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TÍTOL I. NORMES GENERALS I DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
CAPÍTOL I - NORMES GENERALS
Article 1. Principis generals
1.
La gestió, desenvolupament i aplicació del Pressupost General d’aquesta
Corporació es realitzarà d’acord amb la normativa general aplicable a
l’Administració Econòmica Local i amb les presents Bases d’Execució. Amb
caràcter supletori serà d’aplicació la Llei General Pressupostària.
2.
L’execució d’aquest pressupost es realitzarà amb subjecció als principis de
la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en
particular, al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, del límit de la
regla de despesa i de la sostenibilitat del deute comercial.
3.
La comptabilització dels pressupostos, de la seva execució i de la seva
liquidació es regirà per la Instrucció de Comptabilitat (Ordre HAP/1781/2013
de 20 de setembre de 2013) i per la normativa complementària que dicti
l’Alcaldia o per Circulars d’Intervenció.
4.
El control i fiscalització de l’execució del pressupost es regularà per les
normes incloses en aquestes bases i per les instruccions que amb aquesta
finalitat es dictin. La normativa vigent a l’Administració de l’Estat s’aplicarà amb
caràcter supletori.
Article 2. Àmbit temporal
La vigència d’aquestes bases serà la mateixa que la del Pressupost General. En
el supòsit de pròrroga del pressupost, les bases continuaran en vigor durant el
període prorrogat.
Article 3. Àmbit funcional
Aquestes bases s'apliquen amb caràcter general a l'execució del Pressupost de
l'Ajuntament.
Article 4. Del Pressupost General
1. El Pressupost General per a l'exercici és integrat exclusivament pel Pressupost
de l’Ajuntament i els imports respectius són els que es detallen tot seguit:
ENTITAT
AJUNTAMENT

ESTAT
DESPESES

ESTAT
INGRESSOS

RECURSOS
ORDINARIS (*)

10% R.O.

16.614.178,34

16.614.178,34

15.214.178,34

1.521.417,83
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(*) Ingressos corrents ( capítols 1-5, menys quotes urbanístiques, contribucions especials, alienació
d’inversions reals, transferències de capital i passius financers).

Article 5. Crèdits inicials i el seu finançament

1. Les quantitats fixades en l’Estat de Despeses del Pressupost es consignen amb
caràcter limitatiu en relació amb el període de vigència del Pressupost i es
vinculen amb subjecció a l’estructura pressupostària i als nivells de vinculació
jurídica que s’estableixen en l’article 7 i la seva inclusió en el Pressupost no
crea cap dret. Amb càrrec als crèdits, únicament podran reconèixer-se
obligacions derivades d’adquisicions, serveis, obres i altres prestacions o
despeses en general, autoritzades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de
2022, amb les excepcions que es puguin admetre d’acord amb la normativa
legal.
2. El reconeixement extrajudicial de crèdits d’exercicis anteriors a l’actual en els
supòsits no previstos a l’article 176.2 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, requerirà expedient d’aprovació del reconeixement de
crèdit pel Ple de la Corporació, prèvia l’aprovació del corresponent expedient
de modificació de crèdits.
3. Els crèdits consignats a l’Estat de Despeses del Pressupost es finançaran:
Recursos per operacions corrents
Contribucions especials
Transferències de capital
Passius financers

15.214.178,34
0,00
0,00
1.400.000,00

4. El Pressupost de l’Ajuntament apareix, en conseqüència, sense dèficit inicial,
d’acord amb el que es disposa als preceptes legals vigents.

Article 6. Estructura pressupostària
1. L’estructura pressupostària per a l’exercici de 2022, està adaptada a l’Ordre
HAP/419/2014, de 14 de març de 2014, per la qual es modifica l’Ordre
EHA/3565/2008, de 3 de desembre de 2008, per la qual s’aprova l’estructura
dels pressupostos de les entitats locals, i que és aplicable als pressupostos
corresponents a l’exercici 2015 i següents, classificant-se els crèdits consignats
a l’estat de despeses amb els criteris orgànic, per programes i econòmic.
L’aplicació pressupostària es defineix, en conseqüència, per la conjunció de les
classificacions orgànica, per programes i econòmica i constitueix la unitat sobre
la que s’efectuarà el registre comptable de les operacions d’execució de la
despesa. El control fiscal es realitzarà al nivell de vinculació que s’estableix a
l’article 7.
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Els crèdits inclosos a l'estat de despeses s'han classificat amb els criteris
següents:

a)
Orgànic : Composat de dos dígits. El primer fa referència a l’Àrea, i el
segon a la Regidoria delegada.
b)
Per programes: Distingint: l’àrea de despesa, política de despesa i grup
de programes, en general, i programes en els casos que s’especifiquen a l’annex
I de l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març .
c)
Econòmic: Distingint: capítol, article, concepte i subconcepte sempre, i
aplicació pressupostària en alguns casos.
La conjunció de les tres classificacions configura l’aplicació pressupostària de
despeses.
2. Les previsions de l'estat d'ingressos s'han classificat distingint: capítol, article,
concepte i subconcepte sempre. Aquesta configuració es denomina concepte
pressupostari d’ingressos.

Article 7. Vinculacions jurídiques
1. Els crèdits per a despeses es destinaran exclusivament a la finalitat específica
per a la qual hagin estat autoritzats en el Pressupost General o per les seves
modificacions degudament aprovades, tenint caràcter limitatiu i vinculant. En
conseqüència, no podran adquirir-se compromisos de despesa en quantia
superior a l’import de dits crèdits, essent nuls de ple dret els acords, resolucions
i actes administratius que infringeixin l’esmentada norma, sens perjudici de les
responsabilitats que tinguin lloc. Els nivells de vinculació jurídica són:
A) DESPESES DE PERSONAL (Capítol I)

a) Respecte a la classificació orgànica: Cap
b) Respecte a la classificació per programes: l’àrea de despesa.
c) Respecte a la classificació econòmica: l’article.
d) Excepcions: Les aplicacions pressupostàries amb econòmica 15200 i 13002
(productivitat art.8) vincularan en una bossa de vinculació única per cada
econòmica. Les econòmiques 13001 i 15100 vincularan també en una bossa
de vinculació única per cada econòmica.
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B) DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS (Capítol II)

a) Respecte a la classificació orgànica: la Regidoria.
b) Respecte a la classificació per programes: l’àrea de despesa.
c) Respecte a la classificació econòmica: l’article

C) DESPESES FINANCERES (Capítol III)

a) Respecte a la classificació orgànica: cap.
b) Respecte a la classificació per programes: l’àrea de despesa.
c) Respecte a la classificació econòmica: el capítol.

D) TRANSFERÈNCIES CORRENTS I DE CAPITAL (Capítol IV i VII)

a) Respecte a la classificació orgànica: la Regidoria.
b) Respecte a la classificació per programes: l’àrea de despesa.
c) Respecte a la classificació econòmica: el capítol.
d) Excepcions: les subvencions nominatives que ho seran a nivell d’aplicació
pressupostària.

E) FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS (Capítol V)

a) Respecte a la classificació orgànica: la regidoria.
b) Respecte a la classificació per programes: el grup de programes.
c) Respecte a la classificació econòmica: el subconcepte.
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F) INVERSIONS REALS (Capítol VI)

a) Respecte a la classificació orgànica: la Regidoria.
b) Respecte a la classificació per programes: la política de despesa.
c) Respecte a la classificació econòmica: el capítol.
d) Excepcions: Els crèdits pressupostaris amb finançament afectat que ho seran
a nivell d’aplicació pressupostària.

G) ACTIUS FINANCERS (Capítol VIII) I PASSIUS FINANCERS (Capítol IX)

a) Respecte a la classificació orgànica: cap.
b) Respecte a la classificació per programes: l’àrea de despesa.
c) Respecte a la classificació econòmica: el capítol.

2.
En els crèdits declarats ampliables a l’art. 11 i els crèdits extraordinaris
que es concedeixin a l’empara del que s’estableix a l’art. 5.2, la vinculació jurídica
serà la l’aplicació pressupostària.
3.
Quan existint dotació pressupostària dins d’un nivell de vinculació jurídica,
es pretengui imputar despeses al mateix nivell de vinculació jurídica a una
aplicació que no figuri oberta, no serà precís efectuar cap modificació de crèdit,
podent-se donar d’alta la nova aplicació pressupostària per part de la Intervenció.
En tot cas, haurà de respectar-se l’estructura econòmica vigent aprovada per
l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març de 2014, per la qual es modifica l’Ordre
EHA/3565/2008, de 3 de desembre de 2008.

CAPÍTOL II - MODIFICACIONS DE CRÈDIT

Article 8. De les modificacions de crèdit
Quan calgui fer una despesa per a la qual no hi hagi crèdit o l’existent sigui
insuficient al nivell de vinculació jurídica, es tramitarà un expedient de
modificació de crèdits subjectant-se a les particularitats que regula aquest
Capítol.
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1.
Qualsevol modificació de crèdits exigeix una exposició raonada de la
variació, i la proposta d’inici del Tinent d’Alcaldessa de Finances.
2.
Qualsevol expedient de modificació de crèdits ha d'ésser informat per part
de la Intervenció.
3.
Les modificacions de crèdit aprovades pel Ple requeriran la mateixa
tramitació que el propi pressupost.
4.
Les modificacions de crèdit aprovades per un òrgan diferent del Ple són
executives des de l'adopció de l'acord d'aprovació.

Article 9. Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
1. Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdits s'han de finançar amb els
recursos que en aquest punt s'enumeren:

- Romanent líquid de Tresoreria.
- Nous ingressos no previstos o majors ingressos efectivament recaptats sobre
els totals previstos en algun concepte del pressupost.
- Anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions del pressupost no
compromeses, les dotacions de les quals es considerin reduïbles sense
pertorbació del servei.
2.
Les despeses d'inversió aplicables als Capítols 6,7, 8 i 9 també es poden
finançar amb recursos procedents d'operacions de crèdit.
3.
Excepcionalment, les despeses aplicables als Capítols 1,2,3 i 4 es podran
finançar mitjançant operacions de crèdit; amb aquesta finalitat, caldrà complir
les condicions següents:
a) Que el Ple de l'Ajuntament -amb el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació- declari la necessitat i la urgència
de la despesa i reconegui la insuficiència d'altres mitjans de finançament dels
que preveu el punt 1.
b) Que l'import total no superi el 5% dels recursos corrents.
c) Que la càrrega financera total no superi el 25% dels recursos esmentats.
d) Que el venciment de l'operació de crèdit sigui anterior a la data de renovació
de la Corporació.
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Article 10. Tramitació dels expedients de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit

1. Han d'ésser incoats pel Tinent d’Alcaldessa de Finances.
2. Cal adjuntar a la proposta una memòria justificativa de la necessitat de fer la
despesa dins l'exercici i de la inexistència o insuficiència de crèdit en el nivell
en què hagi estat establerta la vinculació jurídica.
3. Els expedients, aprovats inicialment pel Ple de l'Ajuntament, s'han d'exposar
al públic durant quinze dies hàbils, per tal que els interessats puguin presentar
reclamacions. Si durant el període esmentat no s'han presentat reclamacions,
la modificació de crèdit quedarà aprovada definitivament i, altrament, haurà
de resoldre el Ple en el termini d'un mes a comptar des de l'acabament de la
informació pública.
4. Quan la causa de l'expedient sigui calamitat pública o altres d'interès general
excepcional, la modificació pressupostària serà executiva des de l'aprovació
inicial i, en conseqüència, a partir d'aquest moment es podrà aplicar la
despesa.

Article 11. Ampliació de crèdits

1.
Es consideren aplicacions pressupostàries ampliables aquelles que
corresponguin a despeses finançades amb recursos expressament afectats.
En particular es declaren ampliables les aplicacions pressupostàries següents:

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
DESPESA

CONCEPTE
INGRESSOS

13.160.22798

OBRES CONNEXIÓ XARXA
CLAVEGUERAM FINQUES
PARTICULARS

34900

PREU PÚBLIC OBRES DE
CONNEXIÓ A LA XARXA
DE CLAVEGUERAM

10.151.21900

EXECUCIONS
SUBSIDIARIES

39904

EXECUCIONS
SUBSIDIARIES

20.132.22701

RETIRADA VEHICLES VIA
PÚBLICA

32600

TAXA PER RETIRADA DE
VEHICLES

24.311.22706

RECOLLIDA ANIMALS DE
COMPANYIA

31900

TAXA CONTROL ANIMALS
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2.
L'aprovació dels expedients d'ampliació de crèdit que afecten el Pressupost
de l'Ajuntament correspon a l'Alcalde/ssa.

Article 12. Transferència de crèdit

1.
Quan calgui dur a terme una despesa aplicable a una aplicació
pressupostària el crèdit de la qual sigui insuficient i sigui possible minorar el
crèdit d'altres aplicacions pressupostàries corresponents a diferents nivells de
vinculació jurídica, sense alterar la quantia total de l'estat de despeses, s'
aprovarà un expedient de transferència de crèdit.
2.
Les transferències de crèdit de qualsevol classe estaran subjectes a les
limitacions establertes a l’art. 180 del Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals i a l’art. 40 del R.D. 500/1990.
3.
L'aprovació de les transferències de crèdit en els Pressupostos de
l'Ajuntament quan afectin aplicacions de diferents àrees de despesa (primer dígit
de la classificació de despesa per programes) correspon al Ple de l'Ajuntament.
4.
L'aprovació de les transferències de crèdit en les aplicacions
pressupostàries de la mateixa àrea de despesa (primer dígit de la classificació de
despesa per programes), o entre aplicacions del Capítol I, és competència de
l'Alcalde.
5.
Pel que fa a l'efectivitat de les transferències de crèdits que han de ser
aprovades pel Ple, serà aplicable el règim que regula l'article 8, punt 4.
6.
Les transferències de crèdits aprovades per l'Alcalde/ssa són executives
des del moment de ser aprovades.

