per import de 1.492,88 euros. 

 

. Decret 07/2020, de data 28 de maig de 2020, pel qual s’arrenda l’aprofitament de 

pastures dels comunals de Sellui, de la temporada 2020_2021, des de 1 de juny de 

2020 al 31 de maig de 2021, a l’empresa Assumpta Codinach i Ramon Font, CB 

(Aixalda), amb NIF E-25423443, veïns de Pobellà, amb adreça Casa Mestrepere, 

per import total de 1.713,00 euros. 

 

. Decret 08/2020, de data 28 de maig de 2020, pel qual es declara que s’accepta 

l’ajut atorgat per la Diputació de Lleida en virtut del Pla Especial de Cooperació 

Municipal per l’import de 2.500,00 euros. 

 

. Decret 09/2020, de data 28 de maig de 2020, pel qual es declara que s’accepta 

l’ajut atorgat per la Diputació de Lleida en virtut del Pla Econòmic per a Ens Locals 

en l’àmbit de la Salut per l’import de 7.500,00 €. 

 

. Decret 10/2020, de data 1 de juny de 2020, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de despeses per import de 376,60 euros. 

 

. Decret 11/2020, de data 1 de juliol de 2020, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de despeses per import de 2.323,07 euros. 

 

. Decret 12/2020, de data 17 de juliol de 2020, pel qual es declara que s’accepta 

l’ajut atorgat per la Diputació de Lleida en virtut del Pla Econòmic per a Ens Locals 

destinat a l’arranjament de camins, gener 2020 – juny 2021, per l’import de 

4.377,78 euros. 

 

. Decret 13/2020, de data 17 de juliol de 2020, pel qual es declara que s’accepta 

l’ajut atorgat per la Diputació de Lleida en virtut del Pla econòmic per a ens locals 

en l’àmbit de la cultura de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida, per a l’any 2020, 

per import de 1.645,00 euros. 

 

. Decret 14/2020, de data 17 de juliol de 2020, pel qual es sol·licita un ajut a la 

Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi per a l’actuació “Obertura 

de línia de defensa contra incendis forestals d’accessibilitat (FAT) en 2,40 km de les 

forests de Sellui, municipi de Baix Pallars”, dins de l’annex 5. Prevenció d’incendis 

forestals i restauració del potencial forestal, per import de 2.090,88 euros. 

 

. Decret 15/2020, de data 3 d’agost de 2020, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de despeses per import de 64,00 euros. 

 

. Decret 16/2020, de data 17 d’agost de 2020, pel qual s’aprova la liquidació del 

pressupost de l’exercici 2019. 

 

. Decret 17/2020, de data 15 de setembre de 2020, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de despeses per import de 64,00 euros. 
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. Decret 18/2020, de data 1 d’octubre de 2020, pel qual s’aprova i es dóna 

conformitat a la relació de despeses per import de 64,00 euros. 

 

TERCER.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL D'INTERÈS. 

 

Es dóna compte als membres de la Junta de Veïns perquè en tinguin coneixement, 

de les entrades i sortides que s’han realitzat des de la darrera sessió. 

 

Relació d’entrades: 

 

E-2020/3 a E-2020/49. 

 

Relació de sortides: 

 

S-2020/4 a S-2020/24. 

 

QUART.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 

PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2019. 

 

Atès que per Resolució d’Alcaldia núm. 16/2020, de data 17 d’agost de 2020, es va 

aprovar la Liquidació del pressupost de l’exercici 2019. 

 

Vist que l'article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, disposa que una 

vegada realitzada l'aprovació del pressupost es donarà compte al Ple en la primera 

sessió que celebri. 

 

La Junta de Veïns s'assabenta del contingut de la Liquidació del pressupost de 

l'exercici 2019 i de la seva aprovació per part de Presidència. 

 

CINQUÈ.- INFORMAR EL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2019. 

 

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2019, cal elaborar el compte general de 

l’entitat local. 

 

El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, 

financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació 

bàsica, complementària i annexos. 

 

Els estats i comptes de l’exercici 2019 s’han de sotmetre a l’informe de la Comissió 

Especial de Comptes de l’entitat, que queda constituïda en aquest mateix acte per 

tots els membres presents de l’Entitat Municipal Descentralitzada. 

