
 

 

A l’alcalde, per donar compte al Ple Municipal  

 

Resum de les actuacions de control intern dels exercicis 2019 i 2020 

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 (en endavant RD/424/2017), estableix que 

l’òrgan interventor ha d’elaborar anualment un informe-resum dels resultats del control intern. 

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 i ha de contenir els resultats més significatius 

derivats de les actuacions de control financer i de funció interventora.  

L’abast del control intern municipal, entre d’altres normes, està definit principalment en les 

següents: 

 RD/424/2017 

 Resolució 2/4/2020 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat 

 Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de 

l’Administració Local 

 Art. 213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el qual s’aprova 

el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (en endavant 

TRLRHL). 

El Compte General de 2019 va ser aprovat pel Ple de 24/09/2020, prèviament la Comissió 

Especial de Comptes es va reunir els dies 16 de juliol de 2020 i 9 de setembre de 2020 amb 

assistència de l’interventor. A més, els grups municipals es van reunir, amb assistència de 

l’interventor en sessions de treball i comissions informatives sobre la situació econòmica i 

diversos aspectes del funcionament de l’Ajuntament de Blanes els dies 16/04, 04/05, 21/05, 

01/06 i 18/06. És a dir, l’alcalde i tots els grups polítics municipals que formen el Ple han 

compartit amb l’òrgan interventor la situació i funcionament de l’Ajuntament de Blanes però 

no han tingut coneixement formal de l’informe-resum de control intern de 2019 que preveu 

l’article 37 del RD/424/2017.  

Pel que fa a l’informe-resum de control intern de l’exercici 2020 tampoc ha estat lliurat fins ara. 

El 30/04/2021 el titular de l’òrgan interventor municipal va lliurar a la sindicatura de Comptes 

de Catalunya els formularis dels exercicis 2019 i 2020, preparats a l’efecte per la Sindicatura 

de Comptes de Catalunya segons preveu l’art 218.3 del TRLRHL. 

 
        He rebut amb annexos 
L’interventor,       L’alcalde 
 
Signatura electrònica       Signatura electrònica  
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INFORME DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL núm IG 32/2021 
 
Resum anual de l’activitat i resultats del CONTROL INTERN 2019 
 

 
1. OBJECTE DE CONTROL INTERN  

 
Ajuntament de Blanes – P1702600F 
Aigües de Blanes SA – A17323205 
Blanes Medi Ambient SAU – A17956533, sense activitat 

 
 
2. NORMATIVA ESSENCIAL APLICABLE 

Article 4 del 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 

Articles 37 i 38 del RD/424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del 
control intern en les entitats del Sector Públic Local (d’ara endavant RD/424/2017)  

Article 213 del Text refós de la Llei reguladora d’Hisendes locals, aprovada per Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (d’ara endavant TRLRHL) 

 
 
3. ABAST 
 
3.1. Descripció del control intern a l’Ajuntament de Blanes 
 
Amb l’entrada en vigor del RD/424/2017, l’Ajuntament de Blanes, en sessió plenària de  
31/05/2018 va acordar per unanimitat (el subratllat és nostre):  

 
PRIMER. Aprovar l’adhesió a l’acord adoptat per la Diputació de Girona, en sessió plenària de 20 de 

març de 2018 i publicat al BOP núm. 70 de 11 d’abril de 2018 (el qual s’adjunta com Annex), referent als 
requisits bàsics a comprovar en el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia, aplicable als ens 
locals receptors d’assistència de la Diputació en l’exercici del control intern. L’adhesió es produeix sense 
perjudici de les especificitats de l’administració municipal i sobre la base de que, durant el període inicial, 
caldrà posar de manifest les necessitats efectives i les modificacions a aplicar, dins el marc jurídic 
regulador. 
 
SEGON.  Confirmar que la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de l’Ajuntament es limitarà a la presa 

de raó en comptabilitat, en els termes que preveu l’article 9.1 del RD 424/2017. Confirmar, així mateix el 
règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics sobre despeses i obligacions per a 
l’exercici de la funció interventora, en els termes que preveu l’article 13 del RD 424/2017. 

 
 
 
L’activitat de control intern, entre d’altres responsabilitats, s’ha desenvolupat 
especialment pel titular de l’òrgan interventor, una persona funcionària A1/A2, i quatre 
persones funcionàries C1/C2. 
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Aquestes persones treballen a les oficines municipals al Passeig de Pau Casals 39. 
 
El control intern inclou: 

 la funció interventora  

 el control financer: 

o control permanent planificable 

o control permanent no planificable 

o auditories públiques 
 
Altres empleats públics adscrits a l’òrgan interventor no realitzen activitats de control 
intern i es dediquen, per exemple a la funció de comptabilitat i als procediments 
administratius i judicials propis de la hisenda local però aliens a la funció interventora i al 
control financer. 
 
 
3.2. La Funció Interventora 

Té per objecte fiscalitzar tots els actes de l’Ajuntament que donin lloc al reconeixement i 
liquidació de despeses i ingressos, cobraments i pagaments i, en general, drets i 
obligacions que afectin els actius i passius municipals. Per tant, la funció interventora 
col·labora en l’administració dels recursos municipals per tal que la gestió s’ajusti a les 
disposicions aplicables en cada cas. 
 
Són actes típics de la funció interventora: 

a) La intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o expedient susceptible de 
produir drets o obligacions i també moviments de diner o valors. 

b) La intervenció formal de les ordenacions de pagament. 

c) La intervenció material del pagament. 

d) La intervenció i comprovació material de les inversions. 

 

El control de les subvencions s’ha desenvolupat com a control permanent . 
 
Principalment, la funció interventora s’ha concentrat en: 

 la fiscalització de resolucions municipals (inclosa motivació, drets i obligacions)  

 la fiscalització de les diverses fases de la tramitació dels expedients de despesa 
(inclosa la preparació, adjudicació, execució i liquidació dels contractes) 

 la presa de raó en comptabilitat d’ingressos. 
 
A continuació es resumeix l’activitat desenvolupada: 
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RESOLUCIONS MUNICIPALS  
FISCALITZADES 

2019 

Acords Ple Acords JGL Decrets 

Fiscalització de conformitat 68 831 1.967 

Fiscalització condicionada a esmena 0 0 0 

Fiscalització amb objeccions 0 0 0 

Omissió funció interventora 0 0 0 

TOTAL RESOLUCIONS PER TIPUS 68 831 1.967 

TOTAL DE RESOLUCIONS FISCALITZADES  … 2.866 

 
NOTA. alguns d’aquests acords de JGL fiscalitzats engloben varis expedients. 
Destaquem, pel seu volum, la resolució col·lectiva d’expedients sancionadors de trànsit, 
sancionadors de civisme i convivència, o la resolució col·lectiva de reclamacions per la 
taxa municipal d’abastament d’aigua potable.  
 
 
En el quadre següent es mostra la quantitat d’expedients tramitats per aquests conceptes: 
 
 

EXPEDIENTS SANCIONADORS I PER 
RECLAMACIONS D'AIGUA 

2019 

Sancionadors de trànsit 549 

Sancionadors de civisme 707 

Reclamacions d'aigua  233 

TOTAL  1.489 
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FASES D'EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ I DESPESA EN 
GENERAL FISCALITZADES EN 2019 

Prèvies actuacions, han 
estat fiscalitzats de 
conformitat sense 

observacions ni objeccions 

Nombre d’expedients que han rebut informe favorable 
previ a l’Autorització de Despesa 

304 

Assistència a Meses de Contractació 30 

Nombre d’expedients que han rebut informe favorable a la 
fase Disposició despesa /adjudicació contracte, dels quals 
són contractes NO MENORS ADJUDICATS EN 2019: 12 
licitacions i 1 concurs de projectes.   

2.187 

Intervenció material d’Actes de Recepció 5 

Intervenció material del Reconeixement d'Obligacions 8.873 

Intervenció material de l’Ordenació del Pagament 7.588 

Intervenció material del pagament 7.252 

Intervenció material Actes de liquidació de contractes 17 

Suma actuacions ... 26.259 

FISCALITZACIÓ EN MATÈRIA D'INGRESSOS 2019 
registres comptables i  

documents formalitzats 

Reconeixement i Liquidació de Drets, fase RD 3.570 

Instruccions Tècniques de Servei (ITS) emeses al Consell 
Comarcal de la Selva, delegat de la inspecció i gestió 
tributària 

32 

 
Procediment intern seguit per als contractes menors de compra de bens corrents i serveis 
durant 2019, sense incidències destacables, es van distingir 3 trams en funció dels 
imports:  
 
 
A ) Fins a 2.000,00 euros (IVA inclòs) 
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1.- Informe proposta d’adjudicació (tècnic + regidor responsable) + 1 pressupost 

2.- Intervenció, prèvia resolució d’observacions, va emetre informe de CONFORMITAT 
mitjançant trasllat de l’adjudicació en forma de full de comanda (AD)  

 
 
B ) De 2.001,00 fins a 5.000,00 euros (sense IVA) [6.050,00 amb IVA] 

1.- Informe proposta d’adjudicació (tècnic + regidor responsable) + 3 pressupostos 

2.- Intervenció, prèvia resolució d’observacions, va emetre informe de CONFORMITAT 
mitjançant trasllat de l’adjudicació en forma de full de comanda (AD)  

 
C) De 5.001,00 (sense IVA) a 14.999 (sense IVA)  

1.- Informe favorable previ a l’acord d’Autorització de despesa (PAD) emès per la 
Intervenció  

2.- Unitat administrativa gestora de la despesa redacta prescripcions tècniques  

3.- Departament de Contractació (Secretaria) revisa prescripcions, penja al perfil del 
contractant i controla tot el procés d’exposició pública i recepció d’ofertes 

4.- Tècnic o responsable de la unitat administrativa gestora de la despesa informa 
sobre la  proposta més avantatjosa i proposa adjudicació 

5.- Departament de Contractació (Secretaria) tramita la proposta d’adjudicació. 