Article 13. Generació de crèdits per ingressos
1. Poden generar crèdit en l'estat de despeses els ingressos següents de
naturalesa no tributària:

a)
Aportacions, o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o
jurídiques per finançar, juntament amb l'Ajuntament, despeses de competència
local.
Caldrà que s'hagi produït l'ingrés o, mancant això, que figuri a l'expedient acord
formal de concedir l'aportació.
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b)
Alienació de béns municipals; a aquest efecte, caldrà que s'hagi procedit
al reconeixement del dret.
c)
Prestació de serveis, per la qual s'hagin liquidat preus públics, en una
quantia superior als ingressos pressupostats.
d)
Reintegrament
de pagaments indeguts del pressupost corrent, el
cobrament dels quals podrà reposar crèdit en la quantia corresponent.
2. Quan es conegui el compromís ferm de fer una aportació a favor de
l'Ajuntament, o quan s'hagi liquidat alguns dels ingressos descrits en el punt
1, en una quantia superior a la que preveu el Pressupost, s'ha d'avaluar si els
crèdits disponibles a les aplicacions corresponents de l’estat de despeses són
suficients
per finançar l'increment de despesa que es preveu que es
necessitarà en el desenvolupament de les activitats generadores de l'ingrés.
En cas que el volum de crèdit esmentat sigui suficient, no serà procedent tramitar
l'expedient de generació de crèdits.
En el supòsit que els crèdits es considerin insuficients, la unitat gestora del servei
corresponent incoarà expedient en què es justificarà l'efectivitat dels cobraments
o la fermesa del compromís, com també la aplicació pressupostària que ha de ser
incrementada.

3. L'expedient de generació de crèdits serà aprovat per l'Alcalde/ssa.

Article 14. Incorporació de romanents de crèdit

1. De conformitat amb allò que disposa l’art. 182 del Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals es podran incoar expedients d’incorporació
de romanents de crèdits amb les limitacions allà establertes.
2. Amb caràcter general la liquidació del Pressupost precedirà la incorporació de
romanents. No obstant això, la susdita modificació es podrà aprovar abans
que la liquidació del Pressupost en el cas següent:
Quan es tracti de crèdits de despeses finançats amb ingressos específics afectats.

3. L'aprovació de la incorporació de romanents correspon a l’Alcalde/ssa.
4. L'aprovació de la modificació és executiva des del moment en què s'hagi
adoptat l'acord corresponent.
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TÍTOL II .DE LES DESPESES

CAPÍTOL
I
ADMINISTRATIU

GESTIÓ

PRESSUPOSTARIA

I

PROCEDIMENT

Article 15. Crèdits no disponibles

1.
La declaració de no disponibilitat de crèdits, com també la seva reposició
a disponible, correspon al Ple de l’Ajuntament.
2.
A càrrec del saldo declarat no disponible no es poden acordar
autoritzacions de despeses ni transferències i el seu import no pot ser incorporat
al pressupost de l'exercici següent.
3.
La disponibilitat dels crèdits pressupostaris que s'hagin de finançar,
totalment o parcialment, mitjançant subvencions, aportacions d'altres
institucions, o operacions de crèdit queda condicionada fins que es formalitzi el
compromís per part de les entitats que concedeixen la subvenció o s’autoritzi el
crèdit d’acord amb allò que disposa l’art. 173.6 del Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, si s'escau.

Article 16. Retenció de crèdit.

1.
L’inici de tot expedient d’aprovació de despesa podrà realitzar-se
mitjançant el lliurament de certificació d’existència de crèdit per part de
l’Interventor a petició del Regidor responsable de la seva execució.
2.
La certificació d’existència de crèdit es materialitzarà en el document
comptable "RC" de Retenció de Crèdit.
3.
L’acte de retenció de crèdit produirà una reserva del crèdit disponible a
l’aplicació pressupostària corresponent per a la realització de l’esmentada
despesa.
4.
La verificació de l’existència de crèdit es farà al nivell de la vinculació
jurídica del crèdit.

Article 17. Autorització i Disposició de despeses

1.
La
contractació
d’obres,
concessions
d’obres
i
de
serveis,
subministraments i serveis i demés contractes especials, que hagin d’ajustar la
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seva tramitació (en la fase de preparació i adjudicació) a la normativa de
contractació del Sector Públic, es regularan per la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
i disposicions concordants, hauran de ser fiscalitzats per la Intervenció i, un cop
adjudicada la seva execució, amb subjecció a les previsions de la normativa
assenyalada, donarà lloc a l’expedició del document comptable "AD"
d’autorització i compromís de la despesa. Seran competents per aprovar la
Disposició de despeses els que tinguessin la competència per a la seva
Autorització, llevat que hagi efectuat delegació específica.

2.
En tots els supòsits esmentats a l’apartat anterior haurà de tramitar-se
expedient de contractació complert llevat dels supòsits que s’enuncien en els
articles següents. Aquest expedient s’iniciarà des de la Regidoria responsable de
la despesa qui haurà de justificar l’oportunitat i la conveniència de la contractació.

Article 18. Contractes menors
El 9 de març de 2018 va entrar en vigor llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017,
de contractes del sector públic (en endavant, LCSP), amb l’objectiu, entre
d’altres, de garantir una major eficiència en la utilització dels fons públics, i amb
aquesta finalitat incorporar una sèrie de mesures per garantir una major
transparència en els procediments de contractació, donant compliment al principi
de publicitat i alhora al principi d’igualtat de tracte. En aquest sentit, la nova
LCSP estableix com a procediments de contractació ordinaris i a utilitzar
sempre que es pugui, el procediment obert en totes les seves opcions, i
el procediment restringit, limitant els altres procediments a situacions
concretes, i els contractes menors a situacions estrictament puntuals que,
per la seva naturalesa o necessitat d’iniciar-se amb immediatesa, facin
difícil que es tramitin pels procediments oberts o restringit.

A) CONCEPTE I LÍMITS DEL CONTRACTE MENOR EN LA LLEI 9/2017
(LCSP)
En els contractes menors d’obres, subministraments i de serveis definits a
l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb
capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per fer la
prestació, això és, que es trobin al corrent de les seves obligacions tributàries i
de seguretat social, i que en la seva constitució formi part de l’objecte social el
concepte a adjudicar.
Els contractes menors constitueixen un procediment d’adjudicació de contractes
administratius que es caracteritza per la no necessitat d’articular cap mecanisme
de pública concurrència, permetent l’adjudicació directa de contractes de valor
estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, o
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15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministrament o de
serveis
La seva durada no pot ser superior a un any. Tampoc poden ser objecte de cap
pròrroga (article 29 LCSP). No necessiten formalitzar-se mitjançant signatura de
document públic (art. 36 LCSP), perfeccionant-se amb l’acte d’adjudicació que és
el Decret d’adjudicació (art. 37 LCSP).
Per poder iniciar l’expedient cal consultar-ne el crèdit i aplicació pressupostària
adient, requerint, entre d’altres controls, l’aprovació de la despesa (en les seves
fases d’autorització i de compromís, document comptable
“AD”).
i la
incorporació de la factura a l’expedient, així com – en el cas de les obres – la
incorporació del pressupost de les obres, que vindrà determinat pel projecte o
memòria valorada.
Per a l’aplicació pràctica de la contractació menor, cal tenir en compte i complir
diversos aspectes, sobre tot que no s’estigui realitzant un fraccionament de
l’objecte del contracte.
Amb independència de que es tracti d’un contracte menor d’obres, serveis o
subministraments, es regulen tres procediments diferenciats:

1. Contractes menors d’obres, serveis o subministraments de quantia
inferior a 5.000 €, IVA no inclòs, sempre i quan no es puguin incloure
dins les especificacions de pagaments menors:

a. L’expedient s’iniciarà amb una petició d’obertura d’expedient per part del
departament afectat al Departament de Contractació, en el que es
defineixi l’objecte del contracte i l’import, i on prèviament ja s’hagi
constatat que l’adjudicatari proposat compta amb la capacitat de
contractar per estar al corrent de pagament de les seves obligacions
(veure apartat f.), i que hi ha consignació pressupostària per a la
contractació (veure apartat g.). El Departament de Contractació no obrirà
cap expedient que no compleixi aquests preceptes.
b. El departament de contractació obrirà l’expedient i serà la mateixa àrea
que promou la contractació qui hi associï entrades amb pressupostos,
documents que responguin a la capacitat de contractar de les empreses
licitadores/adjudicatàries, i qui efectuï els tràmits que siguin necessaris
per a la tramitació de l’expedient (informe tècnic previ, informe justificatiu
i de necessitats de la contractació).
c. L’informe tècnic previ a elaborar contindrà el què volem contractar, amb
les característiques tècniques, import màxim, criteris que utilitzarem a
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l’hora de valorar les ofertes sol·licitades, i número d’ofertes que es
sol·licitaran. L’informe justificatiu i de necessitats haurà de justificar els
extrem mínims que s’indiquen en l’article 118 de la LCSP: (1) necessitat
a satisfer amb referència d’insuficiència de medis propis en els contractes
de serveis; (2) descripció de l’objecte del contracte amb justificació de la
seva substantivitat pròpia, als efectes de determinar que no s’està
fraccionant l’objecte del contracte; (3) els motius de l’elecció del tipus de
procediment i de l’adjudicatari, i la justificació de la manca de
fraccionament fraudulent.
Com a norma principal cal tenir en compte que en la contractació menor,
si només establim el criteri preu, haurem d’adjudicar a l’oferta més
econòmica de les presentades. En qualsevol altre cas, caldrà justificar-ho
degudament en els informes.

d. L’informe justificatiu abans esmentat haurà de comptar amb la signatura
de la persona redactora, responsable del contracte a adjudicar, i el
vistiplau del regidor o regidora responsable que a efectes d’iniciar la
contractació tindrà la consideració d’òrgan de contractació en virtut de les
delegacions efectuades per l’Alcaldia. El regidor que signi haurà de ser el
que tingui la competència sobre l’aplicació pressupostària on es consigni
la despesa. En cas que la sol·licitud es produeixi des de més d’una àrea
conjuntament, podran signar el document tots els regidors implicats,
sempre i quan l’últim que signi sigui el que té la competència
pressupostària.
e. Juntament amb l’informe, el departament afectat adjuntarà l’oferta (o
ofertes) presentada electrònicament, via instància telemàtica, per part de
l’empresari proposat com a adjudicatari.





Pressupostos. Es recomanable sol·licitar un mínim de 3 pressupostos,
sempre que sigui possible, tot i que per a contractacions inferiors a
5.000€, IVA exclòs, no serà obligatori.
Tractant-se de contractes d’obres, el projecte o memòria valorada de
les obres.

f. Així mateix, el departament responsable haurà de comprovar que el
contractista té capacitat per contractar adjuntant a l’expedient els
certificats de trobar-se al corrent en les seves obligacions amb hisenda i
seguretat social. Aquesta comprovació s’haurà de realitzar mitjançant la
plataforma Eacat. A tal efecte, cada departament haurà de comptar amb
una persona amb accés suficient, la qual serà donada d’alta des de
Secretaria, prèvia petició del propi departament afectat.
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g. Igualment, el departament responsable que promou la contractació haurà
de comprovar, prèvia a l’obertura de l’expedient, que el contracte compta
amb consignació pressupostària suficient, i que l’aplicació pressupostària
designada és l’adequada per a la contractació. Aquesta comprovació
s’haurà d’efectuar amb el departament d’Intervenció via correu electrònic
on quedi constància de la resposta on s’especifiqui l’aplicació correcta i
que el contracte compta amb consignació pressupostària suficient.
h. Realitzats els tràmits anteriors, i per al cas que des del departament de
Contractació no s’apreciï cap impediment per a contractar, aquest
sol·licitarà informe jurídic a la secretària.
i.

A continuació, formalitzarà l’adjudicació mitjançant Decret de l’Alcaldia en
el que constaran totes les indicacions referents a la realització de la
prestació, servint aquest com a document contractual a tots els efectes,
sense perjudici del que s’estableix al següent apartat.

j. Un cop executada la prestació, el departament responsable de la
contractació pujarà a l’expedient la factura corresponent degudament
conformada.
k. La contractació no es podrà materialitzar en els supòsits següents:
a. En casos d’insuficiència de consignació pressupostària.
b. Quan no es justifiquin el requisits que permeten la contractació menor.
c. En el cas que es consideri la informació continguda en el formulari
insuficient per efectuar la valoració de compliment de legalitat.
d. En el cas que algun document imprescindible contingui dades errònies,
ja sigui per error material o per qualsevol altre concepte. En aquest
cas, serà totalment necessari redactar un informe complementari que
resolgui i/o esmeni l’error.
En els dos primers supòsits, finalitzarà l’expedient de contractació per
impossibilitat de tramitació.

En el tercer supòsit, el departament afectat haurà de justificar les dades
complementàries que siguin requerides.

l.