 

D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la 

Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions 

concordants. 
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La Junta de veïns, per unanimitat dels membres presents, dos dels tres membres 

que integren l'Entitat Municipal, acorda: 

 

Primer.- Informar favorablement el compte general de l’exercici 2019 integrat pels 

estats i documents comptables de l’Entitat Municipal Descentralitzada. 

 

Segon.- Mitjançant l’edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el 

tauler d’anuncis de l’Entitat Municipal, el compte general s’exposarà públicament 

durant un termini de quinze dies, a fi que durant aquest temps i vuit dies més es 

puguin presentar per escrit les reclamacions, les esmenes i les observacions 

oportunes, que seran resoltes per la mateixa Comissió Especial de Comptes. 

 

SISÈ.- DONAR COMPTE DE L’INFORME RESUM ANUAL DEL CONTROL 

INTERN DE L’EXERCICI 2019. 

 

Per part de la Intervenció de l’Entitat Municipal Descentralitzada es dóna compte de 

l’Informe resum anual de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Sellui dels resultats 

del control intern, que s’estableix a l’article 213 del Tet refós de la Llei Reguladora  

de les Hisendes Locals, de l’exercici 2019. 

 

SETÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL RÈGIM DE CONTROL INTERN 

SIMPLIFICAT. 

 

Vista la necessitat d’adoptar el model de control intern simplificat, en règim de 

fiscalització i intervenció limitada prèvia, de requisits bàsics, per a les despeses i 

obligacions, i de control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a 

procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos 

d’aquesta Entitat local, en aplicació del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel 

qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic 

local. 

 

Antecedents: 

1.- La funció de control intern de la gestió econòmica financera i pressupostària de 

les entitats locals es regula amb caràcter general en els articles 92, 133 i 136 de la 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (LRBRL), i en els articles 213 i 

següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de  5 de març, pel qual s’aprova el Text 

refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), i concretament, en el 

Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control 

intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017).  

 

2.- L’article 213 del TRLRHL estableix que les funcions de control intern s’exerciran 

en les entitats locals amb l’extensió i efectes que es determinen en els articles 

següents de la llei, respecte de la seva gestió econòmica, dels organismes 

autònoms i de les societats mercantils d’elles dependents, en les seves modalitats 

de funció interventora, funció de control financer, inclosa l’auditoria de comptes de 

les entitats locals que es determinin reglamentàriament i funció de control de 

l’eficàcia.  
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3.- El RD 424/2017 té per objecte el desenvolupament del reglament previst a 

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

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i la seva finalitat és la regulació dels 

procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació a 

les entitats locals en termes homogenis amb els desenvolupats en altres àmbits del 

sector públic.  

 

4.- S’ha disposat, conforme l’article 13.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, 

pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic 

Local, la implantació, en el seu cas, del règim de fiscalització i intervenció limitada 

prèvia de requisits bàsics en quan a les despeses i obligacions, respecte dels 

extrems fixats per l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article 152.1 de la 

Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i de substitució de la 

fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat local, pel 

control inherent a la presa de raó en comptabilitat.  

 

Legislació aplicable: 

Està constituïda bàsicament per les següents normes : 

1- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local (LRBRL)  

2- Reial decret legislatiu 2/2004, de  5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 

la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)  

3- Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del 

control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017)  

4- Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 

funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional   

5- Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de 

l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 

2008, actualitzat per Acord de 7 de juliol de 2011, pel que és d’aplicació a la 

previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte l’exercici 

de la funció interventora en règim de requisits bàsics.  

 

Fonaments de dret: 

1.- L’article 4 del RD 424/2017 estableix que l’òrgan interventor de l’entitat local, 

en l’exercici de les seves funcions de control intern, està sotmès als principis 

d’autonomia funcional, exercici desconcentrat i procediment contradictori i haurà 

d’exercir el control intern amb plena autonomia respecte de les autoritats i les 

altres entitats la gestió de les quals sigui objecte del control. A aquests efectes, els 

funcionaris que el portin a terme han de tenir independència funcional respecte dels 

titulars de les entitats controlades. L’òrgan interventor ha de disposar d’un model 

de control eficaç i per a això se li han d’habilitar els mitjans necessaris i suficients. 