 

Pel que fa a contractes NO MENORS, el Departament de Contractació va tramitar totes 
les actuacions fins a l’adjudicació de 12 licitacions i 1 concurs de projectes. Altres 3 
licitacions van resultar desertes. Va existir col·laboració permanent amb l’òrgan de control 
intern i emetem informe de CONFORMITAT. 

 
 

3.3. El Control Financer  

Té per objecte (Art 3.3 RD/424/2017) verificar el funcionament dels serveis municipals 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 activitat s'ajusta als principis de bona 
gestió financera i que l’administració dels recursos municipals es troba orientada per 
l'eficàcia, l'eficiència, l'economia, la qualitat i la transparència, i pels principis d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 

D’acord amb l’article 29.2 del RD 424/2017, el control permanent s'exerceix sobre l’entitat 
local amb l’objecte de comprovar, de forma contínua, que el funcionament de l’activitat 
econòmico-financera s’ajusta a l’ordenament jurídic i als principis generals de bona gestió 
financera, amb la finalitat de millorar la gestió en el seu aspecte econòmic, financer, 
patrimonial, pressupostari, comptable, organitzatiu i procedimental.  

Els articles 166.1.c del TRLRHL i 12b i del 115 al 118 del RD 500/1990 de 20 d’abril pel 
que es desenvolupa el capítol primer del titol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
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reguladora de les Hisendes locals en matèria de pressupostos, imposen que el 
pressupost de l’Ajuntament inclogui l’estat de consolidació dels pressupostos de tots els 
ens que formen el perímetre de consolidació.  

           

Es configura (Art.3.4 RD/424/2017) en dos règims d’exercici diferenciats: 

A. control permanent 

 Planificable: 

 avaluació de la morositat 

 auditoria del registre comptable de factures 

 informe del compte 413 

 bestretes de caixa fixa, lliuraments a justificar, pagaments extra 
pressupostaris a reintegrar 

 
 No planificable: 

 pressupost general 

 modificacions de crèdit 

 liquidació del pressupost 

 endeutament 

 patrimoni 

 contractació i prestació de serveis 

 altres matèries (les que exigeixen majoria especial, per exemple, el 
POUM) 

B. auditories públiques: sotmeses a les normes d’auditoria del sector públic 

aprovades per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat i a les normes 

tècniques que les desenvolupen. (Art. 33.1 RD/424/2017). 

A proposta de l’òrgan interventor, per la realització de les auditories públiques 
l’Ajuntament de Blanes ha contractat col·laboració privada que ha d’ajustar-se a 
les instruccions dictades per l’òrgan interventor (Art. 34.1 i 34.3 RD/424/2017) 
 

Els dos règims d’exercici han d’incloure el control d'eficàcia referit en l'article 213 del 
TRLRHL. El control d’eficàcia consisteix en verificar el grau de compliment dels objectius 
programats, el cost i rendiment dels serveis de conformitat amb els principis d’eficiència, 
estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l’ús dels recursos públics locals. 

L’interventor també ha d’exercir el control financer de subvencions sobre entitats 
col·laboradores i beneficiaris de subvencions i ajudes municipals, d'acord amb el que 
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (Art. 3.5 
RD/424/2017) 
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3.3.1. Control permanent, en general, actuacions desenvolupades destacables 
 
‘ex-ante’:  

 Aigües de Blanes SA (societat d’economia mixta inclosa en el perímetre de 
consolidació):  revisat i formulat observacions que s’han resolt de conformitat abans 
de l’aprovació del Programa d’Actuació, Inversions i Finançament de 2019. 
Posteriorment es va seguir un control per l’autorització prèvia i la liquidació final 
d’aquelles activitats socials que exigeixen acord previ de la JGL. 

 Serveis Mediambientals de la Selva NORA SA (és objecte de control per ser 
personificació de la delegació en el Consell Comarcal de la Selva del servei de 
recollida, tractament de residus, neteja viària i neteja de platges i per ser destinatària 
de les majors consignacions del capítol II del Pressupost municipal): revisat i formulat 
observacions que s’han resolt de conformitat abans de l’aprovació del Programa 
d’Actuació, Inversions i Finançament de 2019. Posteriorment es va seguir una 
supervisió continuada sobre els costos del servei prestat a Blanes i supervisió 
periòdica dels centres de cost diferents de Blanes però determinants en el compte de 
pèrdues i guanys d’aquesta societat.   

El municipi tenia en 2019 una participació del 10% en el capital social de NORA abans 
de la sortida del soci privat. Durant el primer semestre de 2019 NORA va ser una 
societat  d’economia mixta,  però durant el segon semestre va esdevenir 100% pública 
(83,35% Consell Comarcal de la Selva + 16,65% Ajuntament de Blanes). 

En 2019 el soci privat va deixar la gestió en mans públiques. La gerència del soci 
privat va reduir notablement les seves funcions a partir de 1/1/2019. L’òrgan 
interventor va formular propostes i va emetre informes favorables en diversos 
expedients que van permetre la marxa del soci privat. El resultat va ser una millora 
objectiva de qualitat del servei i estalvi de recursos públics superior al 15% anual. 
Principalment pel fet de deixar de repercutir les amortitzacions tècniques (i els 
interessos financers) a la facturació de Blanes, gràcies a l’amortització anticipada d’un 
capital de 4,58 milions d’euros que finançaven la flota de Blanes, a càrrec del capítol 
VII del Pressupost municipal i en execució de l’acord plenari de 30/04/2019. 

Altres raons de la reducció són, per exemple, que quan l’estat espanyol havia fixat un 
límit de Regla de Despesa de 2,4%, de 2017 a 2018, amb limitacions expresses als 
costos de personal, la massa salarial de NORA amb la gestió del soci privat va 
augmentar un 10,8%.  

En la meva opinió, la gestió pública de NORA va suposar a Blanes i a la comarca una 
reducció progressiva i significativa de costos de personal i un funcionament més 
eficient.  

 
‘ex-post’:  

Independentment dels treballs d’auditoria la Intervenció participa en les liquidacions de fi 
d’exercici i en la preparació de la formulació de comptes d’Aigües de Blanes SA (perímetre 
de consolidació) i de Serveis Mediambientals de la Selva NORA SA. En el cas d’Aigües 
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de Blanes SA, hem emès informe-proposta sobre la liquidació dels comptes 2019 de 
CONFORMITAT. 

 
 

Supervisió continuada sobre altres contractistes principals: 

Especialment per a l’acreditació del compliment de l’objecte del contracte i la liquidació 
d’aquest. En general, les incidències han quedat resoltes i no existeix discrepància 
destacable. 

Sobre les subvencions atorgades: 

Si les bases de la convocatòria ho permeten es realitza una comprovació abans del 
reconeixement de la subvenció. 

En tot cas es realitza una comprovació de la justificació presentada sobre l’aplicació de la 
subvenció. 

En el quadre següent es mostra la quantitat de subvencions pagades el 2019 segons 
procediment: 

  
 

Dins el procediment ordinari, les subvencions atorgades a diferents entitats també les 
podem diferenciar per la forma de justificar-les. Com a principi general després d’haver-
se practicat tots els tràmits legalment establerts (confecció i publicació d'unes Bases 
específiques, confecció i publicació de la Convocatòria, presentació pels interessats de la 
documentació sol·licitada, valoració del tribunal corresponent, i atorgament de la 
subvenció), abans de percebre l'import atorgat hauran de presentar els documents 
justificatius (factures, rebuts vàlids, etc.). Les subvencions de l'Àrea de Cultura, o les 
ajudes per a la gestió de la colònia de gats formarien part d’aquesta tipologia. 

En el cas de les subvencions anuals que atorga l'Àrea d'Acció Social als projectes d'ajuda 
al tercer món, per exemple, que les justificacions se'ns presenten "a posteriori", la 
Intervenció informa i controla que fins que no estiguin degudament justificades, no 
s'atorgarà cap més subvenció a l'entitat corresponent. 

Pel que fa a les subvencions atorgades pel procediment excepcional, sempre abans de 
fer efectiva la subvenció han de presentar la seva correcta justificació. 

En aquest procediment també existeix una singularitat pel que fa a les subvencions 
excepcionals atorgades per raons sobretot d'interès humanitari, que presenten les 
justificacions amb efectes retroactius. 

Subvencions pagades i comprovades el 2019

Nombre Import

Atorgades el 2018

Procediment ordinari 15 39.631,50    

Procediment excepcional 4 10.447,13    

Atorgades el 2019

Procediment ordinari 2 3.756,16      

Procediment excepcional 12 35.948,92    

TOTAL 33 89.783,71    
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3.3.2 Actuacions desenvolupades com a control Permanent no Planificable 

Entre d’altres matèries, 

A. Pressupost de mínims i les seves bases d’execució pel 2019, acord plenari de 28 de 
febrer de 2019, d’aprovació provisional del Pressupost. Vam emetre informe de 
CONFORMITAT 

B. Modificació de la Base 6a de les bases d’execució del pressupost de 2019 per acord 
plenari de 24 de juliol de 2019. Vam emetre informe de CONFORMITAT 

C. Modificacions de crèdit: acords plenaris de 28 de març, 17 d’abril, 30 d’abril i 13 de 
novembre de 2019. Vam emetre informes de CONFORMITAT 

D. Liquidació del pressupost 2018, Decret d’Alcaldia de 28 de febrer de 2019, informe 
Intervenció IG 08/2019 de 28 de febrer. Vam emetre informe de CONFORMITAT 

E. Marcs pressupostaris: El 05/04/2019 la Intervenció va lliurar al Ministeri d’Hisenda, en 
compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la llei 
orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, els estats de previsió 
dels pressupostos 2020-2022, que integraven dades incloses en el Pla Econòmic 
Financer aprovat posteriorment, a partir d’una situació d’incompliment en el perímetre 
de consolidació, posada de manifest en la liquidació de 2018.  