Adjudicat el contracte, el departament de Contractació incorporarà les
dades en la base de dades corresponent als efectes de la seva posterior
publicació en el perfil del contractant de l’Ajuntament.
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m. Trimestralment, es publicarà pel departament de contractació al perfil del
contractant, la relació de contractes menors d’acord amb les previsions de
l’article 64.3 de la LCSP, i periòdicament es publicaran en el Registre Públic
de Contractes.
2. Contractes menors d’obres, serveis o subministraments de quantia
superior a 5.000 €, IVA no inclòs:

El procediment serà el mateix que l’especificat anteriorment amb l’especialitat
següent:

a. Serà totalment obligatori sol·licitar un mínim de 3 pressupostos. En cas
que no es sol·licitin aquest mínim de 3 pressupostos caldrà justificar-ho
degudament.
3. Pagaments menors de quantia inferior a 3.000€, IVA inclòs:

La modificació introduïda a l’article 118 de la LCSP, possibilita realitzar
pagaments menors que no superin els 5.000€, sense necessitat de realitzar
expedient de contractació menor, amb l’únic requisit que s’aprovi prèviament la
despesa, i que siguin conceptes estrictament puntuals i no successius. L’article
50 bis estableix les característiques de la tramitació simplificada de pagaments
menors inferiors a 3.000€, IVA inclòs.
Article 19.- Normes comuns.

1.
Els regidors responsables de les despeses emparades en els contractes
menors tindran cura d’incoar els oportuns expedients de contractació quan hi
concorrin obres, subministraments i serveis continuats, amb l’objecte de
justificar l’oportunitat i conveniència de la contractació i amb la finalitat d’evitar
fraccionaments que eludeixin la normativa de contractació prevista a les presents
Bases d’execució, circumstància que comportarà, en el seu cas, la incoació de
l’oportú expedient de convalidació administrativa, si procedís, i l’exigència de les
responsabilitats corresponents.
2.
La Intervenció controlarà l’existència de possibles fraccionaments i de
prestacions continuades i en donarà compte a l’Alcaldia-Presidència i a la
Secretaria General per tal de procedir a la tramitació de l’expedient de
contractació que s’escaigui.
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Article 20. Autorització-disposició

1. Les despeses que responen a compromisos legalment adquirits per la
Corporació originen a principi d'any la tramitació del document "AD" per
l'import de la despesa imputable a l'exercici.
2. Pertanyen a aquest grup les que es detallen tot seguit:
 Despeses plurianuals, per l'import de l'anualitat compromesa
 Arrendaments
 Interessos de préstecs concertats
 Quotes d'amortització de préstecs concertats

Article 21. Despeses de personal
1. Pel que fa a les despeses del Capítol I, cal observar les regles següents:

a)
L'aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball pel Ple suposa
l'autorització de la despesa derivada de les retribucions bàsiques i
complementàries. Per l'import d'aquestes, corresponent als llocs de treball
ocupats efectivament, s'ha de tramitar al començament de l'exercici el document
"AD".
b)
Les nòmines mensuals autoritzades per l’Alcaldia i fiscalitzades per la
Intervenció compleixen la funció de document "O".
c)
El nomenament de personal funcionari o la contractació de personal laboral
originen la tramitació de successius documents "AD" per un import igual a les
nòmines que es preveu de satisfer durant l'exercici.
d)
Pel que fa a les quotes per Seguretat Social, a l'inici de l'exercici s'ha de
tramitar el document "AD" per un import igual a les cotitzacions previstes. Les
possibles variacions originen documents complementaris o inversos d'aquell.
e)
Pel que fa a la resta de despeses del Capítol I, si són obligatòries i
conegudes al començament de l'any, s'ha de tramitar el document "AD"
corresponent.
En cas que les despeses siguin variables, segons les activitats que dugui a terme
la Corporació o segons les circumstàncies personals dels perceptors, s'han de
gestionar d'acord amb les normes generals que recullen els articles següents.
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Article 22. Normes generals per a subvencions
1.- Principis.- Les subvencions que es concedeixin amb càrrec al Pressupost
General de la Corporació, de conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, ho seran d’acord amb els principis de
publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació,
eficàcia en el compliment dels objectius inclosos en el Pla estratègic de
subvencions que elabori l’Ajuntament i eficiència en l’assignació i utilització dels
recursos públics.
No serà necessària publicitat i concurrència quan les subvencions tinguin
assignació nominativa en el Pressupost o el seu atorgament i quantia siguin
exigibles a la Corporació en virtut de disposicions legals, sense perjudici de la
publicitat relativa a la seva adjudicació en els termes recollits a la normativa
sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Amb caràcter excepcional, es podran concedir de forma directa altres
subvencions, quan s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari o altres degudament justificades que dificultin la convocatòria pública.

2.- Tipus de subvencions.- Les subvencions de tota classe que es concedeixin
podran ser:
a) En funció de la forma de determinar el seu import:
 Fixes: la subvenció consisteix en un import fix, per tant, en un
percentatge variable, independentment de la despesa efectivament
justificada, amb el límit d’aquesta. En aquest cas, la diferència entre la
despesa efectivament justificada i l’import de la subvenció atorgada, si és
positiu, haurà de ser finançat pel beneficiari i, si és negatiu, s’haurà de
reintegrar l’excés amb els corresponents interessos de demora, en el
supòsit de pagament anticipat, o s’haurà de reduir l’import de la subvenció
en altre cas.

 Variables: la subvenció consisteix en un percentatge fix de la despesa,
per tant, el seu import és variable, en funció de la despesa efectivament
justificada.
A l’acord de concessió o a les bases reguladores de la convocatòria, haurà
de constar a quin dels dos tipus correspon i, en el segon cas, el
percentatge. En qualsevol cas, a la resolució de la convocatòria o a l’acord
de concessió, haurà de constar el grau de vinculació del pressupost
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presentat, objecte de la subvenció, així com els compromisos que
assumeix el beneficiari i, llevat que es digui el contrari, la justificació haurà
de consistir en el cent per cent del cost de l’activitat o projecte
subvencionat.
Amb caràcter general el percentatge o la quantitat fixa no podrà superar
el 50 % del cost real de l’activitat subvencionada.
b) En funció de la forma de justificació:

 Mitjançant compte justificatiu, en la forma regulada en els apartats 10
i 11.
▪ Mitjançant mòduls: quan la subvenció consisteixi en una quantitat fixa
en funció d’uns mòduls establerts, la justificació podrà consistir, de forma
complementària o alternativa, en l’acreditació documental dels mòduls
realitzats, sempre que així es prevegi a les bases de la convocatòria.
 Mitjançant l’aportació dels comptes de l’entitat que siguin de caràcter
obligatori, de conformitat amb la seva normativa específica o general, o
dels estats d’ingressos i despeses de l’activitat, degudament certificats,
tant en un com en l’altre cas. En els supòsits excepcionals, motivats per
l’objecte o per la naturalesa del beneficiari de la subvenció, en que així es
determini en l’acord de concessió, la justificació de l’aplicació de la
transferència es farà mitjançant document acreditatiu del seu ingrés en el
patrimoni del beneficiari.
 La subvenció per l’adopció d’un comportament singular o la
concurrència d’una situació, en aquest cas la justificació podrà consistir en
l’acreditació de trobar-se en els supòsits que motiven la subvenció, sense
perjudici que, quan s’escaigui, s’hagi de justificar l’aplicació de la
subvenció.

c) En funció del procediment per al seu atorgament:
 Mitjançant concurrència competitiva.
 Mitjançant concessió directa.
d) En funció de la forma de l’aportació:
 Dineràries.
 En espècies: els lliuraments de béns, drets o serveis que, havent sigut
adquirits amb la finalitat exclusiva de ser lliurats a tercers i compleixin
amb els requisits de les lletres a), b) i c) de l’article 2.1 de la Llei General
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de Subvencions. No tenen la naturalesa de subvenció aquelles atribucions
patrimonials a favor del beneficiari que no es concretin en un canvi de
titularitat d’un bé, sinó que suposin pel beneficiari l’evitació d’una despesa.

3.- Pla estratègic.- L’Ajuntament haurà d’elaborar amb caràcter previ a
l’establiment de subvencions, un pla estratègic, de conformitat amb el que
disposa l’article 8 de la Llei General de subvencions per tal que l’òrgan competent
procedeixi a la seva aprovació.
4.- Bases reguladores.En aplicació de l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions s’aproven en el marc d’aquestes bases d’execució, com a annex
núm. 1, les bases reguladores de les subvencions a concedir pels departaments
d’Esports i Ensenyament, sense perjudici del que determina l’article 124.2 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya quant a la seva publicació.
Per a la resta de subvencions a atorgar mitjançant concurrència competitiva,
prèviament a l’atorgament de les subvencions i a la disposició dels crèdits, els
departaments gestors elaboraran les oportunes bases reguladores de la
convocatòria. Les citades bases s’aprovaran per la Junta de Govern Local i es
publicaran al B.O.P. i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici
d’utilitzar altre tipus de publicitat, i contindran com a mínim els següents
extrems:

a) Definició de l’objecte de la subvenció.
b) Requisits que hauran de reunir els beneficiaris per a l’obtenció de la
subvenció i forma d’acreditar-los.
c) Procediment de concessió de la subvenció.
d) Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i, si s’escau, la seva
ponderació.
e) Quantia individualitzada de la subvenció o criteris per a la seva
determinació.
f) Òrgans competents per a l’ordenació, instrucció i resolució del
procediment de concessió de la subvenció i termini de resolució i de
notificació.
g) Termini de presentació de sol·licituds i documentació a aportar.
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h) Determinació, si s’escau, dels llibres i registres comptables específics per
a garantir l’adequada justificació de la subvenció.
i) Termini i forma de justificació per part del beneficiari, del compliment de
la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l’aplicació dels
fons percebuts.
j) En el supòsit de contemplar-se la possibilitat d’efectuar bestretes de
pagaments sobre la subvenció concedida, la forma i quantia de les
garanties que, en el seu cas, hauran d’aportar els beneficiaris.
k) Les mesures de garantia en favor dels interessos públics, que puguin
considerar-se precises.
l) Circumstàncies que, com a conseqüència de l’alteració de les condicions
tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, podran comportar
la modificació de la resolució.
m) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat.
n) Criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions
imposades amb motiu de la concessió de la subvenció.
ñ) Mesures de difusió del finançament públic del projecte o activitat objecte
de la subvenció.

o) Límits a la subcontractació de l’activitat.
p) Tipus de subvenció, d’acord amb el que es disposa en el número 2
anterior.
5.- Concessió directa.- La resolució de la concessió i, si s’escau, els convenis
en que es formalitzi, establiran les condicions i compromisos aplicables que
s’ajustaran al que disposa l’apartat anterior, en allò que sigui aplicable.
6.- Beneficiaris.- Tindran la condició de beneficiaris de subvencions les
persones, físiques i jurídiques, que hagin de realitzar el projecte, l’activitat o es
trobin en la situació que legitima llur concessió.

També tindran la condició de beneficiaris, en els casos de persones jurídiques
i sempre que així es prevegi a les bases reguladores, els membres associats del
beneficiari que es comprometin a realitzar la totalitat o una part de l’activitat
subvencionada, en nom i per compte d’aquest.
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L’Ajuntament
podrà actuar mitjançant entitat col·laboradora que es
responsabilitzarà del lliurament i distribució de les subvencions als beneficiaris,
quan així es prevegi a les bases reguladores. Aquesta entitat també podrà
col·laborar en la gestió de la subvenció.
Podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les persones
o entitats que es trobin en la situació que fonamenti la concessió de la subvenció
o en les que concorrin les circumstàncies previstes a les bases reguladores i no
incorrin en les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari o entitat
col·laborador d’acord amb allò que preveu l’article 13.2 de la Llei General de
Subvencions.
Són obligacions del beneficiari les fixades a l’Ordenança general de
subvencions, a aquestes bases d’execució, a la normativa que esdevingui
d’aplicació en cada moment i a les bases reguladores o convenis reguladors
aprovats per a cada cas concret.
Són obligacions de les entitats col·laboradores:

a) Lliurar els fons rebuts al beneficiari, d’acord amb les bases reguladores
i/o el conveni subscrit.
b) Comprovar, si s’escau, el compliment i efectivitat de les condicions o
requisits determinants per al seu atorgament, així com la realització de
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o
gaudi de la subvenció.
c) Justificar el lliurament dels fons rebuts i, si s’escau, lliurar la justificació
presentada pels beneficiaris.
d) La submissió a les actuacions de comprovació que corresponen en
relació a la gestió dels fons rebuts.
e) La resta d’obligacions que es recullin en el conveni subscrit.

7.- Publicitat.- Les subvencions hauran de ser objecte de publicitat en els
termes previstos a l’article 18 de la Llei General de Subvencions i a la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern de Catalunya.

BASES EXECUCIÓ PRESSUPOST 2022

Página 25 de 68

8.- Quantia.- L’import de les subvencions regulades en aquest article en cap
cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament, o en concurrència amb altres
subvencions, ajuts, ingressos o recursos superi el cost de l’activitat
subvencionada.

Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la
subvenció, i en tot cas l’obtenció concurrent d’altres aportacions, fora dels casos
permesos a les bases reguladores, podrà donar lloc a la modificació de la
resolució de concessió. Aquesta circumstància es farà constar a les bases
reguladores de les subvencions.
Els rendiments financers que es generin pels fons lliurats als beneficiaris
incrementaran l’import de la subvenció concedida i s’aplicaran a l’activitat
subvencionada, llevat que les bases reguladores disposin el contrari.
9.- Subcontractació.- En cap cas la subcontractació de la realització de
l’activitat subvencionada podrà excedir els següents límits:

a) El que estableixin les bases reguladores.
b) El 50% si les bases reguladores no estableixen cap límit.
No es podran subcontractar activitats que, incrementant el cost de l’activitat
subvencionada, no aportin cap valor afegit.
Quan l’activitat concertada amb tercers excedeixi el 20% de l’import de la
subvenció i aquest sigui superior a 60.000 €:

a) El contracte s’haurà de realitzar per escrit.
b) S’haurà d’autoritzar per l’Ajuntament.
No podrà fraccionar-se un contracte per evitar el compliment dels límits
anteriors.
No es podrà concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades
amb les persones que s’assenyalen a l’article 29.7 de la Llei General de
Subvencions.
10.- Justificació.- Les bases reguladores, el conveni regulador o l’acord de
concessió de la subvenció establiran la documentació justificativa que haurà
d’aportar el beneficiari, de conformitat amb la normativa que esdevingui aplicable
en cada moment.
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11.- Despeses subvencionables.- Es consideren despeses subvencionables
aquelles que de manera indubitada responguin a la naturalesa de l’activitat
subvencionada, i es realitzin en el termini establert per les bases reguladores o
acord de concessió.
El cost d’adquisició de les despeses subvencionables, en cap cas podrà ser
superior al valor de mercat.
Quan l’import de la despesa subvencionable superi els 30.000 €, en el
supòsit d’execució d’obres, o els 12.000 € en el supòsit de subministrament de
béns o prestació de serveis, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la realització de la despesa,
llevat que es justifiqui la inexistència de suficients empreses capacitades en el
mercat o que la despesa s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la
subvenció.
La documentació justificativa del procés de selecció esmentat al paràgraf
anterior s’haurà d’aportar com a documentació justificativa de l’aplicació de la
subvenció o, si s’escau, a la sol·licitud de la subvenció.
Sempre que ho prevegin les bases reguladores, el conveni regulador o
l’acord de concessió i en les condicions que allà s’estableixin, seran
subvencionables les despeses d’amortització de béns inventariables i altres
despeses directament relacionades amb l’activitat subvencionada, així com els
costos indirectes imputats a l’activitat subvencionada d’acord amb principis i
normes de comptabilitat generalment acceptats sempre que corresponguin al
període en el que es realitza l’activitat.
12.- Reintegrament.- Procedirà el reintegrament de les quantitats
percebudes i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament
de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament,
prèvia la seva revocació, en els següents casos:

a) Incompliment de l’obligació de justificació o justificació insuficient.
b) Obtenir la subvenció sense reunir les condicions requerides per això.
c) Incompliment total o parcial de la finalitat per a la qual la subvenció va
ser concedida.
d) Incompliment de les condicions imposades amb motiu de la concessió de
la subvenció.
e) En el supòsit contemplat en el número 8 d’aquest article.
f) Incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió previstes a
l’apartat 6.i) d’aquest article.
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g) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de
comprovació i control financer previstes a l’apartat 15, així com
l’incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació
de documents quan d’això es derivi la impossibilitat de verificar la
destinació donada als fons percebuts, l’incompliment de l’objectiu, la
realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència
de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat.
h) Inexactitud o falsedat en les declaracions responsables annexades a la
sol·licitud de la subvenció així com en la documentació justificativa
aportada amb posterioritat.

13.- Obligats al reintegrament.- Els beneficiaris i entitats col·laboradores.
Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats, en els
casos contemplats al segon paràgraf de l’apartat 6 d’aquest article, en relació a
la part de l’activitat que s’haguessin compromès a realitzar.
Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els
administradors de les persones jurídiques i els presidents de les entitats que no
realitzessin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al
compliment de les obligacions incomplides, que adoptessin acords que fessin
possibles els incompliments o que consentissin el de qui ells depenguin. Així
mateix seran responsables, en tot cas, els administradors de les persones
jurídiques i els presidents que hagin cessat en les seves activitats.
En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions
de reintegrament pendents es transmetran als socis o partícips en el capital que
respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació
que se’ls hagués adjudicat.
En cas de defunció de l’obligat al reintegrament, l’obligació de satisfer les
quantitats pendents de restitució es transmetrà als seus drethavents, sense
perjudici de l’acceptació de l’herència a benefici d’inventari.
14.- Fiscalització.- La Intervenció fiscalitzarà la justificació de les
subvencions pagades com a bestretes i donarà compte al Departament Gestor
dels reparaments observats o de la falta de justificació dins del termini, a l’objecte
de requerir la seva esmena.
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15.- Control financer.- A la Intervenció li correspondrà l’exercici del control
financer respecte als beneficiaris per raó de les subvencions rebudes.
El control financer es durà a terme d’acord amb les normes contingudes al
Títol III de la Llei General de Subvencions, així com aquelles que pugui dictar el
Ple de l’Ajuntament previ informe de l’Interventor General i per a la seva
realització es podrà contractar empreses privades d’auditoria que, en qualsevol
cas, actuaran com a col·laboradores de la Intervenció.
16.- Infraccions i sancions.- En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el
que es disposa en el Títol IV de la Llei General de Subvencions.
17.- Caràcter supletori.- Les disposicions contingudes en el present article,
s’aplicaran amb caràcter supletori de l’Ordenança General de Subvencions
aprovada pel Ple de l’Ajuntament es sessió de data 10/05/05.

Article 23. Tramitació de transferències i subvencions

1.
En el cas d'aportacions obligatòries a altres administracions, si l'import és
conegut al començament de l'exercici, s'ha de tramitar el document "AD".
2.
Si l'import de l'aportació obligatòria no és conegut, s'ha d'instar la retenció
de crèdit per la quantia estimada.
3.
L'inici dels expedients de subvencions o transferències requerirà
l'expedició del document comptable "RC" de certificació d'existència de crèdit.
4.
Les transferències i les subvencions originen el document "AD" en el
moment de ser atorgades.
5.
La concessió de qualsevol mena de subvenció requereix la formació de
l'expedient en la forma prevista en l’Ordenança General de Subvencions, en el
qual consti la destinació dels fons i els requisits necessaris que cal complir per
poder procedir al pagament, com també les causes que motivarien l'obligació de
reintegrar l'import percebut.
6.
El reconeixement de l'obligació de pagament tindrà lloc mitjançant
document “O”, sempre que el pagament no estigues condicionat. En altre cas,
no s’iniciarà la tramitació fins que no s’acompleixi la condició, en qualsevol cas
haurà de constar l’acceptació per part del beneficiari. La justificació es realitzarà
a posteriori.
7.
En les subvencions de pagament anticipat es podrà tramitar un document
comptable "ADO", sempre i quan hi consti l'acceptació del beneficiari o bé
aquesta es consideri realitzada de forma tàcita pel transcurs d'un període de
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temps determinat. Si durant aquest període el beneficiari rebutgés la subvenció
hauria de reintegrar-la.

8.
No es podrà efectuar cap mena de pagament per concessió de subvencions
quan el beneficiari hagi percebut bestretes de subvencions i no hagi acomplert
amb les seves obligacions en el termini establert.
9.
Les ajudes peremptòries personals de caràcter social, es tramitaran
mitjançant document comptable “ADO”, el pagament del qual es podrà fer de
forma directa, “a justificar” o a través de bestretes de caixa fixa. El document
comptable es justificarà d’acord amb la normativa que pugui dictar la Corporació.
En tot cas, la justificació haurà de constar, com a mínim d’un informe del/de la
responsable de Serveis Socials, en el que hi consti, el/la beneficiari/a, si s’escau
la persona autoritzada per a percebre l’ajuda, la quantia de l’ajuda, l’objecte de
l’ajuda i el motiu de la mateixa. Quan l’ajuda es destini al pagament de serveis
a terceres persones contractats pel beneficiari, s’haurà d’afegir la factura emesa
per aquestes.

Article 24. Despeses d'inversió

1.
La tramitació dels expedients i documents comptables d’autorització i
disposició de despeses d’inversió seguiran la normativa prevista en els arts. 17
a 24 de les presents Bases.
2.
L’eficàcia dels actes d’autorització i disposició pressupostària quedarà
condicionada fins que no s’hagin aprovat definitivament els projectes tècnics que
hagin de servir de base a les inversions i no es disposi de l’autorització a que fa
referència l’article 53 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
quan sigui preceptiva, pels supòsits de finançament mitjançant operacions de
crèdit o de la concessió de la subvenció per l’Ens atorgant o s’hagi aprovat
l’expedient d’imposició i ordenació de contribucions especials o el compte de
liquidació de quotes urbanístiques, segons que consti en el programa de
finançament d’inversions inclòs en l’expedient del Pressupost General. No obstant
això, les despeses específiques que es refereixin exclusivament a la redacció
dels al·ludits projectes tècnics podran imputar-se provisionalment amb càrrec al
finançament afectat abans que aquest s’hagi materialment generat. També amb
caràcter excepcional s’admetrà la imputació de quotes urbanístiques amb base a
al mateix finançament afectat, per sobre del compte de liquidació provisional i a
resultes de la regularització que s’ efectuï en el definitiu, sempre i quan per la
seva escassa importància no resulti procedent la modificació del primer.
3.
No tindrà la consideració d’inversió i, per tant, de material inventariable,
l’adquisició de béns el valor unitari dels quals sigui inferior a 250,00.-€, excepte
quan s'adquireixin per lots l'import dels quals sigui superior a 500,00.-€.
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Article 25. Pagaments a justificar
1.- Definició: Tindran la consideració de pagaments a “justificar” les quantitats
que es lliurin per atendre despeses sense la prèvia aportació de la documentació
justificativa a que es refereix l’article 59 del Reial Decret 500/90.
En cap cas, l’expedició d’ordres de pagament “a justificar” suposarà
l’incompliment dels procediments i tràmits establerts per a les despeses amb
càrrec a les quals van expedir-se les citades ordres de pagament, havent de ferse constar en la tramitació d’aquestes despeses la necessitat o conveniència del
“pagament a justificar”.

Qualsevol petició de manament de pagament a justificar ha d’anar
acompanyada d’un informe justificatiu del responsable del servei gestor amb els
vistiplau del regidor on es faci constar la impossibilitat d’afrontar les despeses
mitjançant procediment ordinari de pagament en ferm, sense perjudici dels
informes que siguin necessaris en funció de la matèria que es tracti.

L’expedició d’ordres de pagament “a justificar” es realitzarà en base a la
resolució de l’òrgan competent per a autoritzar la despesa a que es refereix,
s’aplicaran als corresponents crèdits pressupostaris i haurà d’acomodar-se al pla
de disposició de fons de Tresoreria.
2.- Caixers habilitats: Única i exclusivament, s’expediran ordres de pagament “a
justificar” a favor de caixers habilitats que a aquest a efecte es nomenaran per
l’Alcaldia.
3.- Situació dels fons: L’import de les ordres de pagament “a justificar” s’abonarà
per transferència als comptes restringits de pagaments a justificar que es
determini a l’efecte, oberts a nom de l’Ajuntament, sota la denominació
“Ajuntament de Corbera de Llobregat: compte restringit de pagaments a
justificar..........................”.
L’obertura d’aquests comptes corrents serà gestionada per la Tresoreria
Municipal, que haurà de comunicar a l’entitat financera les dades personals
necessàries de les persones autoritzades per a la disposició de fons.
Aquests comptes figuraran a l’estat de tresoreria municipal.
4.- Disposició del fons: Les disposicions de fons dels comptes a què es refereix
l’article anterior, s’efectuarà mitjançant xecs nominatius o transferències
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bancàries autoritzats amb les firmes mancomunades del/la caixer/a habilitat/da
i del/de la regidor/a de l’Àrea a la qual estigui adscrita l’habilitació. En casos
excepcionals degudament acreditats per l’habilitat/da podran fer-se pagaments
mitjançant xecs al portador. En aquests supòsits s’haurà d’adjuntar un informe
juntament amb la justificació per a la seva fiscalització.
Quan no sigui possible la disposició de fons amb els mitjans especificats
anteriorment, es podran utilitzar targetes de dèbit habilitades a l’efecte, d’acord
amb les normes que s’estableixen per decret d’alcaldia.
5.- Comptabilitat i control: El seguiment i control dels pagaments “a justificar” es
realitzarà a través del sistema d’informació comptable municipal.
El registre comptable dels justificants dels pagaments “a justificar” es
realitzarà per la Intervenció, en base als documents “J” de justificació.
La tresorera municipal podrà requerir, en qualsevol moment, als caixers
habilitats la conciliació dels comptes restringits de pagaments “a justificar”,
especificats a l’apartat 3 anterior.
6.- Terminis de justificació: Els/les caixers/res habilitats/des quedaran obligats a
justificar l’aplicació de les quantitats rebudes dins del mes següent a la inversió
de les mateixes i, en tot cas, en el termini de tres mesos des de la percepció dels
corresponents fons, excepte que en el propi acord es disposi altra data de
justificació.
En tot cas, la justificació a que es refereix el paràgraf anterior, haurà de
realitzar-se a 31 de desembre.
No s’expediran ordres de pagament “a justificar” per els mateixos conceptes
pressupostaris, a caixers habilitats que tinguessin en el seu poder fons no
justificats en el termini assenyalat en al paràgraf anterior.
7.- Comptes justificatius: Els comptes justificatius de la inversió de fons “a
justificar”, es rendiran pels/per les caixers/res habilitats/des i es conformaran
pels/per les regidors/res de les Àrees a les que estiguin adscrits, davant la
Intervenció. La quantitat no invertida serà justificada amb la carta de pagament
demostrativa del seu reintegrament.
Als indicats comptes s’acompanyaran, degudament relacionades les
factures i altres documents originals que justifiquin l’aplicació definitiva dels fons
“a justificar”, així com còpia o fotocòpia del xec o transferència bancària.
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Els documents justificants hauran de complir els requisits establerts al
Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació, aprovat per Reial
Decret 1619/2012, de 30 de novembre, o normativa que el substitueixi.
A) En particular:

a) Número de factura i, en el seu cas, sèrie.
b) Nom i cognoms o denominació social, número d’identificació fiscal i
domicili de l’expenedor.
c) Nom del destinatari que forçosament haurà de ser l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat.
d) Descripció de l’operació i la seva contraprestació total. Quan l’operació
estigui subjecta i no exempta de l’IVA, haurà d’especificar-se el tipus
impositiu de l’IVA i la quota repercutida, o bé l’expressió “IVA inclòs”.
e) Lloc i data de la seva emissió. Aquesta data no podrà ser anterior a
l’ordre de pagament.