 

A aquests efectes el model ha d’assegurar, amb mitjans propis o externs, el control 

efectiu de, com a mínim, el vuitanta per cent del pressupost general consolidat de 

l’exercici mitjançant l’aplicació de les modalitats de funció interventora i control 

financer, i del cent per cent del mateix en el transcurs de tres anys consecutius.  

 

2.- L’article 6 del mateix RD 424/2017, estableix que l’òrgan interventor pot fer ús, 

en l’exercici de les seves funcions de control, del deure de col·laboració, de la  
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facultat de sol·licitar assessorament, de la defensa jurídica i de la facultat de revisió 

dels sistemes informàtics de gestió d’acord amb el que preveuen els paràgrafs 

següents. 

 

Concretament, l’apartat 4 d’aquest article 6, estableix que els òrgans interventors 

poden sol·licitar, a través del president de l’entitat local, l’assessorament i informe 

dels serveis d’assistència municipal i dels òrgans competents de les diputacions 

provincials, els cabildos, els consells insulars i les comunitats autònomes 

uniprovincials. 

 

3.- Previ informe de l'òrgan interventor i a proposta del President, el Ple de l'Entitat 

Local podrà acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia, segons 

l'article 219.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat 

pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març en relació amb el 13.1 del Reial 

decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern 

en les entitats del Sector Públic Local. 

 

4.- L’article 39 del RD 424/2017 estableix que podran aplicar el règim de control 

intern simplificat aquelles entitats locals incloses en l’àmbit d’aplicació del model 

simplificat de comptabilitat local (Regla 1 de la Instrucció del model simplificat de 

comptabilitat local, aprovada per l’Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre), i 

que són les següents :  

 

a. Els municipis el pressupost dels quals no excedeixi els 300.000 €.  

b. Els municipis amb pressupost superior a 300.000 € però que no excedeixi els 

3.000.000 €, i la població dels quals no superi els 5.000 habitants.  

c. La resta d’entitats locals sempre que el seu pressupost no excedeixi els 

3.000.000 €.  

 

Als efectes del que preveu el paràgraf anterior, s’ha de prendre com a import del 

pressupost el de les previsions inicials d’ingressos de l’últim pressupost aprovat 

definitivament per l’entitat local i, si s’escau, el de les previsions inicials d’ingressos 

que, per a l’entitat local i els seus organismes autònoms, es dedueixi de l’estat de 

consolidació del pressupost a què fa referència l’apartat 1.c) de l’article 166 del 

TRLRHL, corresponent a l’últim pressupost aprovat. I, per a la determinació del 

número d’habitants s’efectuarà en funció de les xifres de població resultants de la 

última revisió del padró municipal.  

 

Quan una entitat que aplica el règim de control simplificat deixa de complir aquests 

requisits, només estarà obligada a aplicar el model normal de control, si aquesta 

circumstància es manté durant tres exercicis consecutius; tenint en compte que el 

model de control s’haurà d’aplicar, en qualsevol cas, per exercicis complerts i per 

totes les entitats que formen part del sector públic de l’entitat local.  

 

Aquesta Entitat Municipal Descentralitzada, d’acord amb les xifres de població 

resultants de la última revisió del padró municipal, té una població de dret de 20 

habitants, i l’import de les previsions inicials d’ingressos de l’últim pressupost  
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aprovat per l’entitat local i, si s’escau, el de les previsions inicials d’ingressos que, 

per l’entitat local i els seus organismes autònoms, es dedueixi de l’estat de 

consolidació del pressupost a què fa referència l’apartat 1.c) de l’article 166 del text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març (TRLRHL), corresponent a l’últim pressupost aprovat, és de 

17.458,88 €, variables de població i pressupost que fan que estigui inclòs en l’àmbit 

d’aplicació del model simplificat de comptabilitat local, i per tant, es pugui acollir, 

d’acord amb l’article 39 del RD 424/2017, al règim de control intern simplificat.  