El Ple de 30 d’abril de 2019 en va tenir coneixement i, finalment, el Pla econòmic-
financer va ser tramès a la Direcció General de Política, Finances i Assegurances de 
la Generalitat de Catalunya. 

Vam emetre informe de CONFORMITAT 

F. Endeutament: seguiment específic de l’estat del deute a llarg termini que a 1 de gener 
de 2019 era de 33,3 milions d’euros i a 31 de desembre de 2019 es situava en 30,8 
milions d’euros. El seguiment inclou la seva aplicació efectiva a inversions municipals 
i l’anàlisi singular de les desviacions de finançament i les seves correccions. 

Vam emetre informe de CONFORMITAT 

G. Patrimoni: actuacions pel que fa a la responsabilitat de devolució de diverses finques 
del sector Pinya de Rosa, per la indemnització per danys i perjudicis resultant de la 
sentència del Jutjat C-A núm 1 de Girona per anul·lació de llicència urbanistica (Ple 
municipal 30/04/2019) i per l’estudi previ i posterior full d’apreuament de la Finca del 
Patronat Carl Faust (Mar i Murtra), derivat de la sentència del TSJC 23/01/2015. 

Vam emetre informe de CONFORMITAT 
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El 31/03/2008, l’Ajuntament en Ple va aprovar, per unanimitat, el Conveni de 
col·laboració entre l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Ajuntament de Blanes en 
relació amb la promoció, execució, finançament i explotació d’actuacions hidràuliques 
en l’àmbit municipal de Blanes. Aquest conveni preveia actuacions a executar i/o 
finançar per part de l’ACA valorades en més de 9M euros. Es va formalitzar el 
05/04/2008 i en la data d’emissió d’aquest informe una bona part de les obligacions a 
executar per part de l’ACA resten encara pendents. 

No hem emés informe en relació amb la Fundació Hospital-Asil Sant Jaume que, en 
el concepte no pressupostari 10901 (compte PGCP 44900 Altres deutors no 
pressupostaris), figura a l’actiu corrent del balanç a l’epígraf III Deutors i altres 
comptes a cobrar a curt termini. 
 
Moviments exercici 2018 
 

Data oper. Fase Deure (pag.) Haver (ingr.) Saldo Total Text expl. 

01/01/2018 SID 3.254.756,06 0,00 3.254.756,06  
02/01/2018 I 0,00 330.172,97 2.924.583,09 DM- ALTA INVENTARI FINCA  C. CONSELL DE 

CENT,304,3R 1A.BARCELONA-CEDIDA PER F. 
PRIVADA HASJ (COMP. DEUTE) JGL 14/12/17 

02/01/2018 I 0,00 151.988,46 2.772.594,63 DM- ALTA INVENTARI FINCA PASSATGE SANT 
JAUME,1 BLANES- CEDIDA PER F.PRIVADA HASJ 
(COMP. DEUTE) JGL 8/6/2017 

02/01/2018 R 7.725,82 0,00 2.780.320,45 DM- DESP. FINQUES HOSP. QUE HAN DE PASSAR 
A TITUL. MUNICIPAL 

23/08/2018 I 0,00 60.469,04 2.719.851,41 DM- EXCES VENDA HABITATGE PAS.S.JAUME 1 02 
02 REDUCCIO DEUTE HASJ S/ESCRIPTURA 
NOTARIAL 11/2015 

  3.262.481,88 542.630,47 2.719.851,41  

 
 
Moviments l’exercici 2019 
 

Núm. operac. Data oper. Fase Deure (pag.) Haver (ingr.) Saldo Total 

320191000020 01/01/2019 SID 2.719.851,41 0,00 2.719.851,41 

   2.719.851,41 0,00 2.719.851,41 

 
 

H. Contractació i prestació de serveis: en general la Intervenció ha realitzat seguiment 
dels principals contractes (Transport Urbà, Escoles Bressol Municipals, Neteja de 
dependències, jardineria, etc), amb assistència d’auditor extern en alguns casos i ha 
informat sobre aspectes conflictius. Especialment, també amb assistència d’auditor 
extern, ha efectuat la comprovació d’anivellament del contracte de SABA – gestió de 
l’aparcament subterrani del passeig de mar. L’equilibri econòmic en benefici de les 
dues parts contractants s’ha de mantenir en els termes de l’article 290.4 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposa 
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. 

I. Informes sobre la solvència dels licitadors: S’han emès 17 informes, per assegurar el 
compliment de requisits i la continuïtat dels serveis contractats.  
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3.3.3. Actuacions no desenvolupades de control permanent no planificable, per no 
haver tingut accés a l’expedient:  

Ple de 22 de febrer de 2019: Aprovació provisional del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal.  

El Ple de 28 de setembre de 2019: Aprovació del Text Refós del POUM aprovat 
provisionalment que incorpora les prescripcions, aclariments i consideracions dels 
informes emesos per part de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria, de la 
Secretaria General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento (informes de dates 4 
d’abril i 7 de juny de 2019) i de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del 
Mar del Ministerio para la Transición Ecológica (23 de maig de 2019).  

El POUM hauria d’incorporar obligatòriament una anàlisi de sostenibilitat. 

En no haver rebut l’expedient per fiscalitzar, l’òrgan interventor no ha pogut verificar si 
existeixen documents del tipus 

- L'informe o, millor, anàlisi de sostenibilitat 
- L'agenda i l'avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar 
 

Per tant, no existeix informe de control intern sobre la sostenibilitat del POUM vigent. 

 

3.3.4. Actuacions desenvolupades com a control Permanent planificable 

- Informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat previst a 
l’article 12.2 de la Llei 25/2013 i el seu lliurament al Ministeri sol·licitant.  

El període mitjà de pagament (RD 635/2014) declarat al MINHAP va ser de 30’24 dies 
el primer trimestre de 2019, 37’32 dies el segon trimestre, 27’30 el tercer i 29’43 
el quart. Emetem informe de CONFORMITAT  

- L’auditoria de sistemes per verificar que els registres comptables de factures 
compleixen amb les condicions de funcionament que preveu la Llei 25/2013 i la 
normativa de desenvolupament. 

En concret, la Intervenció durant 2019 ha realitzat control directe sobre totes les 6.748 
factures registrades, de les quals s’han rebut electrònicament 4.744, per un import 
total de 25.331.892,54€. És a dir, el 70,30% del nombre total de factures rebudes i el 
83,90% de l’import total de les factures rebudes ha entrat electrònicament a 
l’Ajuntament mitjançant la plataforma FACE. 

El control realitzat conclou que no existeix cap mena d’incidència destacable ni 
retenció en la tramitació de factures, sense perjudici del retorn a l’emissor de totes 
aquelles factures que no compleixen normativa o no superin la fase d’acreditació 
tècnica. Emetem informe de CONFORMITAT 

- Informe sobre el compte 413: El compte 413 Creditors per operacions pendents 
d’aplicar a pressupost ( o també obligacions meritades per operacions no registrades 
en comptabilitat) presenta saldo zero. 
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La comptabilitat de 2019 ha registrat tots els fets propis de l’activitat municipal durant 
l’any natural, així com els drets o obligacions, coneguts fins el moment de la liquidació, 
encara que siguin anteriors a 2019. Per tant, s’han registrat en el Pressupost municipal 
totes les obligacions conegudes i no existeix cap despesa pendent d’aplicar al 
Pressupost.  

L’import pràcticament immaterial que apareix al romanent de tresoreria sota la rubrica 
“pagaments realitzats pendents d’aplicació” ha de considerar-se propi de l’activitat 
normal i correspon al saldo dels comptes 55500 i 5585 “pagaments pendents 
d’aplicació pel seu orígen i naturalesa” i “lliuraments per a la reposició de bestretes de 
caixa fixa pendents de pagament” i en termes interanuals varia en 1.795,73 euros. 

La Intervenció emet full de comanda (amb registre comptable fase D d’execució del 
pressupost) en totes les adjudicacions i nota de conformitat en altres expedients de 
disposició de despesa. És a dir, difícilment poden existir obligacions derivades de 
despeses realitzades o béns realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació 
pressupostària 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. Emetem informe de 
CONFORMITAT 

 

- Informe sobre Bestretes de Caixa fixa, emetem informe de CONFORMITAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilitat
Import 

constituit

Obligacions 

reconegudes 

durant 

l'exercici

import 

cancel.lat

pendent 

cancel.lar

FUNCIONÀRIA GBM 1.800,00 477,04 0,00 1.800,00

FUNCIONÀRIA SRS 450,00 0,00 450,00 0,00

FUNCIONÀRIA LRM 1.200,00 5.820,00 0,00 1.200,00

FUNCIONARI IDRS 500,00 499,04 0,00 500,00

TOTAL 3.950,00 6.796,08 450,00 3.500,00

2019
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- Informe sobre Lliuraments a Justificar, emetem informe de CONFORMITAT 
 

2019 

resum per naturalesa de la despesa 
nombre de 
lliuraments 
a justificar 

import 
total 

import 
justificat 

import 
pendent de 
justificar a 

31/12 

despeses socials (inclou ajuts tractaments 
odontològics, ajuts ulleres, ajuts adquisició 
mobiliari i electrodomèstics, ajuts lloguer) 

218 36.691,84 29.468,84 7.223,00 

activitats diverses 29 29.997,65 27.573,57 2.424,08 

assistència a fires, congressos i altres 
personal municipal i càrrecs electes 

11 11.225,00 8.365,00 2.860,00 

assistència a cursos personal municipal 7 2.420,00 650,00 1.770,00 

TOTAL 265 80.334,49 66.057,41 14.277,08 

 
 
3.3.5. Desenvolupament de les auditories públiques  
 
En referència a l’entitat Aigües de Blanes, SA, amb capital majoritàriament municipal i 
inclosa en el perímetre de consolidació, durant l’exercici 2019 la Intervenció municipal ha 
realitzat l’actuació següent: 
 
- Emisió de l’informe proposta per la contractació per part de l’Ajuntament d’un auditor 
extern el qual ha emès informe d’auditoria de comptes en data 12 de juny de 2020 d’acord 
amb el que disposa l’article 29.3 del RD 424/2017, així com informe d’auditoria de 
compliment en temes de personal, contractació i obligacions mercantils, laborals i fiscals 
de data 5 d’octubre de 2020.  
 