En els pagaments a professionals i artistes haurà de practicar-se la retenció
prevista al Reglament de l’IRPF.
Als pagaments de premis la retenció serà la que estableixi el Reglament de
l’IRPF, excepte quan el seu import unitari sigui igual o inferior a 300 EUR.

C) Les indemnitzacions que s’acreditin per dietes i despeses de viatge,
es justificaran mitjançant Decret, autoritzant la Comissió de Serveis, amb
les dades necessàries per a la identificació del dret a indemnització, a més
a més de la documentació expressada a l’art.37 d’aquestes bases .
D) Les ajudes econòmiques es justificaran mitjançant:
a) Fotocòpia del DNI.
b) Autorització signada pel beneficiari de l’ajuda, quan el pagament s’hagi
de realitzar directament a una altra persona.
c) Autorització signada pel beneficiari de la subvenció, quan aquesta es faci
efectiva mitjançant transferència bancària, amb indicació del número de
compte.
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d) Descripció de l’ajuda econòmica i la seva contraprestació.
e) Lloc i data.
f) Informe del departament corresponent.
g) Quan l’ajuda es destini al pagament de serveis a terceres persones
contractats pel beneficiari, s’haurà d’afegir la factura emesa per
aquestes.
En tot cas, haurà de constar en la pròpia factura o document que la
substitueixi, el “he rebut” del tercer interessat.
E) Quan l’ordre de pagament “a justificar” s’expedeixi per a satisfer
atencions globals i no concretes, junt amb el compte justificatiu, el/la caixer/a
habilitat/da haurà d’acompanyar una memòria explicativa dels pagaments
efectuats.
8.- Interessos: Els interessos que produeixin els fons “a justificar” en els comptes
corrents oberts a l’efecte, s’ingressaran, abans del dia 31 de gener de l’exercici
següent al seu abonament en compte, pels/les caixers/res habilitats/des, en la
Tresoreria Municipal.
9.- Responsabilitats: Els/les caixers/res habilitats/des es constitueixen
personalment responsables d’aplicar els fons rebuts a la finalitat assenyalada,
precisament dins del límit establert.
La Intervenció censurarà els comptes justificatius de la inversió. Examinats
els comptes i documents que els justifiquen, la Intervenció procedirà a procurar
la seva aprovació per l’Alcaldia.
En el cas que la Intervenció General observi defectes o anomalies, ho
notificarà als/ a les caixers/res habilitats/des perquè reparin aquests defectes o
al·leguin el que creguin oportú en el termini de quinze dies. Reparats els defectes,
a judici de la Intervenció, aquesta procedirà d’igual forma que en el paràgraf
anterior.
Si la reparació a què es refereix el número dos anterior no s’hagués produït,
la Intervenció procedirà a donar compte immediatament a la Alcaldia-Presidència,
de conformitat amb l’article 217 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i
aquesta, en el seu cas, exigirà les responsabilitats que corresponguin i ordenarà
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el reintegrament de les quantitats indegudament pagades, més el interessos
legals de demora al/a la caixer/a habilitat/da que resulti responsable.
10.- Conceptes pressupostaris: Els conceptes pressupostaris que puguin lliurarse a justificar, seran els corresponents als capítols 2 i 6 i articles 48 i 16.

Article 26.- Reconeixement de l'obligació

1.
El reconeixement d'obligacions és competència de l'Alcaldia, sempre que
siguin conseqüència de compromisos de despeses legalment adquirits. En altre
cas, correspon el reconeixement extrajudicial de crèdits al Ple. La simple
prestació d’un servei o realització d’un subministrament o obra no es títol
suficient per a que l’Entitat es reconegui deutora per tal concepte, si aquells no
han estat requerits o sol·licitats per l’autoritat o òrgan competent. Si no ha
precedit la corresponent autorització, podrà produir-se l’obligació unipersonal de
retornar els materials i efectes o d’indemnitzar al subministrador o executant.
2.
En el cas de presentació de factures o documents anàlegs, com a
conseqüència de compromisos legalment adquirits, s'hauran de comptabilitzar
com a documents "O".

3.
Quan, per la naturalesa de la despesa, les fases d'autorització, disposició,
i reconeixement de l'obligació siguin simultànies, es poden acumular , i s'ha de
tramitar el document comptable "ADO”.
4.
Es podran tramitar fins al dia 22 de gener de l'exercici següent, amb
aplicació a l'exercici anterior, les factures que corresponguin a obres, serveis o
subministraments que realment s'hagin contractat i executat a 31 de desembre,
que s’hagin presentat al Registre General de factures fins el 31 de desembre,
havent de quedar conformades
les factures pel/per la cap del servei o
responsable tècnic corresponent amb el vistiplau del/de la regidor/a corresponent
fins el dia 15 de gener de l’exercici següent.

REQUISITS DE LES FACTURES

Les factures expedides pels contractistes s'han de presentar al Registre General
de l'Ajuntament per tal que siguin registrades, i han de contenir, com a mínim,
les dades següents:

- Identificació clara de l'Ajuntament (nom, NIF).
- Identificació del contractista.
- Número de factura.
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- Descripció suficient del subministrament o servei.
- Centre gestor que ha efectuat l'encàrrec.
- Número de l'expedient de despesa, que va ser comunicat al moment de
l'adjudicació.
- Signatura del contractista.
- Impostos vigents.
En qualsevol cas, les factures hauran de contenir les dades exigides al Reglament
pel que es regulen les obligacions de facturació, aprovat per Reial Decret
1619/2012, de 30 de novembre.
A més de les dades assenyalades prèviament, es recomana fer constar en totes
les factures la següent informació:
El correu electrònic, telèfon i concreció de la persona de contacte.

No són factures ni documents justificatius:

- Els albarans que
subministrament.

són

documentes

acreditatius

de

la

recepció

d'un

- Les factures proforma que no són obligacions de pagament ni tenen efectes
fiscals.
- Els documents substitutius de les factures, com són els tiquets, els quals no
poden ser admesos, ja que en tot cas s'ha d'emetre factures simplificades,
segons el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
que regula les obligacions de facturació.
PRESENTACIÓ DE LES FACTURES

1.- El contractista ha de complir l'obligació de presentar la factura en el registre
de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, ja sigui de forma presencial, per correu
administratiu o a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, en el termini de
trenta dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o de la
prestació del servei [articles 198 i 210 de llei 09/2017, de 08 de novembre
de Contractes del Sector Públic]. En el cas de contractes d'obres, es
considerarà com a data de lliurament efectiu la data d'expedició de la certificació
de obra.
En cas que es tracti d’algun dels col·lectius inclosos en l’article 14.2 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu de les administracions
públiques, resultarà obligatòria la seva presentació per mitjans electrònics.
2.- D'acord amb les esmentades directrius, si presentada una factura hagués de
ser retornada perquè l'òrgan gestor aprecia error aritmètic o qualsevol altre
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motiu de disconformitat, aquesta factura es tindrà per no presentada a l'efecte
del compliment de l'obligació prevista en el punt 1.

CANALS DE PRESENTACIÓ

A) Factures electròniques:

Les factures de més de 5.000,00€, no emeses per persones físiques, seran
obligatòriament en format electrònic. (Llei 25/2013 d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures del sector públic i Ordre
HAP / 1074/2014, de 24 de juny, pel qual es regulen les condicions tècniques i
funcionals que ha de reunir el Punt General de entrada de Factures Electròniques.
- Canal electrònic. Les factures es presenten a través de les plataformes

establertes.
B) Factures presentades per mitjans electrònics

Les factures emeses per alguna de les persones i/o col·lectius incloses a l’article
14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques que no es trobin incloses al supòsit anterior, hauran
de presentar-se, obligatòriament, per mitjans electrònics, en format pdf.
- Canal electrònic: Les factures es presentaran a través de la seu electrònica de

l’Ajuntament (aplicació e_tram o aquella que la pugui substituir).
C) Factures en suport paper:

Canal presencial. Les factures es presentaran a l’O.A.C. en dies
laborables i en horari de 8:30 a 19:00 h dies.
Presentació per correu: Les factures rebudes per correu postal, seran
lliurades immediatament pel Registre General de l'Ajuntament al Registre
General de Factures.
En cas de conflicte de dates, entre la del Registre de Factures i la del Registre
General de l'Ajuntament, prevaldrà la més antiga en el temps.
Les unitats gestores no admetran per a la seva validació o tràmit cap factura o
certificació de la qual no hi hagi constància de la seva inscripció en el Registre de
Factures i seran responsables dels perjudicis que l'omissió d'aquesta obligació
pugui comportar l'Ajuntament per la inobservança dels terminis de pagament que
preveu la Llei.
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EFECTES DE LA INSCRIPCIÓ

L'anotació en el Registre de Factures comporta l'inici del còmput del termini de
pagament, de conformitat amb el que disposa l’article 4 de la Llei 3/2004, només
respecte de les factures presentades correctament que continguin les dades
referides en l’article anterior.
La recepció de la factura per mitjans electrònics produirà els efectes d'inici del
còmput de termini de pagament, sempre que es trobi garantida la identitat i
autenticitat del signant, la integritat de la factura i la recepció per l'interessat

CONFORMITAT DE LES FACTURES

Les factures seran revisades i conformades pel/per la cap del servei o responsable
tècnic corresponent amb el vistiplau del/de la regidor/a.
La conformitat esmentada al paràgraf anterior equivaldrà a la recepció formal,
en aquells supòsits en que aquesta no requereixi acta de recepció.
Un cop conformades les factures esmentades, s'han de traslladar a la Intervenció
de Fons als efectes de la seva fiscalització i comptabilització, i s'ha d'elaborar una
relació de totes les factures que puguin ser elevades a l'aprovació de l'Alcaldia.
Les factures d’Associacions, Federacions de Municipis o altres ens de naturalesa
associativa (incloses comunitats de propietaris i juntes de compensació), hauran
de conformar-se per el/a regidor/a i s’haurà de remetre a la intervenció municipal
acompanyada de la còpia de l’acord on l’Ajuntament acorda adherir-se a la citada
entitat i informe del servei acreditatiu de la vigència de la citada adhesió.

DEVOLUCIÓ DE LES FACTURES

En el cas que es detectin errors en factures ja inscrites, s'anotarà l'anul·lació que
es comunicarà al proveïdor perquè, en el seu cas, s'emeti i presenti la
corresponent factura rectificativa, mitjançant l'expedició d'una nova factura o
document substitutiu. Els motius pels quals s'ha d'emetre factura rectificativa
poder ser els següents:

- Que la factura no compleixi algun dels requisits obligatoris de l’article 3. - Que
la factura reculli una incorrecta determinació de les quotes impositives
repercutides
- Que s'hagi de modificar la base imposable.
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Les devolucions de les factures s’hauran de fer constar en el Registre de Factures.
A aquest efecte, simultàniament al registre de sortida de les factures retornades,
s'adoptaran les mesures corresponents per a garantir la constància documental,
pels mitjans que en cada cas correspongui, de la comunicació de la devolució als
proveïdors.
CERTIFICACIONS D’OBRES.

a) Només podran introduir-se variacions sense prèvia aprovació quan
consisteixin en l’alteració en el nombre d’unitats realment executades
sobre les previstes en les medicions del projecte, sempre que no
representin un increment de la despesa superior al 10 per 100 del preu
primitiu del contracte, IVA exclòs.
b) Les variacions esmentades en l’apartat anterior, respectant en tot cas els
límits pressupostaris, s’aniran incorporant a les relacions valorades
mensuals i hauran de ser recollides i abonades en les certificacions
mensuals, de conformitat al prescrit a l’art. 240 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, o amb càrrec al crèdit addicional del 10 per 100 a que fa
esment la l’article 47 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general
pressupostària, en la certificació final a que es refereix l’art. 243 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre,
una vegada acomplerts els tràmits
assenyalats en l’art. 166 del Reglament de contractació. No obstant, quan
en posterioritat a les mateixes, hi hagués necessitat d’introduir en el
projecte modificacions de les previstes a l’art. 242 de la mateixa, hauran
de ser recollides dites variacions en la proposta a elaborar, sense
necessitat d’esperar per fer-ho a la certificació final esmentada.
c) Quan a les certificacions d’obra s’incorporin excessos d’amidaments,
caldrà justificar-los amb informe de la direcció facultativa i el document
comptable “AD” d’ampliació per l’excés, en el seu cas.
d) Independentment de la corresponent Certificació i als efectes de
compliment de la normativa vigent en l’Impost sobre el Valor Afegit, haurà
d’acompanyar-se factura expedida per l’adjudicatari, la qual s’unirà a la
certificació.