 

L’article 40 del RD 424/2017 estableix que les entitats acollides al règim de control 

intern simplificat hauran d’exercir la funció interventora, en les seves dues 

modalitats de règim ordinari i especial de fiscalització i intervenció limitada prèvia, 

respecte a la gestió econòmica de l’Entitat Local, no sent d’aplicació obligatòria la 

funció de control financer, sense perjudici de l’aplicació de l’auditoria de comptes en 

els supòsits previstos en l’article 29.3.A) del mateix RD 424/2017 i d’aquelles 

actuacions la realització de les quals per l’òrgan interventor deriva d’una obligació 

legal.  

 

L’exercici d’aquesta funció interventora es realitzarà en els mateixos termes a totes 

les entitats locals, independentment de que el règim de control aplicat sigui el 

simplificat o el general; no obstant, en l’exposició de motius del RD 424/2017, el 

legislador considera raonable, sobretot pel que fa a les entitats locals que optin pel 

règim de control simplificat, l’aplicació de la fiscalització prèvia limitada, sempre i 

quan el ple adopti els acords oportuns de conformitat amb els articles 219.2 del 

TRLRHL i 13 del RD 424/2017.  

 

5.- En matèria de drets i ingressos, l'exercici de l'expressada funció interventora 

comprendrà la intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o expedient 

susceptible de produir drets de contingut econòmic i ingressos o moviment de fons 

de valors. 

 

La fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local (i la 

dels seus organismes autònoms) es podrà substituir, sempre que ho acordi el ple, 

pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat i, si s’escau, pel control 

posterior dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat mitjançant l’exercici del 

control financer; com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre 

els drets i ingressos, en els termes que preveuen els articles 9.1 i 40 del RD 

424/2017. 

 

L'apartat 2 del citat article 9 disposa que el control posterior dels drets i ingressos 

de la Tresoreria de l'Entitat Local i la dels seus organismes autònoms s'efectuarà 

mitjançant l'exercici del control financer. 

 

Serà la Junta de Veïns l'òrgan competent que podrà acordar la substitució de la 

fiscalització prèvia de drets per la inherent a la presa de raó en comptabilitat i per 

actuacions comprovatòries de control financer. 
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Aquest control financer posterior es durà a terme mitjançant la utilització de 

tècniques de mostreig o auditoria que han de ser objecte de valoració i 

desenvolupament per part de la Intervenció d'aquesta Entitat Municipal 

Descentralitzada. 

 

No obstant això, ha de tenir-se en compte que no serà possible acordar la 

substitució de la fiscalització prèvia de tots els drets i ingressos de l'Entitat, ja que, 

conforme l'article 9.3 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, els actes d'ordenació 

i pagament material derivats de devolucions d'ingressos indeguts sempre seran 

sotmesos a la funció interventora plena prèvia.  

 

En tot cas, de no acordar-se de forma expressa la referida substitució, serà 

aplicable fiscalització prèvia plena a tots els actes, documents o expedients 

susceptibles de produir drets de contingut econòmic i ingressos o moviment de fons 

de valors.  

 

6.- Els articles 7 i següents del RD 424/2017 estableixen que la funció interventora, 

que podrà ser exercida com a fiscalització prèvia o com a intervenció prèvia, segons 

el cas, té per objecte controlar, abans que siguin aprovats, els actes de l’entitat 

local i dels seus organismes autònoms, sigui quina sigui la seva qualificació, i, en 

els supòsits en què ho determini la normativa aplicable, els consorcis adscrits, que 

donen lloc al reconeixement de drets o a la realització de despeses, així com els 

ingressos i pagaments que se’n derivin, i la inversió o l’aplicació en general dels 

seus fons públics, amb la finalitat d’assegurar que la seva gestió s’ajusti a les 

disposicions aplicables en cada cas.   

 

Pel que fa referència al procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre 

despeses i obligacions, l’article 13.1 del mateix RD 424/2017, de 28 d’abril, 

estableix que, previ informe de l’òrgan interventor i a proposta del president, el Ple 

de l’Entitat local podrà acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia 

de requisits bàsics. Per tots aquests casos en què el Ple acordi la fiscalització i 

intervenció limitada prèvia, l’òrgan interventor es limitarà a comprovar els requisits 

bàsics que es detallen a l’apartat 2 de l’article 13, estant subjectes a control 

posterior, mitjançant l’exercici del control financer. 