 
4. RESUM DE DEFICIÈNCIES OBSERVADES 
 
 
4.1. En general: 

 és un resum i conté solament els aspectes més significatius 

 desprès de donar compte al Ple municipal, aquest informe serà remès a la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat 

 s’ha tramès per EACAT un extracte a la Sindicatura de Comptes de Catalunya 
mitjançant el formulari específic creat per aquest òrgan de control extern  

 té caràcter preceptiu i no vinculant  
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 l’alcalde ha de formalitzar un Pla d’Acció que determini les mesures a adoptar per 
mantenir el bon funcionament i corregir les debilitats, deficiències, errors i 
incompliments que posi de manifest l’informe-resum. 

 
 

4.2. Funció interventora: 

El juny de 2019 es va implementar un nou sistema de gestió d’expedients (TAO V2.0 
Administració electrònica). La Intervenció va sol·licitar eines per facilitar la fiscalització de 
totes les propostes enviades als òrgans col·legiats. Aquestes eines han permès la 
detecció i incorporació d’esmenes amb anterioritat a l’adopció dels acords o resolucions. 

La Intervenció ha fiscalitzat prèviament 2.866 expedients que s’han presentat als òrgans 
de decisió municipals. A continuació s’exposen els aspectes més destacables de la funció 
realitzada: 

A. Els expedients amb proposta a òrgan incompetent, insuficientment motivats o sense 
informe favorable previ a l’acord d’autorització de despesa, eren menys d’un 20%. 
Totes aquestes anomalies han estat corregides abans de l’adopció dels acords. Per 
tant, emetem informe de CONFORMITAT  

B. Expedients amb errors en fonaments de dret, aplicació incorrecta de la normativa 
vigent o cartipàs municipal, o fonamentats en normativa derogada. S’informa a la 
unitat gestora sobre les esmenes a realitzar i són incorporades abans de l’adopció 
dels acords. En conjunt, emetem informe de CONFORMITAT 

C. Resolucions que incorporen quotes a cobrar: en cas de mancança de liquidació 
tributària o preu públic o aplicació incorrecta d’Ordenances Fiscals (o normes 
tributàries en general), es revisa el cas amb les dades que figuren a l’expedient i, a 
petició de la Intervenció, es corregeix la proposta abans de l’adopció de l’acord si és 
possible. En altres casos, s’inclou en la proposta text sobre la mancança i, 
posteriorment, es realitzen liquidacions tributàries complementàries o es tramiten les 
devolucions d’ingressos indeguts corresponents. En conjunt, emetem informe de 
CONFORMITAT 

D. Expedients de personal i nòmines. Les deficiències detectades més habituals són falta 
de criteris clars sobre jornada, serveis extraordinaris i compensació d’aquests. Pel que 
fa a serveis extraordinaris, en alguns casos no  existeix autorització prèvia i en altres  
no es respecta el límit autoritzat prèviament. A més, existeixen errades puntuals en 
aspectes extraordinaris com el càlcul dels dies de les quitances per fi de contracte, 
revisions dels increments salarials. Aquestes errades es detecten i s’esmenen o, en 
el cas dels serveis extraordinaris, es sotmeten a ratificació posterior amb informe 
tècnic motivat. En conjunt, emetem informe de CONFORMITAT 

E. Expedients de contractació  

o Contractes en pròrroga forçosa: transport urbà, neteja de dependències i jardineria 
es presten en pròrroga forçosa, perquè el termini dels contractes va finalitzar fa anys. 

Regidors de diferents grups polítics municipals han vingut manifestant fa anys que 
seria oportú i convenient passar aquests contractes a gestió directa. 
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L’òrgan interventor considera que és una bona solució, per la complexitat dels 
contractes, la seva necessitat d’adaptar-se a condicions canviats i pels problemes que 
la realitat de la gestió ha generat amb els contractistes privats, especialment el de 
neteja de dependències i el de transport urbà. En opinió d’aquest òrgan de control, 
l’Ajuntament té la capacitat necessària per assumir la gestió directa, mitjançant la 
societat íntegrament municipal Blanes Medi Ambient, SAU, a condició de proveir 
alguns llocs crítics (gerència, administració i producció) amb personal ben seleccionat. 

o Resta de contractes.- El perfil del contractant, web ´Contractació Pública’ de la 
Generalitat de  Catalunya, rep raonablement la informació adequada (llevat publicació 
de contractes menors inferiors a 5.000 euros que figuren detallats a la comptabilitat 
municipal) i demostra un funcionament correcte de la contractació. En general, no s’ha 
observat l’existència de fraccionament de contractes, ni concatenació, ni altres 
anomalies a la contractació. Per tant, en conjunt, sobre la base de les actuacions de 
control explicades en el cos d’aquest informe, emetem informe de CONFORMITAT 
sobre la contractació municipal. 

No obstant això, cal resoldre la forma de publicar en el perfil del contractant els 
contractes menors inferiors a 5.000 euros (abans d’IVA)  i també la remissió d’aquesta 
informació al Registre Públic de Contractes. La comptabilitat municipal disposa de 
detall de tots aquests contractes. 

F. Presa de raó en matèria d’ingressos 

La liquidació dels ingressos corrents (capítols 1 a 5) va demostrar un nivell de 
realització del 101,36% sobre les previsions (drets liquidats/ previsions definitives). La 
recaptació líquida va suposar un 89,19% sobre els drets liquidats durant 2019 

Si considerem únicament els tributs i preus públics (capítols 1 a 3) i  comparem els 
drets liquidats amb les previsions definitives el nivell de realització és del 100,39% 
(cobertes les previsions i poc més). La recaptació líquida sobre drets liquidats queda 
en el 87,91%. 

Pel que fa a drets d’exercicis tancats, l’òrgan interventor va analitzar l’evolució dels 
drets no cobrats i va calcular l’import de difícil o impossible recaptació, dels capítols 
1, 2 i 3 del pressupost i pel període 2013-2019, en els termes de l’article 103 del 
RD500/1990.  

La conclusió és que el percentatge no cobrat durant els 4 anys següents a l’emissió 
dels càrrecs és del 3,87%. Aquest anàlisi va permetre fer les corresponents 
deduccions en els comptes a cobrar del Romanent de Tresoreria (provisió per 
insolvències). 

Sobre el conjunt de l’activitat d’ingressos, llevat un desitjable major control sobre la 
gestió i costos de la delegació acordada a favor del Consell comarcal de la Selva, 
emetem informe de CONFORMITAT 
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4.3. Control permanent, comentaris a afegir als aspectes exposats anteriorment 

- La gestió, mitjançant contracte de concessió, de l’aparcament soterrani del Passeig 
de Mar mereix actuacions per restablir l’equilibri econòmic del contracte, que cal 
mantenir en tot moment. 

- La Fundació Hospital-Asil Sant Jaume manté un saldo a favor de l’Ajuntament que 
figura a la comptabilitat segons hem detallat a l’apartat 3.3.2.G que cal regularitzar. 
Aquest saldo prové dels ajuts municipals per a la rehabilitació de l’edifici modernista 
de l’Antic Hospital-Asil Sant Jaume. 

- Cal reprendre les accions necessàries perquè l’ACA executi les actuacions a les 
quals es va obligar i resten pendents, de conformitat amb el Conveni de col·laboració 
formalitzat amb l’Ajuntament de Blanes el 05/04/2008 (acord de Ple de 31/03/2008). 

- Cal disposar de l’anàlisi de sostenibilitat del nou POUM ajustat als marcs 
pressupostaris aprovats per l’Ajuntament de Blanes i a nous marcs tendencials a mig 
termini, segons s’ha exposat en els apartats 3.3.2.E i 3.3.3.  

 

4.4. Auditories públiques 

En els aspectes d’auditoria de compliment i auditoria operativa, principalment, ha faltat 
dedicar major temps a la funció supervisora dels auditors contractats.  

 
 
  



 

 
Avgda Pau Casals, 39 - 17300 BLANES (Girona)   - e-mail: intervencio.municipal@blanes.cat                         

 

 

 

 

5. RECOMANACIONS 
 
Les deficiències que s’han anat detallant porten a formular les recomanacions següents: 
 
5.1 Reforma Organitzativa.- És necessària una nova definició dels centres de gestió i un 

nou enquadrament orgànic de les unitats administratives en el que s’apliquin criteris 
de gestió més adaptats al funcionament actual de l’administració electrònica i les 
obligacions que imposa el marc jurídic actual. 

5.2 Jornada Laboral.- Cal disposar de criteris nous sobre jornada anual i serveis 
extraordinaris i aplicar-los rigorosament. Seguir, en matèria de personal, els 
processos pendents de promoció interna, així com d’estabilització i consolidació 
d’interins i contractes indefinits no fixos. Dedicar temps del personal tècnic 
especialista a la negociació del nou conveni/pacte de condicions de treball. 

5.3 Blanes Medi Ambient SAU.- Impulsar el funcionament d’aquesta societat de capital 
íntegrament municipal, com a mitjà propi, amb equips de treball i funcionament 
eficients. 

5.4 Anàlisi de Sostenibilitat a mig termini.- Incorporar a la planificació pressupostària a 
curt i mig termini l’anàlisi rigorós de la sostenibilitat del nou POUM. 

5.5 Fundació Hospital Asil Sant Jaume.- Impulsar des de l’Ajuntament els canvis 
necessaris en aquesta Fundació que presideix l’Alcaldia de Blanes per recuperar 
l’edifici modernista de l’antic Hospital Sant Jaume, com a domini públic municipal 
lliure de càrregues i en pagament de l’import que el municipi acredita. 