Article 27. Documents suficients per al reconeixement de l'obligació

1. En les despeses del Capítol I, s'han d'observar les regles següents:

a)
Les retribucions bàsiques i complementàries del personal eventual,
funcionari i laboral (articles 10, 11, 12 i 13) s'han de justificar mitjançant les
nòmines mensuals, en les quals ha de constar diligència del Secretari o persona
en qui delegui o Cap del Servei de Recursos Humans, que acrediti que el personal
enumerat inclou la totalitat del personal al servei de la Corporació, i que el
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personal relacionat ha prestat efectivament els serveis, autorització del President
de la Corporació i fiscalització de l’Interventor. Les nòmines tenen la consideració
de document "O".

b)
Les remuneracions pels conceptes de productivitat i gratificacions (article
13 i 15) requeriran que els responsables certifiquin que han estat prestats els
serveis especials, o que és procedent abonar una quantitat pel concepte de
productivitat, d'acord amb la normativa interna que la reguli, excepte el
complement de productivitat determinat a la plantilla pressupostària al que li
serà d'aplicació l'establert a la lletra a) anterior.
c)
Les quotes de Seguretat Social queden justificades mitjançant les
liquidacions corresponents, que han de tenir la consideració de document "O".
d)
En altres conceptes la despesa dels quals està destinada a satisfer serveis
prestats per un agent extern cal presentar factura, segons el que preveu l'article
anterior.
2. En les despeses del Capítol II, en béns corrents i serveis, s'exigeix amb
caràcter general la presentació de factura.
3. En les despeses financeres (capítols III i IX) cal observar les regles següents:
a)
Les despeses per interessos i amortització que originin un càrrec directe
en compte bancari s'han de justificar amb la conformitat de la Intervenció
respecte al seu ajustament al quadre financer. La Intervenció ha de tramitar un
document "O".
b)
S'ha de procedir de la mateixa manera respecte a altres despeses
financeres, per bé que la justificació ha de ser més completa i el document "ADO"
s'ha de suportar amb la còpia dels documents formalitzats, o la liquidació dels
interessos de demora.
4.
En les transferències i subvencions, corrents o de capital, que l'Ajuntament
hagi de satisfer, s'ha de tramitar document "O" segons el que disposa l'apartat 6
de l'art.24 de les presents bases.
5.
En les despeses d'inversió, el contractista ha de presentar factura,
acompanyada, de certificació d'obres lliurada pel tècnic director i signada per
l’adjudicatari, en el cas de tractar-se de projectes d’obres.
6.
Les certificacions d’obres i demés drets de cobrament a favor dels
contractistes, podran ser cedits per aquests a tercers, de conformitat amb el que
disposa l’art. 214 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre. La cessió podrà fer-se en
escriptura pública, mitjançant compareixença davant del Secretari/ària o bé
mitjançant document privat. En aquest últim cas, haurà de constar el
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reconeixement exprés, per intervenció de notari o corredor de comerç, de les
signatures i, si s’escau, la representació que ostenten els signants.

Article 28. Ordenació del Pagament

1.
L'ordenació de pagaments de l'Ajuntament és competència de l'Alcaldia, i
només podrà realitzar-se amb referència a les obligacions reconegudes i
liquidades.
2.
L'ordenació de pagaments, amb caràcter general, s'ha d'efectuar sobre la
base de relacions d'ordres de pagament que ha d'elaborar la Tresoreria conforme
amb el pla de disposició de fons, tot i que, quan la naturalesa o la urgència del
pagament ho exigeixi, l'ordenació del pagament es pot fer individualment, tenint
en compte la prioritat de les despeses de personal i obligacions contretes en
exercicis anteriors.

Article 29. Fons de contingència

1.
L'aplicació pressupostària 02.929.50000 "Fons de contingència" es dota
amb la finalitat d'atendre necessitats de caràcter no discrecional i no previstes al
pressupost inicialment aprovat.
2.
Contra aquest crèdit no podrà imputar-se directament cap despesa;
únicament s'utilitzarà per finançar les corresponents modificacions de crèdit als
conceptes que corresponguin a la naturalesa econòmica de la despesa a realitzar.
3.El romanent de crèdit a final de l'exercici d'aquest subconcepte "Fons de
contingència" no podrà ser objecte d'incorporació en exercicis posteriors.

CAPÍTOL II. Despeses plurianuals i despeses de tramitació anticipada

Article 30. Principis generals

1.
Són despeses de caràcter plurianual aquelles que estenguin els seus
efectes econòmics a exercicis posteriors a aquell en que s’autoritzin i
comprometin.
2.
L’autorització i el compromís de les despeses de caràcter plurianual es
subordinaran al crèdit que per a cada exercici es consigni en els respectius
pressupostos.
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3.
Podran adquirir-se compromisos de despeses amb caràcter plurianual
sempre que la seva execució s’iniciï en el propi exercici, i en el supòsits que
s’estableix a l’article 117.2 i Disposició Addicional tercera ( apartat segon) de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic , i que a més a
més es trobin en algun dels supòsits establerts a l’art. 174 del Text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals:
a) Inversions i transferències de capital.
b) Els demés contractes i els de subministrament, de prestació de serveis,
d’execució d’obres de manteniment i d’arrendament d’equips no
habituals de les entitats locals, sotmesos a les normes del TRLCSP i que
no puguin ser estipulats o no resultin econòmics per un any.
c) Arrendament de béns immobles.
d) Càrregues financeres dels deutes.
e) Transferències corrents que es derivin de convenis subscrits per
l’Ajuntament amb altres entitats públiques o privades sense afany de
lucre.
4.
Podran iniciar-se la tramitació d’expedients de despesa, en l’exercici
immediatament anterior a aquell en el que vagi a començar la seva execució,
d’acord amb el que s’estableix a l’article 117.2 i a la disposició addicional tercera
de la Llei de Contractes del Sector Públic, o en el mateix exercici si la despesa
és objecte d’un expedient de modificació.
Per tal de donar compliment al que disposa l’art.67.2.d) del Reglament General
de Llei de Contractes de les Administracions Públiques, per a iniciar la tramitació
anticipada d’expedients de despesa, hauran d’haver-se aprovat inicialment
l’expedient del Pressupost, la modificació de crèdit que el suporti també
inicialment, o ser una partida amb consideració de prorrogable i sempre que
l’import a comprometre sigui inferior a la consignació inicial del pressupost en
vigor, i s’haurà de fer constar als plecs de clàusules administratives particulars o
de bases corresponents la condició de suspensiva de l’existència de crèdit
adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte a
l’exercici corresponent.

5.
En la tramitació anticipada d’expedients de subvencions i altres despeses
no contractuals s’haurà de complir el que s’estableixi a la normativa específica
reguladora de cada tipus de despesa pel que fa al límit en l’execució fins el que
pugui arribar i el nombre d’anualitats que puguin abastar. Si els dits extrems no
estiguessin regulats, es podrà arribar com a màxim fins el moment
immediatament anterior a la disposició de la despesa i comprendran una única
anualitat.
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En qualsevol cas, s’hauran de complir els requisits establerts en els dos últims
paràgrafs de l’apartat 4 anterior.
Article 31.- Límits

1. El nombre d’exercicis posteriors als que puguin aplicar-se les despeses
referides a les lletres a), b), i e) del núm. 3 de l’article anterior, no podran ser
superiors a quatre.
2. En els demés casos no existirà limitació d’exercicis.
3. En el cas d’inversions i transferències tant corrents com de capital, la despesa
que s’imputi a cada un dels exercicis futurs autoritzats no podrà excedir de la
quantitat que resulti d’aplicar el crèdit inicial corresponent en l’any en que
s’adquireixi el compromís en ferm, els percentatges següents:
- En l’exercici immediat següent: el 70%.
- En el segon exercici: el 60%.
- En el tercer i quart exercici: el 50%.
4. De conformitat amb el que estableix l’art.174.3 del RDL 2/2004, els límits
assenyalats a l’apartat anterior no s’aplicaran a les aplicacions pressupostàries
que s’indiquen, podent adquirir-se compromisos de despeses plurianuals fins els
límits que s’estableixin en el projecte d’obres i plec de clàusules corresponent.
Les aplicacions pressupostàries per a les que, taxativament, no seran aplicables
els límits de l’apartat anterior seran:
- Qualsevol aplicació pressupostària que estigui finançada amb quotes
urbanístiques.
5. En els supòsits de despeses de tramitació anticipada previstos al número 4 de
l’art. 30 d’aquestes Bases, en els Plecs de clàusules administratives particulars
s’haurà de sotmetre l’adjudicació a la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en
l’exercici corresponent.
Article 32.- Competència.
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1.
Serà competent per autoritzar i comprometre les despeses plurianuals
l’òrgan que ho sigui per raó de la matèria i de la quantia, d’acord amb el que
disposa el capítol III següent.
2.
Serà requisit indispensable la certificació de l’interventor conforme no se
superen els límits quantitatius establerts a l’article anterior.
3.
La Junta de Govern Local, per delegació del Ple de l’Ajuntament podrà, en
casos excepcionals, ampliar el nombre d’anualitats així com elevar els
percentatges a que es refereix l’article anterior. Aquesta competència abastarà a
l’autorització i compromís de la despesa plurianual corresponent en els termes
de les matèries delegades en l’acord de 08 de juliol de 2019.

Article 33.- Despeses de tramitació anticipada.

1) Els expedients de contractació que hagin de generar obligacions per a la
Hisenda Municipal, podran iniciar-se en l’exercici immediatament anterior
al que es materialitzi la contraprestació o en el mateix exercici si la
despesa és objecte d’un expedient de modificació, o aquells el finançament
dels quals depengui d'un préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada a
una altra entitat pública o privada, sotmetent l'adjudicació a la condició
suspensiva de l'efectiva consolidació dels recursos que han de finançar el
contracte corresponent.
2) Per a iniciar la tramitació anticipada d’expedients de despesa, hauran
d’haver-se aprovat inicialment l’expedient del Pressupost, la modificació
de crèdit que el suporti també inicialment, o ser una aplicació
pressupostària amb consideració de prorrogable i sempre que l’import a
comprometre sigui igual o inferior a la consignació inicial del pressupost
en vigor, i s’haurà de fer constar als plecs de clàusules administratives
particulars o de bases corresponents la condició de suspensiva de
l’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions que
se’n derivin.

CAPÍTOL III Competències en matèria de despeses.

Article 34.- Competències del Ple de l’Ajuntament
De conformitat amb el que preveuen els articles 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i la resta de normativa de règim local que esdevingui aplicable,
correspon al Ple:
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1)
Els actes d’autorització i disposició de despeses vinculats a tots aquells
expedients que versin sobre matèries no delegades per aquest òrgan segons
l’acord adoptat en sessió extraordinària de 08 de juliol de 2019 (o
modificacions posteriors de dites delegacions que es puguin produir).
2)

Reconeixement d’obligacions:
a) El reconeixement extrajudicial de crèdits.

3) Altres:

a) L'aprovació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.
b) L'aplicació del règim de retribucions dels funcionaris públics locals per
aplicació del R.D.861/1986 i les posteriors modificacions d'aquell.
c) Tots aquells altres actes que li hagi de correspondre per exigir la seva
aprovació una majoria especial, així com els altres que expressament li
confereixin les lleis i que no hagin estat delegats.

Article 35.- Competències de la Junta de Govern Local.
De conformitat amb l’acord del Ple de l’Ajuntament 08 de juliol de 2019
correspon a la Junta de Govern Local:

a) La declaració de lesivitat dels actes administratius dictats per la Junta de
Govern Local.
b) Les contractacions de qualsevol tipus no atribuïdes a l’Alcaldia per la
Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (o normativa que la substitueixi). Resten
exclosos d’aquesta delegació els actes de tràmit dels expedients, per
haver estat delegats en favor de l’Alcaldia.
c) Les concessions de béns i serveis que siguin de competència plenària, de
conformitat amb la Disposició addicional segona de Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (o normativa que la
substitueixi), sempre que la durada total no superi els 5 anys en aquells
casos en què la seva quantia excedeixi el 20% dels recursos ordinaris del
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pressupost. Resten exclosos d’aquesta delegació els actes de tràmit dels
expedients, per haver estat delegats en favor de l’Alcaldia.
d) L’adquisició de béns i drets no atribuïda a l’Alcaldia per la Disposició
addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (o normativa que el substitueixi).
e) L’alienació de béns, inclosos els béns declarats de valor històric o artístic,
sempre que la seva quantia no excedeixi del 20% dels recursos ordinaris
del pressupost.
f) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la
seva contractació o concessió, o quan encara no estiguin previstos en el
pressupost.
g) L’aprovació de projectes d’obres ordinàries que comportin expropiació.
h) L’establiment o modificació de preus públics.
i) Els expedients sobre autoritzacions o denegacions de compatibilitat del
personal al servei de la Corporació.
j) La imposició de les sancions establertes per la comissió d’infraccions de
caràcter greu i molt greu tipificades per la normativa estatal i autonòmica
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
k) Els sortejos públics per a la formació dels membres de les meses en els
processos electorals.
l) L’aprovació dels plans i programes en matèria de protecció civil.
m) La sol·licitud i acceptació de subvencions i qualsevol altra ajuda econòmica
que atorguin a l’Ajuntament altres administracions publiques o persones
físiques o jurídiques, i que sigui de competència plenària per així
determinar-ho la normativa d’aplicació.