 

Per a la determinació dels requisits considerats bàsics cal atendre a aquells que 

assegurin l’objectivitat, la transparència, la no discriminació i la igualtat de tracte 

en les actuacions públiques, i resultaran d’aplicació en tot cas els requisits bàsics 

recollits en l’Acord del Consell de Ministres vigent en cada moment, en tot allò que 

sigui d’aplicació a les entitats locals. 

 

I en conseqüència, resultarà aplicable el règim ordinari de fiscalització i intervenció 

prèvia respecte dels tipus de despeses i obligacions per als quals no s’hagi acordat 

el règim de requisits bàsics als efectes de fiscalització i intervenció limitada prèvia, 

el mateix que, al marge ja d’acord, per a les despeses de quantia indeterminada.  

 

 

 



EMD Sellui 
Pallars Sobirà 

 

10 
C/ Únic, s/n – 25591 Sellui (Lleida)  Telf.- 973.66.20.40  / 638.61.07.20  –  Fax.- 973.66.21.83 – 

e.m.d.sellui@gmail.com  

 

Com ja s’ha avançat, en els casos en què el Ple adopti el règim de fiscalització i 

intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, l’òrgan interventor es limitarà a 

comprovar els requisits bàsics següents :  

 

a. L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat a la naturalesa 

de la despesa o obligació que es proposi contreure. S’entén que el crèdit és adequat 

quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la 

tresoreria de l’entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del 

TRLRHL.  

 

En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb 

finançament afectat s’ha de comprovar que els recursos que les financen són 

executius, i s’ha d’acreditar amb l’existència de documents fefaents que n’acreditin 

l’efectivitat.  

Quan es tracti de contreure compromisos de despeses de caràcter plurianual s’ha 

de comprovar, a més, si es compleix el que preceptua l’article 174 del TRLRHL.  

S’entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i 

no prescrites a càrrec de la tresoreria de l’entitat local que compleixin els requisits 

dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  

 

b. Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan competent. En tot cas 

s’ha de comprovar la competència de l’òrgan de contractació o concedent de la 

subvenció quan aquest òrgan no tingui atribuïda la facultat per aprovar les 

despeses de què es tracti.  

 

c. Els altres aspectes que, per la seva transcendència en el procés de gestió, 

determini el ple a proposta del president i previ informe de l’òrgan interventor.  A 

aquests efectes, independentment que el Ple hagi dictat acord o no, es consideren, 

en tot cas, transcendents en el procés de gestió els aspectes que fixi l’acord de 

Consell de Ministres vigent respecte l’exercici de la funció interventora en règim de 

requisits bàsics, en els supòsits que siguin aplicables a les entitats locals, que s’han 

de comprovar en tots els tipus de despesa que comprèn. 

 

7.- En relació a aquest règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de 

requisits bàsics respecte de despeses i obligacions, l’article 13 RD 424/2017, de 28 

d’abril, preveu que, addicionalment, la Junta de Veïns pugui aprovar altres extrems 

addicionals que tindran la consideració de requisits o tràmits essencials. Aquests 

extrems haurien de tenir com a finalitat assegurar l’objectivitat, la transparència, la 

no discriminació i la igualtat de tracte en les actuacions públiques.  

 

No obstant, encara que l’Entitat no hi acordi d’addicionals essencials, els òrgans de 

control que observin alguna incidència en el compliment dels requisits propis d’un 

expedient sempre podran fer ús de la seva facultat de formular observacions 

complementàries en la fiscalització i intervenció limitada prèvia, conforme es 

preveu a l’article 14 del RD 424/2017, de 28 d’abril, que disposa que “l’òrgan 

interventor pot formular les observacions complementàries que consideri 

convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la  
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tramitació dels expedients. Respecte a aquestes observacions no és procedent el 

plantejament de discrepància”. 

 

8.- L’informe emès per la Secretaria intervenció de l’Entitat va considerar adient, i 

la Presidència va assumir aquest criteri a efectes de la seva Proposta d’Acord, 

l’aplicació del règim de fiscalització limitada prèvia de despeses i obligacions en 

règim de requisits bàsics, respecte dels extrems fixats per l'Acord del Consell de 

Ministres previst en l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General 

Pressupostària. 