5.6 Concessió per a la gestió de l’aparcament soterrani del Passeig de Mar.- Caldria 
restablir l’equilibri econòmic del contracte o, en el seu cas, tramitar la seva resolució 
anticipada i la defensa d’un import just d’indemnització al concessionari, tot de 
conformitat amb l’article 290.4 de la Llei 9/2017, de 8  de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, per la que es transposa 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. 

5.7 Cal reprendre les accions necessàries perquè l’ACA executi les actuacions a les 
quals es va obligar i resten pendents d’execució, de conformitat amb el Conveni de 
col·laboració formalitzat amb l’Ajuntament de Blanes el 05/04/2008 (acord de Ple de 
31/03/2008). 

5.8 Assistència de professionals externs en aspectes jurídics, fiscals, mercantils, 
d’auditoria operativa i de compliment, etc  

Millorar la selecció d’aquests professionals. Per la complexitat municipal és molt 
necessari reforçar els serveis propis amb assistència especialitzada. 

 

6 VALORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ 
 
El primer pla d’acció s’aplicarà en 2021. 
L’interventor  
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INFORME DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL núm IG 33/2021 
 
Resum anual de l’activitat i resultats del CONTROL INTERN 2020 
 

 
1. OBJECTE DE CONTROL INTERN 
 

Ajuntament de Blanes – P1702600F 
Aigües de Blanes SA – A17323205 
Blanes Medi Ambient SAU – A17956533, sense activitat 
 

 
2. NORMATIVA ESSENCIAL APLICABLE 

 
Article 4 del 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 
 
Articles 37 i 38 del RD/424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del 
control intern en les entitats del Sector Públic Local (d’ara endavant RD/424/2017)  
 
Article 213 del Text refós de la Llei reguladora d’Hisendes locals, aprovada per Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (d’ara endavant TRLRHL) 
 
 
 
3. ABAST 
 
3.1. Descripció del control intern a l’Ajuntament de Blanes 
 
Amb l’entrada en vigor del RD/424/2017, l’Ajuntament de Blanes, en sessió plenària de  
31/05/2018 va acordar per unanimitat (el subratllat és nostre):  

 
PRIMER. Aprovar l’adhesió a l’acord adoptat per la Diputació de Girona, en sessió plenària de 20 de 

març de 2018 i publicat al BOP núm. 70 de 11 d’abril de 2018 (el qual s’adjunta com Annex), referent als 
requisits bàsics a comprovar en el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia, aplicable als ens 
locals receptors d’assistència de la Diputació en l’exercici del control intern. L’adhesió es produeix sense 
perjudici de les especificitats de l’administració municipal i sobre la base de que, durant el període inicial, 
caldrà posar de manifest les necessitats efectives i les modificacions a aplicar, dins el marc jurídic 
regulador. 
 
SEGON.  Confirmar que la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de l’Ajuntament es limitarà a la presa 

de raó en comptabilitat, en els termes que preveu l’article 9.1 del RD 424/2017. Confirmar, així mateix el 
règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics sobre despeses i obligacions per a 
l’exercici de la funció interventora, en els termes que preveu l’article 13 del RD 424/2017. 

 
L’activitat de control intern, entre d’altres responsabilitats, s’ha desenvolupat 
especialment pel titular de l’òrgan interventor, una persona funcionària A1/A2, i quatre 
persones funcionàries C1/C2. 
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Aquestes persones treballen a les oficines municipals del Passeig de Pau Casals 39. 
El control intern inclou: 

 la funció interventora  

 el control financer: 

o control permanent planificable 

o control permanent no planificable 

o auditories públiques 
 
Altres empleats públics adscrits a l’òrgan interventor no realitzen activitats de control 
intern i es dediquen, per exemple a la funció de comptabilitat i als procediments 
administratius i judicials propis de la hisenda local però aliens a la funció interventora i al 
control financer. 
 
 
3.2. La Funció Interventora 

Té per objecte fiscalitzar tots els actes de l’Ajuntament que donin lloc al reconeixement i 
liquidació de despeses i ingressos, cobraments i pagaments i, en general, drets i 
obligacions que afectin els actius i passius municipals. Per tant, la funció interventora 
col·labora en l’administració dels recursos municipals per tal que la gestió s’ajusti a les 
disposicions aplicables en cada cas. 
 
Són actes típics de la funció interventora: 

a) La intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o expedient susceptible de 
produir drets o obligacions i també moviments de diner o valors. 

b) La intervenció formal de les ordenacions de pagament. 

c) La intervenció material del pagament. 

d) La intervenció i comprovació material de les inversions. 

 

El control de les subvencions s’ha desenvolupat com a control permanent . 
 
Principalment, la funció interventora s’ha concentrat en: 

 la fiscalització de resolucions municipals (inclosa motivació, drets i obligacions)  

 la fiscalització de les diverses fases de la tramitació dels expedients de despesa 
(inclosa la preparació, adjudicació, execució i liquidació dels contractes) 

 la presa de raó en comptabilitat d’ingressos. 
 
A continuació es resumeix l’activitat desenvolupada: 
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RESOLUCIONS MUNICIPALS  
FISCALITZADES 

2020 

Acords Ple Acords JGL Decrets 

Fiscalització de conformitat 29 714 1.862 

Fiscalització condicionada a esmena 0 0 0 

Fiscalització amb objeccions 0 0 0 

Omissió funció interventora 0 0 0 

TOTAL RESOLUCIONS PER TIPUS 29 714 1.862 

TOTAL DE RESOLUCIONS FISCALITZADES  … 2.605 

 
NOTA. alguns d’aquests acords de JGL fiscalitzats engloben varis expedients. 
Destaquem, pel seu volum, la resolució col·lectiva d’expedients sancionadors de trànsit, 
sancionadors de civisme i convivència, o la resolució col·lectiva de reclamacions per la 
taxa municipal d’abastament d’aigua potable.  
 
 
En el quadre següent es mostra la quantitat d’expedients tramitats per aquests conceptes: 
 

 

EXPEDIENTS SANCIONADORS I 
PER RECLAMACIONS D'AIGUA 

2020 

Sancionadors de trànsit 420 

Sancionadors de civisme 648 

Reclamacions d'aigua  162 

TOTAL  1.230 
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FASES D'EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ I DESPESA EN 
GENERAL FISCALITZADES EN 2020 

Prèvies actuacions, han 
estat fiscalitzats de 
conformitat sense 

observacions ni objeccions 

Nombre d’expedients que han rebut informe favorable 
previ a l’Autorització de Despesa 

153 

Assistència a Meses de Contractació 24 

Nombre d’expedients que han rebut informe favorable a la 
fase Disposició despesa /adjudicació contracte, dels quals 
són contractes NO MENORS ADJUDICATS EN 2020: 22 
licitacions.   

1.508 

Intervenció material Actes de Recepció  10 

Intervenció material del Reconeixement d'Obligacions 9.050 

Intervenció material de l’Ordenació del Pagament 7.601 

Intervenció material del pagament 7.179 

Intervenció material Actes de liquidació de contractes 14 

Suma actuacions ... 25.540 

FISCALITZACIÓ EN MATÈRIA D'INGRESSOS 2020 
registres comptables i  

documents formalitzats 

Reconeixement i Liquidació de Drets, fase RD 3.186 

Instruccions Tècniques de Servei (ITS) emeses al Consell 
Comarcal de la Selva, delegat de la inspecció i gestió 
tributària 

0 

 
Procediment intern seguit per als contractes menors de compra de bens corrents i serveis 
durant 2020, sense incidències destacables. Es van distingir 3 trams en funció dels 
imports i de les Bases d’Execució del Pressupost 2020: 
 
A ) Fins a 5.000,00 euros (IVA inclòs) 

1.- Informe proposta d’adjudicació (tècnic + regidor responsable) + 1 pressupost 
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2.- Intervenció, prèvia resolució d’observacions, va emetre informe de CONFORMITAT 
mitjançant trasllat de l’adjudicació en forma de full de comanda (AD)  

 
 
B ) De 5.001,00 fins a 14.999 euros (sense IVA)  

1.- Informe proposta d’adjudicació (tècnic) + 3 pressupostos 

2.- Decret de la regidoria responsable 

3.- Intervenció, prèvia resolució d’observacions, va emetre informe de CONFORMITAT 
mitjançant trasllat de l’adjudicació en forma de full de comanda (AD)  

C) 15.000 euros (sense IVA) o més, en compres de bens corrents i serveis i per contractes 
No Menors d’obres 

1.- Informe proposta tècnic sobre justificació i necessitat de la despesa 

2.- Informe favorable previ a l’acord d’Autorització de despesa (PAD) emès per la 
intervenció  

3.- Departament de Contractació (Secretaria) tramita proposta d’Autorització de 
despesa a la Junta de Govern Local i prioritats de treball 

4.- Unitat administrativa gestora de la despesa redacta prescripcions tècniques  

5.- Departament de Contractació (Secretaria) revisa prescripcions i tramita expedient 
de contractació, penja al perfil del contractant i controla tot el procés d’exposició pública 
i recepció d’ofertes 

6.- Mesa de contractació. Tècnic o responsable de la unitat administrativa gestora de 
la despesa informa sobre la  proposta més avantatjosa. 

7.- Departament de Contractació (Secretaria) tramita la proposta d’adjudicació. 

D) Procediment pels contractes menors d’obres entre 15.000 i 40.000 euros 

1.- Informe proposta tècnic sobre justificació i necessitat de la despesa 

2.- Informe favorable previ a l’acord d’Autorització de despesa (PAD) emès per la 
intervenció  

3.- Departament de Contractació (Secretaria) tramita proposta d’Autorització de 
despesa a la Junta de Govern Local i prioritats de treball 

4.- Unitat administrativa gestora de la despesa redacta prescripcions tècniques  

5. Departament de Contractació (Secretaria) revisa prescripcions, penja al perfil del 
contractant l’anunci i control el procés d’exposició pública, recepció d’un mínim de tres 
pressupostos i tramita proposta d’adjudicació.. 