De conformitat amb el Decret d’Alcaldia 2019/1301, correspon a la Junta de
Govern Local:
a) Les contractacions i concessions administratives sempre que el seu import
no superior el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en
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qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter
plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre
que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer
exercici ni la quantia assenyalada. Aquesta delegació compren tots els
actes inherents a l’expedient com ara rescats, resolucions, etc..., amb
excepció dels actes de pròrroga i d’aquells altres d’impuls i de tràmit, que
queden reservats a l’Alcaldia.
Resten exclosos d’aquesta delegació aquells contractes que segons la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (o normativa
que la substitueixi o esdevingui d’aplicació) tenen la consideració de
menors.

b) Les concessions sobre béns i l'adquisició de béns immobles i drets
subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per
100 dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions
d'euros, així com les alienacions de patrimoni, quan el seu valor no superi
el percentatge ni la quantia indicats, amb excepció d’aquells actes
d’impuls, que queden reservats a l’Alcaldia.
c) Les cessions de béns patrimonials declarats béns no utilitzables i les
cessions d'ús de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial
quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost
ni l'import de tres milions d'euros, amb excepció d’aquells actes d’impuls,
que queden reservats a l’Alcaldia.
d) L'acceptació de béns a títol lucratiu, de caràcter incondicional (article 31
del Decret 366/1988, de 17 d'octubre, Reglament de patrimoni dels ens
locals.) així com l’acceptació de la cessió obligatòria i gratuïta efectuada
de manera anticipada de béns afectats per sistemes urbanístics pel
planejament, de conformitat amb la normativa urbanística.
e) La declaració de béns com a no utilitzables (article 13 del Decret
366/1988, de 17 d'octubre), amb excepció d’aquells actes d’impuls, que
queden reservats a l’Alcaldia.
f) L'aprovació dels projectes d’obres i de serveis, així com l’aprovació de la
documentació tècnica referida a obres de conservació i de manteniment,
reparacions menors o simples instal·lacions complementàries en els
edificis municipals, als quals fa referència l'art. 37.6 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, quan
la Junta de Govern Local sigui l’òrgan competent per a la seva contractació
o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
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g) La incoació i resolució d’expedients de subhasta pública de béns mobles i
immobles quan per la seva quantia no siguin de competència del Ple
municipal, amb excepció d’aquells actes d’impuls, que queden reservats a
l’Alcaldia.
h) L’aprovació inicial del planejament derivat dictat per al desenvolupament
del planejament general, inclosa la suspensió de tramitacions i llicències,
i les seves modificacions.
i) L’aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística del
planejament previstos a l’article 119 del TRLUC i la seva modificació, així
com els acords relatius al sistema d’actuació per expropiació i els relatius
a la determinació i, en el seu cas, modificació del sistema d’actuació i/o
modalitat.
j) L’aprovació inicial i definitiva dels projectes d’urbanització i dels
complementaris previstos en els articles 96 a 98 del Decret 305/2006, de
18 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
k) La resolució dels recursos d’alçada contra acords de caràcter administratiu
de les Entitats Urbanístiques Col·laboradores.
l) L’aprovació de l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el pressupost i la
plantilla aprovats pel Ple municipal, l’aprovació de les bases de les proves
per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de
treball, quedant reservada a l’Alcaldia l’aprovació dels requisits tècnics per
a participar en processos derivats de subvencions que tinguin per objecte
el foment de l’ocupació.
m) L’aprovació de convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades
en relació amb matèries o àmbits d’actuació quan no estiguin legalment
atribuïts al Ple i sempre que no comportin una despesa plurianual o altres
obligacions que corresponguin al Ple i no hagin estat delegades.
n) La convocatòria de subvencions en concurrència competitiva, la resolució
dels expedients de concessió de subvencions en totes les seves modalitats
així com l’aprovació dels convenis reguladors de les subvencions de
concessió directa.
Aquesta delegació no inclou la relativa a aquells actes d’impuls i/o de
tràmit, els quals queden reservats a l’Alcaldia.

o) La sol·licitud i acceptació de subvencions i qualsevol altra ajuda econòmica
que atorguin a l'Ajuntament altres administracions públiques o persones
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físiques o jurídiques en les que es requereixi de forma expressa acord de
l’òrgan competent, la competència de les quals no estigui atribuïda
expressament al Ple municipal per les bases reguladores de les
subvencions o per normativa sectorial.
p) La convocatòria de concurs i atorgament o denegació d’autoritzacions en
el mercat de venda no sedentària. Les altres formes de finalització del
procediment, com ara el desistiment o la renuncia, i aquells actes d’impuls
de la tramitació dels expedients quedaran reservats a l’Alcaldia. De la
finalització d’expedients per renuncia o desistiment es donarà compte a la
Junta de Govern Local.
q) La resolució dels recursos administratius així com de les reclamacions
administratives prèvies a la via judicial que s'interposin contra actes
definitius o de tràmit dictats per la Junta de Govern Local en l'exercici de
les seves competències.
r) L’aprovació del Pressupost anual de Tresoreria.
s) L’actualització i/o revisió de les rendes dels habitatges de protecció oficial
de
titularitat
municipal.

t) En general qualsevol competència delegable atribuïda a l’Alcaldia per la
legislació vigent, sempre que no hagi estat delegada expressament en un
altre òrgan i que l’alcaldessa sotmeti a acord de la Junta de Govern Local.
En general qualsevol competència delegable atribuïda a l’Alcaldia per la legislació
vigent, sempre que no hagi estat delegada expressament en un altre òrgan i que
l’alcaldessa sotmeti a acord de la Junta de Govern Local
Article 36.- Competències de l’Alcaldia.
De conformitat amb el que preveuen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i la resta de normativa de règim local que esdevingui aplicable,
correspon a l’Alcaldia:
1) L’autorització i disposició de les despeses següents, incloses les de caràcter
plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys:

a) Els contractes que segons la normativa de contractació del Sector Públic tenen
la consideració de menors.
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b) L’atorgament directe de subvencions sempre que no necessitin de conveni
regulador.
c) Totes aquelles la competència de les quals no correspongui a cap altre òrgan
i no hagin estat delegades.
d) Les demés que expressament han estat delegades pel Ple municipal de 08 de
juliol de 2019 i que no han estat transcrites a aquestes bases d’execució per
no tenir o derivar-se d’elles, en principi, cap contingut de tipus econòmic.

2) L’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació en els casos següents:

a) Les despeses derivades del règim prèviament determinat d’indemnitzacions
als membres de la Corporació i grups polítics.
b) Les aportacions obligatòries a Entitats Públiques a les que pertany la
Corporació.
c) Les despeses de comissions, interessos i amortitzacions de crèdits i préstecs i
altres despeses financeres.
d) Les despeses de quantia regular i venciment periòdic (llum, aigua, gas,
telèfon, etc.).
e) Els que tinguin quantia fixa i creditor reconegut per raó d’una disposició legal,
resolució judicial o administrativa i consignació pressupostaria.
3) El reconeixement de tot tipus d’obligacions, llevat de les previstes a l’art.
34.2.a).
4) Altres: l’assignació individualitzada del complement de productivitat i de les
gratificacions especials i la concessió de préstecs i bestretes al personal.

TÍTOL III . DEL PERSONAL I DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
CAPÍTOL I .Indemnitzacions per raó del servei

Article 37.- Dietes funcionaris, personal laboral i eventual i membres de
la Corporació
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1.- Per despeses de viatge:
A fi de facilitar la justificació de les despeses de viatges originades per la
utilització de qualsevol medi de transport, per raó d'un servei encomanat fora de
la localitat, s'estimaran per l'import conegut de la despesa.
Les dietes dels membres de la Corporació es fixen en l’import de la despesa
que s’acrediti i justifiqui.
Les dietes a què tenen dret per l'estada fora de la localitat els funcionaris,
personal laboral i eventual, es fixen en els següents imports, de conformitat amb
la Resolució de 2 de desembre de 2005, de la Secretaria d’Estat d’Hisenda i
Pressupostos:
a)- Dietes en territori espanyol (Euros): s’ajustarà al previst a la normativa
estatal, en el seu cas.
b)- Dietes a l'estranger:
Les establertes a la Resolució de 2/1/2003.
Les dietes per allotjament i manutenció, així com les despeses de viatge es
justificaran d’acord amb el que es disposa el Reial Decret 462/2002, de 24 de
maig i supletòriament pel que regulen els apartats 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 i 2.2.2 de
l’Ordre del Ministeri de la Presidència de 8 de novembre de 1994 i amb la
normativa que pugui dictar la pròpia Corporació.
2. Indemnitzacions ús vehicle particular:
Automòbils: 0,19.- euros per quilòmetre recorregut.
Motocicleta: 0,078.- euros per quilòmetre recorregut.
D’acord amb el que disposa l’art.12 del Pactes del Personal Funcionari de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, els imports anteriors, s’incrementaran en
0,17 euros/km.
L’import de les indemnitzacions s’entendrà modificat si així ho fos alhora per unes
Normes dictades per l’Administració de l’Estat durant l’exercici 2022.
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CAPÍTOL II .Retribucions i indemnitzacions membres de la Corporació

Article 38.- Indemnitzacions

1.
Els membres electius de la Corporació percebran en concepte
d’indemnitzacions per l'assistència a sessions dels òrgans col·legiats, les
quantitats establertes en l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 08 de juliol de
2019, sense perjudici, si s’escau, de les seves possibles modificacions.
Aquestes indemnitzacions es consideren brutes i sobre les quals s'aplicarà la
deducció que correspongui d'acord amb el Reglament de l'I.R.P.F.

2.
Mensualment la intervenció elaborarà una nòmina d’indemnitzacions amb
la justificació de les actes de les sessions dels diferents òrgans, als efectes de
determinació de les assistències, que autoritzarà l’Alcalde/ssa.

Article 39. Dedicacions exclusives o parcials.
El règim de dedicacions així com els regidors que les exerceixin, serà el
determinat per l’Ajuntament Ple en les seves sessió de data 08 de juliol de
2019, sense perjudici de possibles modificacions.

1.
El tractament de la dedicació exclusiva o parcial, serà el que es derivi de
la normativa vigent.

CAPÍTOL III .Altres disposicions
Article 40.- Retribucions complementàries.

1.
Les retribucions del personal en actiu al servei de l’administració Municipal,
queden sotmeses a allò que disposi la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat
per a l’exercici 2022 o, en el seu defecte, la disposició legal que es dicti a l’efecte.
2.
Les retribucions complementàries anuals del personal funcionari es
satisfaran en 14 pagues, distribuïdes en 12 mensualitats més dues pagues extres
a satisfer en els mesos de juny i de desembre.

Article 41.- Remuneració en cas de substitució.

1. La substitució dels llocs de treball que comportin comandament o
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se en virtut de Decret de l’Alcalde que determinarà el substitut, la durada
possible, el motiu de l’absència i el dret a la percepció de les remuneracions
que s’assenyala en el paràgraf següent.

2. L’exercici de les funcions per part de l’inferior jeràrquic seran retribuïdes en
l’import de la diferència entre el complement de destinació i específic, a manca
d’aquests es prendran com a referència els d’un lloc de treball similar.
3. En tot cas el còmput de dies es farà per dies hàbils.

Article 42.- Bestretes del personal.

1. Es podran concedir bestretes al personal al servei de la Corporació, d’acord
amb el que es disposa en els apartats següents.
2. La quantia de les bestretes podrà ser:
a) Bestretes d'una mensualitat o paga extra líquida a retornar en 12
mensualitats.
b) Bestretes de la part proporcional de la paga extra líquida meritada i no
percebuda, a retornar en la seva totalitat al seu venciment.
c) Bestretes d'import no superior a dues pagues extres liquides, a retornar en 14
mensualitats.
L’import del salari base del personal laboral serà l’equivalent al lloc de treball i
categoria professional establert per al personal funcionari

2. Les bestretes podran acumular-se, però en cap cas podran excedir de
2.404,05.-€
3. Per poder concedir-se una bestreta nova no se n’haurà de tenir cap altre
pendent de liquidar.
4. La petició de bestretes de les especificades a la lletra c) del número 2. anterior
haurà de respondre a necessitats sobrevingudes, que hauran d’acreditar-se,
mitjançant declaració jurada, relatives a:
a) Despeses mèdiques i farmacèutiques del funcionari o parents seus de primer
grau.
b) Despeses de costes judicials o de defensa jurídica.
c) Necessitats d'atendre reparacions o substitucions imprevistes en la llar.
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d) Adquisició d'habitatge.
e) Qualsevol altre necessitat peremptòria que, a parer de la Comissió Paritària,
justifiqui l'atorgament de la bestreta; en aquests casos l'esmentada Comissió
es manifestarà sobre la necessitat o no de portar la declaració jurada.
5.
Les peticions de renúncia, dimissió, llicències i excedències no podran
tramitar-se fins que no s’acrediti la liquidació de les bestretes pendents.
6.
Quan un empleat tingui pendent de liquidar una bestreta i hagi de cessar
en el servei per raó de jubilació o separació del servei o acomiadament es
practicarà el reintegrament d’ofici en la liquidació a que pugui tenir dret
l’empleat, i quan aquesta no cobreixi la totalitat del deute es procedirà d’acord
amb el que preveu la normativa vigent.
7.
Les sol·licituds de bestretes, juntament amb els documents acreditatius
que correspongui seran fiscalitzades per la Intervenció qui les sotmetrà a
l’aprovació de l’Alcalde mitjançant Decret. Un cop aprovades es lliurarà el
corresponent manament de pagament no pressupostari.