 

9.- I igualment van considerar adient el mateix Informe de Secretaria Intervenció  

la proposta d’Acord de substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de 

la tresoreria de l’Entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, 

pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a 

l’exercici de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos. 

 

En raó dels anteriors antecedents, normativa aplicable i fonaments, la Junta de 

veïns, per unanimitat dels membres presents, dos dels tres membres que integren 

l'Entitat Municipal, acorda: 

 

Primer.- D’aplicació del règim simplificat pel control intern de l’activitat econòmica 

financera de l’entitat local, en els termes que preveuen els articles 39 i 40 del Reial 

Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual s’estableix el règim jurídic del control 

intern de les Entitats del Sector Públic Local, amb efectes del 13 d’octubre de 2020.  

 

Segon.- De substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la 

tresoreria de l’Entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel 

control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a 

l’exercici de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos, en els termes 

que preveuen els articles 9.1 i 40 de la norma reglamentària esmentada, i amb 

efectes igualment del 13 d’octubre de 2020. 

 

Tercer.- D’adopció del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de 

requisits bàsics per a l’exercici de la funció interventora sobre despeses i 

obligacions, en els termes que preveu l’article 13.1 de l’esmentat Reial Decret 

424/2017, de 28 d’abril, i respecte dels extrems fixats per l'Acord del Consell de 

Ministres previst en l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General 

Pressupostària, i també amb efectes del 13 d’octubre de 2020. 

 

Quart.- De declaració expressa que qualsevol altra tipologia de despesa també 

estarà sotmesa a fiscalització i intervenció prèvia limitada de requisits bàsics, 

havent-se de comprovar els extrems generals regulats en el citat Reial Decret 

424/2017, de 28 d’abril. 

 

Cinquè.- De deixar sense efecte tot allò que reguli l’exercici del control intern a 

l’Entitat Municipal Descentralitzada que contradigui la normativa vigent en matèria 

de control intern, a partir de1 13 d’octubre de 2020. 
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VUITÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE GESTIÓ ENTRE EL 

DARPA I L’EMD DE SELLUI PER  TAL DE REALITZAR LA GESTIÓ FORESTAL A 

LES FORESTS DE LA SEVA TITULARITAT DE FORMA CONJUNTA AMB LES 

FORESTS DE TITULARITAT DEL DARPA. 

 

Vist el Conveni de Gestió entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació i l’Entitat Municipal Descentralitzada de Sellui per tal de realitzar la 

gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests 

de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 

següent: 

 

............................................. 

 

Atès el que preveuen els articles 110 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 

règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i 

l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals. 

 

Atès el que preveuen els articles 8.1.f) i 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

de transparència, accés a la informació pública i bon govern, caldrà fer pública al 

Portal de Transparència la informació relativa a l’aprovació del present conveni de 

col·laboració. 

 

La Junta de veïns, per unanimitat dels membres presents, dos dels tres membres 

que integren l'Entitat Municipal, acorda: 

 

Primer.- Aprovar el Conveni de Gestió entre el Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació i l’Entitat Municipal Descentralitzada de Sellui per 

tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma 

conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació, que consta als antecedents. 

 

Segon.- Facultar al Sr. President o membre de la Junta de Veïns en qui delegui, per 

la signatura de l’esmentat Conveni. 

 

Tercer.- Un cop signat, ordenar la publicació integra del Conveni de col·laboració en 

el Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb allò previst a l’article 112.2 de la Llei 

26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya, i en el Portal de transparència, d’acord amb allò previst als 

article 8.1.f) i 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 

la informació pública i bon govern. 

 

Quart.- Comunicar la present resolució al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació. 
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NOVÈ.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

 

9.1.- El Sr. President informa als membres de la Junta de Veïns que s’ha comunicat 

als veïns interessats com ha quedat el tema de les curses de motos. 

 

DESÈ.- PRECS I PREGUNTES. 

 

En aquesta sessió no es donen precs i preguntes. 

 

 

No havent cap altre assumpte a tractar, el Sr. President dóna per conclosa la Junta 

de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada, sent les onze hores i trenta-cinc 

minuts, a Gerri de la Sal, 13 d’octubre de 2020. 

 

 

La Secretària       Vist i plau 

        El President 

 

 

 

 

        Jordi Vives Bonet  