  

Pel que fa a contractes NO MENORS, el Departament de Contractació va tramitar totes 
les actuacions fins a l’adjudicació de 22 licitacions. Cap licitació va resultar deserta. 

Va existir col·laboració permanent amb l’òrgan de control intern i emetem informe de 
CONFORMITAT. 
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3.3 El Control Financer 

Té per objecte (Art 3.3 RD/424/2017) verificar el funcionament dels serveis municipals 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 activitat s'ajusta als principis de bona 
gestió financera i que l’administració dels recursos municipals es troba orientada per 
l'eficàcia, l'eficiència, l'economia, la qualitat i la transparència, i pels principis d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.        

D’acord amb l’article 29.2 del RD 424/2017, el control permanent s'exerceix sobre l’entitat 
local amb l’objecte de comprovar, de forma contínua, que el funcionament de l’activitat 
econòmico-financera s’ajusta a l’ordenament jurídic i als principis generals de bona gestió 
financera, amb la finalitat de millorar la gestió en el seu aspecte econòmic, financer, 
patrimonial, pressupostari, comptable, organitzatiu i procedimental.  

Els articles 166.1.c del TRLRHL i 12b i del 115 al 118 del RD 500/1990 de 20 d’abril pel 
que es desenvolupa el capítol primer del titol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes locals en matèria de pressupostos, imposen que el 
pressupost de l’Ajuntament inclogui l’estat de consolidació dels pressupostos de tots els 
ens que formen el perímetre de consolidació.  

Es configura (Art.3.4 RD/424/2017) en dos règims d’exercici diferenciats: 

A. control permanent  

 Planificable: 

 avaluació de la morositat 

 auditoria del registre comptable de factures 

 informe del compte 413 

 bestretes de caixa fixa, lliuraments a justificar, pagaments extra 
pressupostaris a reintegrar 

 
 No planificable: 

 pressupost general 

 modificacions de crèdit 

 liquidació del pressupost 

 endeutament 

 patrimoni 

 contractació i prestació de serveis 

 altres matèries (les que exigeixen majoria especial, per exemple, el 
POUM)  
 

B. auditories públiques: sotmeses a les normes d’auditoria del sector públic aprovades 

per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat i a les normes tècniques que 

les desenvolupen. (Art. 33.1 RD/424/2017). 
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A proposta de l’òrgan interventor, per la realització de les auditories públiques 
l’Ajuntament de Blanes ha contractat col·laboració privada que ha d’ajustar-se a les 
instruccions dictades per l’òrgan interventor (Art. 34.1 i 34.3 RD/424/2017) 

Els dos règims d’exercici han d’incloure el control d'eficàcia referit en l'article 213 del 
TRLRHL. El control d’eficàcia consisteix en verificar el grau de compliment dels objectius 
programats, el cost i rendiment dels serveis de conformitat amb els principis d’eficiència, 
estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l’ús dels recursos públics locals. 

L’interventor també ha d’exercir el control financer de subvencions sobre entitats 
col·laboradores i beneficiaris de subvencions i ajudes municipals, d'acord amb el que 
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (Art. 3.5 
RD/424/2017) 

 
 
3.3.1. Control permanent, en general, actuacions desenvolupades destacables 
  
‘ex-ante’: 

 Aigües de Blanes SA (societat d’economia mixta inclosa en el perímetre de 
consolidació):  revisat i formulat observacions que s’han resolt de conformitat abans 
de l’aprovació del Programa d’Actuació, Inversions i Finançament de 2020. 
Posteriorment es va seguir un control per l’autorització prèvia i la liquidació final 
d’aquelles activitats socials que exigeixen acord previ de la JGL 
 

 Serveis Mediambientals de la Selva NORA SA (és objecte de control per ser 
personificació de la delegació en el Consell Comarcal de la Selva del servei de 
recollida, tractament de residus, neteja viària i neteja de platges i per ser destinatària 
de les majors consignacions del capítol II del Pressupost municipal): control continuat 
sobre les activitats socials que exigeixen acord previ de la JGL i supervisió continuada 
sobre els costos del servei prestat a Blanes; supervisió periòdica dels centres de cost 
diferents de Blanes però determinants en el compte de pèrdues i guanys d’aquesta 
societat.   

L’òrgan interventor va formular propostes i va emetre informe en diverses actuacions 
de NORA. En els darrers anys de gestió del soci privat, la societat va experimentar un 
creixement de les despeses superiors a la Regla de Despesa i superiors als límits 
legals de la massa salarial. Concretament, la despesa de personal augmentava un 
percentatge superior al de la facturació, de forma que la revisió i contenció d’aquesta 
despesa va passar a ser primordial. 

Els objectius generals per a 2020 amb la gestió ja íntegrament pública (16,65% del 
capital social  de l’Ajuntament de Blanes i 83,35% del Consell Comarcal de la Selva) 
eren: 

a) No augmentar la despesa de personal 

b) Anivellar facturació i costos en el centre de cost “Comarca” que acumulava 
un dèficit important que amenaçava directament els interessos del municipi 
de Blanes. 

L’exercici 2020 va demostrar una reversió de la tendència que seguia el soci privat. 
La gestió pública va aportar una indubtable optimització de rutes i serveis, una 
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assignació i utilització racional dels dies festius i de les hores extres i una aplicació 
de normativa general en els complements de canvis de categoria i en determinades 
prestacions que generen complements salarials. El resultat va ser que en el centre 
de cost Blanes va pasar de 4,25M d’euros a 4,05 M d’euros (-5%), després 
d’increment del 2% autoritzat per la llei de pressuposts de l’estat. És a dir, l’esforç de 
reducció salarial es va situar en el 7%.  

En el centre de cost Comarca, la despesa de personal també es va reduir. Va passar 
de 2,47M d’euros a 2,41M d’euros (-3%):  

L’anivelllament de la facturació i costos del centre de gestió Comarca també va 
presentar uns resultats satisfactoris. 

 Altres compres de béns i corrents: S’exerceix supervisió sobre els contflictes que 
planteja l’execució de contractes de major import. 

 
ex-post: 

Independentment dels treballs d’auditorita la Intervenció participa en les liquidacions de fi 
d’exercici i en la preparació de la formulació de comptes d’Aigües de Blanes SA i de 
Serveis Mediambientals de la Selva NORA SA. En el cas d’Aigües de Blanes SA hem 
emès informe-proposta sobre la liquidació dels comptes 2020 de CONFORMITAT. 

Supervisió continuada sobre altres contractistes principals: 

Especialment per a l’acreditació del compliment de l’objecte del contracte i la liquidació 
d’aquest. En general, les incidències han quedat resoltes i no existeix discrepància 
destacable. 

Control financer sobre les subvencions atorgades 

Si les bases de la convocatòria ho permeten es realitza una comprovació abans del 
reconeixement de la subvenció 

En tot cas es realitza una comprovació de la justificació presentada sobre l’aplicació de la 
subvenció 

En el quadre següent es mostra la quantitat de subvencions pagades el 2020 segons 
procediment: 

  

Subvencions pagades i comprovades el 2020

Nombre Import

Atorgades el 2019

Procediment ordinari 18 50.360,69    

Procediment excepcional 19 24.240,28    

Atorgades el 2020

Procediment ordinari 3 9.000,00      

Procediment excepcional 15 34.350,00    

TOTAL 55 117.950,97 
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Dins el procediment ordinari, les subvencions atorgades a diferents entitats també les 
podem diferenciar per la forma de justificar-les. Com a principi general després d’haver-
se practicat tots els tràmits legalment establerts (confecció i publicació d'unes Bases 
específiques, confecció i publicació de la Convocatòria, presentació pels interessats de la 
documentació sol·licitada, valoració del tribunal corresponent, i atorgament de la 
subvenció), abans de percebre l'import atorgat hauran de presentar els documents 
justificatius (factures, rebuts vàlids, etc.). Les subvencions de l'Àrea de Cultura, o les 
ajudes per a la gestió de la colònia de gats formarien part d’aquesta tipologia. 

En el cas de les subvencions anuals que atorga l'Àrea d'Acció Social als projectes d'ajuda 
al tercer món, per exemple, que les justificacions se'ns presenten "a posteriori", la 
Intervenció informa i controla que fins que no estiguin degudament justificades, no 
s'atorgarà cap més subvenció a l'entitat corresponent. 

Pel que fa a les subvencions atorgades pel procediment excepcional, sempre abans de 
fer efectiva la subvenció han de presentar la seva correcta justificació. 

En aquest procediment també existeix una singularitat en quan a les subvencions 
excepcionals atorgades per raons sobretot d'interès humanitari, que presenten les 
justificacions amb efectes retroactius. 

3.3.2. Actuacions desenvolupades com a Control Permanent no Planificable 

Entre d’altres matèries: 

A. Pressupost i les seves bases d’execució pel 2020, acord plenari de 30 de gener de 
2020, d’aprovació provisional del Pressupost. Vam emetre informe de 
CONFORMITAT 

B. Modificacions de crèdit: acords plenaris de 29 d’octubre i 30 de desembre de 2020. 
Vam emetre informes de CONFORMITAT 

C. Liquidació del pressupost 2019: Decret d’Alcaldia 2020000373 de 28 de febrer de 
2020, informe Intervenció IG 11/2020 de la mateixa data, que inclou una comparativa 
entre les principals magnituds del Pla econòmic-financer vigent (situació 
d’incompliment en la liquidació de 2018) i la liquidació de l’exercici 2019. 

D. El 12 de març del 2020 la Intervenció va lliurar al Ministeri d’Hisenda, en compliment 
de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la llei orgànica 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, els marcs pressupostaris de 
2020 (2021-2023) que integràven dades actuaclitzades incloses en el Pla Econòmic 
Financer vigent. 

E. Endeutament: seguiment específic de l’estat del deute a llarg termini que a 1 de gener 
de 2020 era de 30,81 milions d’euros i a 31 de desembre de 2020 es situava en 
27,91M  d’euros. El seguiment inclou la seva aplicació efectiva a inversions municipals 
i l’anàlisi singular de les desviacions de finançament i les seves correccions. 

F. Patrimoni: Supervisió dels fets que poden generar obligacions a càrrec de 
l’Ajuntament de Blanes (fet probable) però encara no quantificades (import incert) que 
han de considerar-se passius contingents:  
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o Responsabilitat de devolució de diverses finques del sector Pinya de Rosa als 
titulars que les van cedir en el seu dia, dins el procés d’urbanització aturat amb 
la declaració del Parlament de Catalunya que considera la zona com a Paratge 
d’Especial Interès Natural. Els pronunciaments judicials recents han resultat  
favorables a l’Ajuntament de Blanes i traslladen la responsabilitat a la Generalitat 
de Catalunya. La devolució de les finques del paratge natural no hauria de 
suposar un impacte financer per l’Ajuntament de Blanes, llevat el supòsit d’existir 
algun equipament públic i, probablement com s’ha dit, en aquests casos el passiu 
es traslladaria a la Generalitat de Catalunya. Sobre les actuacions municipals 
vam emetre informe de CONFORMITAT  

o Indemnització danys i perjudicis Sentència jutjat Contenciós administratiu de 
Girona num.1 (Costacat), recorreguda i pendent de fermesa. Existeix conveni de 
2019, aprovat pel Ple municipal el 30 d’abril i signat per avinença amb la part 
actora que limita la indemnització màxima a pagar i dota de finançament. 
L’aprovació del POUM de Blanes en 2020 dona certesa al conveni i només resta 
el coneixement judicial d’aquest. L’impacte financer sobre el pressupost 
municipal és assumible. Sobre les actuacions municipals vam emetre informe de 
CONFORMITAT  

o L’aprovació del nou POUM en 2020 que indiquem en el punt 3.3.3. no afecta la 
sentència TSJC de 23/01/2015 que anul.lava la modificació del POUM que 
delimitava un PAU discontinu que abasta la finca del Patronat Carl Faust (parc 
botànic Mar i Murtra). La situació en 2020 és la d’haver presentat fulls 
d’apreuament on l’Ajuntament, segons taxacions, defensaria un preu just de 0,4 
milions d’euros i el Patronat valora les seves pretensions en 3 o 4 milions d’euros. 
Cal veure l’evolució posterior al pronunciament del Jurat d’Expropiació. El 
municipi podria valorar arribar a una avinença, per interès comú en el 
funcionament del parc botànic Mar i Murtra com actiu turístic. Sobre les 
actuacions municipals vam emetre informe de CONFORMITAT  

 

El 31/03/2008, l’Ajuntament en Ple va aprovar, per unanimitat, el Conveni de 
col·laboració entre l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Ajuntament de Blanes en 
relació amb la promoció, execució, finançament i explotació d’actuacions hidràuliques 
en l’àmbit municipal de Blanes. Aquest conveni preveia actuacions a executar i/o 
finançar per part de l’ACA valorades en més de 9M euros. Es va formalitzar el 
05/04/2008 i en la data d’emissió d’aquest informe, tot  i que durant 2020 s’han reprès 
reunions de treball amb diferents responsables de l’ACA, una bona part de les 
obligacions a executar per part seva resten encara pendents.  

No hem emès informe en relació a la Fundació Hospital-Asil Sant Jaume que, en el 
concepte no pressupostari 10901 (compte PGCP 44900 Altres deutors no 
pressupostaris), figura a l’actiu corrent del balanç a l’epígraf III Deutors i altres 
comptes a cobrar a curt termini. 
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Moviments l’exercici 2019 
 

Núm. operac. Data oper. Fase Deure (pag.) Haver (ingr.) Saldo Total 

320191000020 01/01/2019 SID 2.719.851,41 0,00 2.719.851,41 

   2.719.851,41 0,00 2.719.851,41 

 
Moviments exercici 2020 

 
Núm. operac. Data oper. Fase Deure (pag.) Haver (ingr.) Saldo Total 

320201000019 01/01/2020 SID 2.719.851,41 0,00 2.719.851,41 

   2.719.851,41 0,00 2.719.851,41 

 

 
G. Contractació i prestació de serveis: Com s’ha dit abans, a l’apartat 3.3.1, la Intervenció 

ha realitzat supervisió continuada dels principals contractes, especialment per a 
l’acreditació del compliment de l’objecte del contracte i la liquidació d’aquest. En 
alguns casos (Transport Urbà activitat 2019 i Escoles Bressol Municipals diversos 
cursos escolars) el treball s’ha fet amb assistència d’auditor extern. En general, les 
incidències han quedat resoltes i no existeix discrepància destacable. 

Com ja es va manifestar a l’informe de control intern de 2019, la supervisió del 
contracte de concessió per a la gestió de l’aparcament subterrani del passeig de mar 
confirma la necessitat de recuperar l’equilibri del contracte. 

H. Informes sobre la solvència dels licitadors: s’han realitzat 17 informes per assegurar 
el compliment de requisits i la continuïtat dels serveis contractats, el mateix nombre 
que en 2019. 

 

3.3.3.Actuacions no desenvolupades de control permanent no planificable, per no 
haver tingut accés a l’expedient. 

El Ple de 30 de gener de 2020: Aprovació del Text Refós del POUM aprovat 
provisionalment en sessió de data 22 de febrer de 2019 que incorpora les prescripcions, 
aclariments i consideracions de l’informe emès per part de la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y Retro 
Demográfico (informe de 16 de gener de 2020). 

El text refós del nou POUM va ser aprovat pel Ple municipal en sessió de 24 de setembre 
de 2020, per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 19 de novembre de 2020 i 
ha estat publicat el 28 de desembre de 2020 en el DOGC. 

El POUM hauria d’incorporar obligatòriament una anàlisi de sostenibilitat. 

En no haver rebut l’expedient per fiscalitzar, l’òrgan interventor no ha pogut verificar si 
existeixen documents del tipus 

- L'informe o, millor, anàlisi de sostenibilitat 
- L'agenda i l'avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar 
 

Per tant, no existeix informe de control intern sobre la sostenibilitat del POUM vigent. 



 

 
Avgda Pau Casals, 39 - 17300 BLANES (Girona)   - e-mail: intervencio.municipal@blanes.cat                         

 

 

 

 

3.3.4. Actuacions desenvolupades com a Control Permanent Planificable 

 
- L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat previst 

a l’article 12.2 de la Llei 25/2013 i el seu lliurament al Ministeri sol·licitant.  
 

El període mitjà de pagament (RD 635/2014) declarat al MINHAP va ser de 39’5 dies 
el primer trimestre de 2020, 36’90 dies el segon trimestre, 25’69 el tercer i 34’16 
el quart. Emetem informe de CONFORMITAT 

- L’auditoria de sistemes per verificar que els registres comptables de factures 
compleixen amb les condicions de funcionament que preveu la Llei 25/2013 i la 
normativa de desenvolupament. 

En concret, la Intervenció durant 2020 ha realitzat control directe sobre totes les 6.350 
factures registrades, per un import total de 27.753.869,96 €. 

Del total de les factures rebudes, el 93,64% (5.946) s’ha rebut electrònicament per la 
plataforma FACE, per import total de 25.331.892,54€. L’import rebut electrònicament 
suposa un 91,3% del total import de factures registrades. 

El control realitzat conclou que no existeix cap mena de retenció en la tramitació de 
factures, sense perjudici del retorn a l’emissor de totes aquelles factures que no 
compleixen normativa.  

- Informe sobre el compte 413: El compte 413 Creditors per operacions pendents 
d’aplicar a pressupost (o també obligacions meritades per operacions no registrades 
en comptabilitat) presenta saldo zero. 

La comptabilitat de 2020 ha registrat tots els fets propis de l’activitat municipal durant 
l’any natural, així com els drets o obligacions, coneguts fins el moment de la liquidació, 
encara que siguin anteriors a 2020. Per tant, s’han registrat en el Pressupost municipal 
totes les obligacions conegudes i no existeix cap despesa pendent d’aplicar al 
Pressupost.  

 L’import pràcticament immaterial que apareix al romanent de tresoreria sota la rubrica 
“pagaments realitzats pendents d’aplicació” ha de considerar-se propi de l’activitat 
normal i correspon al saldo dels comptes 55500 i 5585 “pagaments pendents 
d’aplicació pel seu orígen i naturalesa” i “lliuraments per a la reposició de bestretes de 
caixa fixa pendents de pagament” i en termes interanuals varia en 2.914,60 euros.  

La Intervenció emet nota d’intervingut i conforme prèvia a la fase d’autorització de 
totes les despeses d’import 5.000 euros o superior abans d’IVA (novetat Bases 
d’Execució 2020) i full de comanda (amb registre comptable fase D d’execució del 
pressupost) en totes les adjudicacions.  Difícilment poden existir obligacions derivades 
de despeses realitzades o béns realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació 
pressupostària 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. Emetem informe de 
CONFORMITAT. 
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3.3.5. Desenvolupament de les auditories públiques  
 
En referència a l’entitat Aigües de Blanes, SA, amb capital majoritàriament municipal i 
inclosa en el perímetre de consolidació, durant l’exercici 2020 la Intervenció municipal ha 
realitzat funcions de supervisió dels informes d’auditoria de comptes i de compliment 
emesos el 2020 i corresponents a l’exercici 2019. 
 
 
4. RESUM DE DEFICIÈNCIES OBSERVADES 
 
4.1. En general: 

 és un resum i conté solament els aspectes més significatius 

 desprès de donar compte al Ple municipal, aquest informe serà remès a la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat  

 s’ha tramès per EACAT un extracte a la Sindicatura de Comptes de Catalunya 
mitjançant el formulari específic creat per aquest òrgan de control extern  

 té caràcter preceptiu i no vinculant  

 l’alcalde ha de formalitzar un Pla d’Acció que determini les mesures a adoptar per 
mantenir el bon funcionament i corregir les debilitats, deficiències, errors i 
incompliments que posi de manifest l’informe-resum. 

 

4.2. Funció interventora: 

La Intervenció ha fiscalitzat prèviament 2.605 expedients que s’han presentat als òrgans 
de decisió municipals. A continuació s’exposen els aspectes més destacables de la funció 
realitzada: 

 
A. Els expedients amb proposta a òrgan incompetent, amb insuficient motivació de la 

necessitat i justificació de la despesa o sense nota d’intervingut i conforme previ a 
l’acord d’autorització per a les despeses d’import igual o superior a 5.000€ (abans 
d’IVA), eren d’aproximadament el 15% del total. Les observacions formulades per la 
Intervenció eren corregides abans de l’adopció dels acords. Per tant, emetem informe 
de CONFORMITAT 

B. Expedients amb errors en fonaments de dret: aplicació incorrecta de les normatives o 
cartipàs municipals vigents i/o normatives derogades. Es comprova la normativa a 
aplicar i s’informa l’Àrea gestora de les esmenes a realitzar i són incorporades abans 
de l’adopció dels acords. En conjunt, emetem informe de CONFORMITAT 

C. Resolucions que incorporen quotes a cobrar: en cas de mancança de liquidació 
tributària o preu públic o aplicació incorrecta d’Ordenances Fiscals (o normes 
tributàries en general), es revisa el cas amb les dades que figuren a l’expedient i, a 
petició de la Intervenció, es corregeix la proposta abans de l’adopció de l’acord si és 
possible. En altres casos, s’inclou en la proposta text sobre la mancança i, 
posteriorment, es realitzen liquidacions tributàries complementàries o es tramiten les 
devolucions d’ingressos indeguts corresponents. En conjunt, emetem informe de 
CONFORMITAT 
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D. Expedients de personal i nòmines 
Les deficiències detectades més habituals són falta de criteris clars sobre jornada, 
serveis extraordinaris i compensació d’aquests. Pel que fa a serveis extraordinaris, en 
alguns casos no existeix autorització prèvia i en altres no es respecta el límit autoritzat 
prèviament. A més, existeixen errades puntuals en aspectes extraordinaris com el 
càlcul dels dies de les quitances per fi de contracte, revisions dels increments salarials. 
Aquestes errades es detecten i s’esmenen o, en el cas dels serveis extraordinaris, es 
sotmeten a ratificació posterior amb informe tècnic motivat. En conjunt, emetem 
informe de CONFORMITAT 

E.  Expedients de contractació  

o Contractes en pròrroga forçosa: transport urbà, neteja de dependències i jardineria 
es presten en pròrroga forçosa, perquè el termini dels contractes va finalitzar fa anys. 

Com vam manifestar a l’Informe de control intern de 2019, regidors de diferents grups 
polítics municipals, han vingut manifestant fa anys que seria oportú i convenient 
passar aquests contractes a gestió directa. 

L’òrgan interventor confirma que és una bona solució, per la complexitat dels 
contractes, la seva necessitat d’adaptar-se a condicions canviats i pels problemes que 
la realitat de la gestió ha generat amb els contractistes privats, especialment el de 
neteja de dependències i el de transport urbà. 

Reiterem, en opinió d’aquest òrgan de control, que l’Ajuntament té la capacitat 
necessària per assumir la gestió directa, mitjançant la societat íntegrament municipal 
Blanes Medi Ambient SAU, a condició de proveir alguns llocs crítics (gerència, 
administració i producció) amb personal ben seleccionat. 

o Resta de contractes.- El perfil del contractant, web ´Contractació Pública’ de la 
Generalitat de  Catalunya, no va rebre informació adequada dels contractes menors 
inferiors a 5.000 euros (més IVA). Aquests contractes figuren detallats a la 
comptabilitat municipal però no han estat publicats en el perfil del contractant.  

Pel que fa a fraccionament de contractes, concatenació, o altres anomalies a la 
contractació, no s’ha observat cap incident destacable. 

Per tant, en conjunt, sobre la base de les actuacions de control explicades en el cos 
d’aquest informe, emetem informe de CONFORMITAT sobre la contractació 
municipal. 

No obstant això, cal resoldre la forma de publicar en el perfil del contractant els 
contractes menors inferiors a 15.000 euros (abans d’IVA) i també la remissió 
d’aquesta informació al Registre Públic de Contractes. La comptabilitat municipal 
disposa de detall de tots aquests contractes. 

F.   Presa de raó en matèria d’ingressos 
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La liquidació dels ingressos corrents (capítols 1 a 5) va demostrar un nivell de 
realització del 96,6% sobre les previsions (drets liquidats/ previsions definitives). La 
realització sobre previsions va ser del 101,36% en 2019.  

La recaptació líquida va suposar en 2020 un 87,5% (89,2% en 2019) sobre els drets 
liquidats durant 2020. 

Si considerem únicament els tributs i preus públics (capítols 1 a 3) i comparem els 
drets liquidats amb les previsions definitives el nivell de realització és del 95,6% 
(100,4% en 2019). La recaptació líquida sobre drets liquidats cau al 83,6% (87,9% en 
2019). 

Pel que fa a drets d’exercicis tancats, l’òrgan interventor va analitzar l’evolució dels 
drets no cobrats i va calcular l’import de difícil o impossible recaptació, dels capítols 
1, 2 i 3 del pressupost i pel període 2014-2020, en els termes de l’article 103 del 
RD500/1990.  

La conclusió és que el percentatge no cobrat durant els 4 anys següents a l’emissió 
dels càrrecs nets és del 4,22% (3,87% en 2019). Aquest anàlisi va permetre fer les 
corresponents deduccions en els comptes a cobrar del Romanent de Tresoreria 
(provisió per insolvències). 

Sobre el conjunt de l’activitat d’ingressos, llevat un desitjable major control sobre la 
gestió i costos de la delegació acordada a favor del Consell comarcal de la Selva, 
emetem informe de CONFORMITAT 

 
 

4.3. Control permanent, comentaris a afegir als aspectes exposats anteriorment 

Ens remetem als comentaris exposats a l’informe de control intern de 2019 

 

4.4. Auditories públiques 

Al igual que en 2019, en els aspectes d’auditoria de compliment i auditoria operativa, 
principalment, ha faltat dedicar major temps a la funció supervisora dels auditors 
contractats.  

 
 
5. RECOMANACIONS 

 
El fet de presentar al mateix temps els informes de control intern de 2019 i 2020 fa que 
les recomanacions siguin molt semblants. 
 
5.1 Reforma Organitzativa.- La greu crisi sanitària i econòmica que es va iniciar al 

primer trimestre de 2020 va exigir la necessària adaptació de l’administració 
municipal. Aquest canvi imposat per la pandèmia COVID19 va desenvolupar les 
sessions telemàtiques dels òrgans de govern, el teletreball, els tràmits electrònics, 
la cita prèvia i d’altres. Però, en la meva opinió, va posar de manifest les grans 
disfuncions, el repartiment desigual de càrregues de treball entre empleats 
municipals. Una experiència com la COVID en 2020 facilita una millor definició dels 
centres de gestió, un nou enquadrament orgànic de les unitats administratives. En 
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definitiva, és urgent i possible la necessària reforma organitzativa que aconsegueixi 
un nou funcionament municipal, amb persones responsables i major eficiència en 
el servei. 

5.2 Empleats municipals  

Regular les dedicacions (jornada ordinària anual, horaris, teletreball i serveis 
extraordinaris) i les responsabilitats. 

Impulsar els processos pendents de promoció interna, així com d’estabilització i 
consolidació d’interins i contractes indefinits no fixos. 

Comprometre temps del personal tècnic especialista a la negociació del nou 
conveni/pacte de condicions de treball. 

5.3 Blanes Medi Ambient SAU 

Adoptar els acords necessaris per reiniciar el seu funcionament urgent com a mitjà 
propi de l’Ajuntament de Blanes, amb equips de treball i funcionament eficients 

5.4 POUM i planificació pressupostària a mig termini 

Disposar d’un análisi de Sostenibilitat del nou POUM per incorporar-lo a la 
planificació pressupostària a curt i mig termini.  

5.5 Fundació Hospital Asil Sant Jaume 

 Impulsar des de l’Ajuntament els canvis necessaris en aquesta Fundació, que 
presideix l’Alcaldia de Blanes, per recuperar l’edifici modernista de l’antic Hospital 
Sant Jaume, com a domini públic municipal lliure de càrregues i en pagament de 
l’import que el municipi acredita. 

5.6  Concessió per a la gestió de l’aparcament soterrani del Passeig de Mar 

Restablir l’equilibri econòmic del contracte o, en el seu cas, tramitar la seva 
resolució anticipada i la defensa d’un import just d’indemnització al concessionari, 
tot de conformitat amb l’article 290.4 de la Llei 9/2017, de 8  de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la que es transposa 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. 

5.7 Cal reprendre les accions necessàries perquè l’ACA executi les actuacions a les 
quals es va obligar i resten pendents d’execució, de conformitat amb el Conveni de 
col·laboració formalitzat amb l’Ajuntament de Blanes el 05/04/2008 (acord de Ple 
de 31/03/2008). 
 

5.8 Assistència de professionals externs en aspectes jurídics, fiscals, mercantils,    
d’auditoria operativa i de compliment, etc. 

Millorar la selecció d’aquests professionals. Per la complexitat municipal és molt 
necessari reforçar els serveis propis amb assistència especialitzada. 
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6 VALORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ 
 
El primer pla d’acció s’aplicarà en 2021. 
 
 
 
 
 
 
L’interventor  
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