TÍTOL IV .DELS INGRESSOS

Article 43.- Reconeixement de drets

1.
Serà procedent el reconeixement de drets tan aviat com es conegui que
hi ha hagut una liquidació a favor de l'Ajuntament, que pugui procedir de la
mateixa Corporació, d'una altra Administració o dels particulars, caldrà atenir-se
a les regles dels punts següents.
2.
En les liquidacions de contret previ d'ingrés directe, s'ha de comptabilitzar
el reconeixement de drets quan s'aprovin les liquidacions.
3.
En les liquidacions de contret previ, ingrés per rebut, la comptabilització
del reconeixement del dret té lloc després de l'aprovació del padró.
4.
En les autoliquidacions, i ingressos sense contret previ, quan es presenten
i se n'hagi ingressat l'import, o en el cas de declaracions-liquidacions presentades
sense efectuar l’ingrés, quan es dicti la providència de constrenyiment.
5.
En el cas de subvencions o transferències a rebre d'una altra Entitat,
condicionades al compliment de determinats requisits, cal recollir el compromís
d'aquella des del mateix moment de l'adopció d'un acord formal, mitjançant
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càrrec al Compte de "Compromisos concertats" i abonament en el “d'Ingressos
compromesos”.
El reconeixement del dret tindrà lloc quan es produeixi l’ingrés o quan es tingui
constància de l’acte formal de reconeixement de l’obligació per part de l’ens
atorgant.

6.
En els préstecs concertats, a mesura que tinguin lloc les disposicions
successives, s'ha de comptabilitzar el reconeixement de drets i el cobrament de
les quantitats corresponents.
7.
En interessos i altres rendes, el reconeixement de drets s'origina en el
moment del seu ingrés.
8.
En el cas dels ingressos de drets públic gestionats per delegació per
l’Organisme Autònom Local de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, el
reconeixement dels drets tindrà lloc quan es rebi el corresponent comunicat.

Article 44.- Gestió de Tributs i preus públics

1.
El Departament d’Afers Tributaris ha d'elaborar els padrons de tributs de
cobrament periòdic, i amb aquest fi els serveis gestors han de comunicar les
incidències conegudes que puguin afectar aquells.
2.
Al començament de l'exercici s'ha d'aprovar i publicar el calendari fiscal
dels tributs de cobrament periòdic, fent constar que l'exposició pública dels
padrons tindrà lloc durant els quinze dies anteriors al començament del seu
cobrament.
3.
Així mateix, s'ha de publicar el període per pagar en voluntària els preus
públics de caire periòdic.
4.
La via de constrenyiment dels ingressos a què es refereixen els punts 2 i
3 s'iniciarà l'endemà de l'acabament del període de cobrament voluntari.
5.
La Intervenció ha d'adoptar les mesures que siguin procedents per
assegurar la realització puntual de les liquidacions tributàries.
6.
La direcció
procediment per
recaptació, amb
ajornaments i els

de la recaptació correspon a la Tresoreria, que ha d'establir el
verificar l'aplicació de la normativa vigent en matèria de
referència especial a les anul·lacions, les suspensions, els
fraccionaments de pagament.

7.
Quan la gestió i la recaptació corresponguin per delegació de l'Ajuntament
al Organisme Autònom Local de Gestió Tributària (O.R.G.T), l’establert als
apartats 1, 2, 3 i 4 d’aquest article li correspondrà a aquest organisme.
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Article 45.- Comptabilització dels cobraments

1.
Els ingressos procedents de Recaptació, mentre no se'n conegui l'aplicació
pressupostària, s'han de comptabilitzar com a Ingressos pendents d'aplicació, i
originen un càrrec en el compte de Tresoreria corresponent i un abonament en
el compte "Ingressos pendents d'aplicació".
2.
Pel que fa a la resta dels ingressos que ha de percebre la Corporació amb
caràcter general, s'utilitza l'aplicació directa, i originen un càrrec en el compte de
Tresoreria corresponent i un abonament en el compte de "Deutors per drets
reconeguts".
3.
Quan els Serveis gestors tinguin informació sobre concessió de
subvencions, l'han de comunicar a la Tresoreria, per tal que se'n pugui fer el
seguiment puntual.
4.
La Tresoreria controlarà que no hi hagi cap abonament en comptes
bancàries pendent de formalització comptable.

Article 46.- Fiances, dipòsits i préstecs rebuts

1.
Les fiances i els dipòsits que, a favor de l'Ajuntament, hagin de constituir
els contractistes o altres persones tindran caràcter d'operacions no
pressupostàries.
2.
Així mateix, els préstecs que rebi o concedeixi la corporació no previstos
en el Pressupost tindran caràcter d'operació no pressupostària.

Article 47.- Ajornaments o fraccionaments
1.- Es podrà concedir ajornament o fraccionament dels deutes, per liquidacions
d'ingrés directe, sempre i quan es donin els requisits següents:

a)
Apreciació positiva per part del Tinent d’alcalde/ssa de Finances respecte
a la dificultat del subjecte passiu per a l'acompliment de les seves obligacions.
b)
Presentació del corresponent aval com a garantia del deute. Els deutes
ajornats inferiors a 6.000.-€ restaran alliberats de l' afiançament precedent en
els termes de l’Ordre HAC/157/2003, de 30 de gener.
2.- La concessió de l'ajornament o fraccionament sempre comportarà l'exigència
d'interessos de demora, calculats des del dia següent de finalització del període
en voluntària de pagament fins la data en que tingui lloc el mateix.
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3.- És competència de l'Alcalde/ssa la concessió dels ajornaments o dels
fraccionaments.
4.- Quan la gestió i la recaptació corresponguin per delegació de l'Ajuntament a
l’Organisme Autònom Local de Gestió Tributària (O.R.G.T), l’establert en aquest
article li correspondrà a aquest organisme.
TÍTOL V. DE LA TRESORERIA

Article 48.- Excedents de Tresoreria

1.
D’acord amb el que disposa l’art. 199.2 del Text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, es faculta a la Tresoreria Municipal per a realitzar
inversions financeres temporals que reuneixin les condicions de liquiditat i
solvència, segons les previsions d’excedent de tresoreria continguts en el
Pressupost de Tresoreria.
2.
La realització de les esmentades inversions requerirà Decret d’autorització
de l’Ordenació de pagaments i la intervenció formal i material per part de la
Intervenció, previ informe del Tresorer Municipal en el que es facin constar les
condicions de la inversió (termini, import, rendibilitat, tipus d’actiu financer,
etc.).

Article 49.- Pressupost de Tresoreria.
La Tresoreria municipal elaborarà el Pressupost de Tresoreria en el termini de un
mes des de l’aprovació del Pressupost General, el qual es sotmetrà a l’aprovació
de la Junta de Govern Local.

Article 50.- Fons fix de caixa
1.- Definició: Per a l’atenció d’obligacions de caràcter periòdic o repetitiu,
els fons lliurats a justificar, podran tenir el caràcter de bestreta de Caixa Fixa.
S’entén per bestreta de Caixa Fixa la bestreta de fons equivalent a l’import
que resulta de dividir la despesa anual prevista pel número de vegades que es
projecti reposar la seva liquiditat, de forma que existeixi un equilibri adequat
entre la minimització d’existències de fons i l’adequada agilització de la gestió
de Tresoreria.
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Les bestretes de Caixa Fixa tindran caràcter no pressupostari i permanent;
es realitzaran a favor de Caixers/res habilitats/des, i s’aplicaran posteriorment a
la aplicació pressupostària que correspongui a la despesa satisfeta.
2.- Caixers habilitats: Els/les Caixers/res habilitats/des seran els mateixos
que els establerts a l’article 25 de les presents bases.
3.- Constitució de la bestreta: Les ordres de pagament s’expediran en base
al Decret que dicti l’Alcaldia i el seu import es determinarà en el mateix Decret,
sense que pugui ser superior, en cap cas, a 3.005,61 EUR, excepte que per raons
excepcionals, degudament justificades, l’Alcaldia disposi altra cosa en el propi
Decret de constitució de la bestreta de Caixa Fixa.
Qualsevol petició de constitució de bestreta de Caixa ha d’anar
acompanyada d’un informe justificatiu del responsable del servei gestor amb els
vistiplau del regidor on es faci constar la impossibilitat d’afrontar les despeses
mitjançant procediment ordinari de pagament en ferm, sense perjudici dels
informes que siguin necessaris en funció de la matèria que es tracti.
L’import de la bestreta es lliurarà amb càrrec al concepte no pressupostari que,
a tal objecte, es determini, prèvia retenció del seu import, que quedarà en
situació de no disponibilitat a les aplicacions pressupostàries en les què sigui
previsible la seva inversió.
Quan es produeixi la supressió d’una bestreta de Caixa Fixa, o es revoqui el
nomenament d’un/a Caixer/a habilitat/da, aquest/a haurà de reintegrar a la
Tresoreria Municipal l’import de la bestreta rebuda i no invertida, sense perjudici
del deure de justificació que s’estableix a l’apartat 7 d’aquest article. Igual
procediment se seguirà quan es produeixi el canvi d’habilitat en relació a alguna
bestreta de caixa fixa.
En cap cas, la quantia global i les bestretes de Caixa Fixa, podrà excedir del
7% del total dels crèdits del capítol de despeses corrents en béns i serveis, del
Pressupost General.
4.- Situació del fons:
L’import de les ordres de pagament no
pressupostàries per bestretes de Caixa Fixa que s’expedeixin, s’abonarà per
transferència als comptes restringits de pagament que es determinin a l’efecte,
oberts a nom de “Ajuntament de Corbera de Llobregat: compte restringit de
bestreta de Caixa Fixa de ....”, obrint-se una per cada Bestreta de Caixa Fixa, i
es comptabilitzarà com un moviment intern de fons.
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L’obertura d’aquests comptes corrents serà gestionada per la Tresoreria
Municipal, que haurà de comunicar a l’Entitat financera les dades personals
necessàries de les persones autoritzades per a la disposició de fons.
5.- Disposició dels fons: Les disposicions de fons dels comptes a què es
refereix l’article anterior s’efectuarà mitjançant xecs nominatius o transferències
bancàries, autoritzades amb les firmes mancomunades del/de la Caixer/a
habilitat/da i del/de la Regidor/a l’Àrea a la qual estigui adscrita la Bestreta de
Caixa Fixa. En casos excepcionals, que hauran d’acreditar-se mitjançant informe
de l’habilitat/da juntament amb la justificació per a la seva fiscalització, podrà
realitzar-se pagaments mitjançant xecs al portador.
Quan no sigui possible la disposició de fons amb els mitjans especificats
anteriorment, es podran utilitzar targetes de dèbit habilitades a l’efecte, d’acord
amb les normes que s’estableixen per decret d’alcaldia.
S’autoritza l’existència de Caixes d’efectiu per atendre necessitats
imprevistes i despeses de menor quantia sempre que existeixin les adequades
mesures de seguretat. Les existències de metàl·lic a les Caixes d’efectiu no
podran ser superiors a 250 EUR. Dels fons que es mantinguin en la Caixa d’efectiu
serà directament responsable el/la Caixer/a habilitat/da.
6.- Reposició dels fons: La reposició de fons, prèvia la justificació de la
inversió dels mateixos que s’assenyala a l’apartat següent, es realitzarà amb una
periodicitat no inferior al trimestre, entès com a trimestre natural, amb
independència de la data de constitució de la bestreta o de reposició dels fons.
En casos excepcionals, la motivació dels quals l’Habilitat/da haurà
d’acreditar davant de la Intervenció, podran efectuar-se reposicions amb
periodicitat inferior al trimestre, amb les limitacions, quant a l’import de la
bestreta i quantia anual total de la bestreta, establerts a l’acord de constitució,
sense que en aquests supòsits prevalgui la limitació quant al número màxim de
reposicions anuals.
Tanmateix, l’acord de constitució de la bestreta podrà establir una
periodicitat diferent al trimestre que, en cap cas podrà ser superior a l’any.
Necessàriament, al mes de desembre de cada any, els/les Caixers/res
habilitats/des quedaran obligats/des a justificar l’aplicació dels fons que tinguin
en el seu poder, procedint-se d’acord amb l’establert en el número anterior i
anul·lant-se les retencions de crèdits practicades. Els fons no invertits al final de
l’exercici, s’utilitzaran pels/per les respectius/ves Caixers/res habilitats/des, en
el nou exercici, per a les atencions per a les quals la bestreta es va constituir.
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Tenint en compte les quantitats justificades d’acord amb els números
anteriors, s’expediran per la Intervenció, els documents comptables “ADO” que
procedeixin. Aquests documents s’expediran amb imputació a les aplicacions
pressupostàries a què correspongui la bestreta de Caixa Fixa.
Una vegada fiscalitzada la justificació per la Intervenció, i aprovats els
comptes per l’Alcaldia, s’expediran les ordres de pagament resultants que seran
satisfetes per la Tresoreria Municipal, d’acord amb el Pla de Disposició de Fons.
7.- Justificació: Els/les caixers/res habilitats/des formaran i rendiran
comptes justificatius per les despeses realitzades amb fons lliurats a justificar
amb el caràcter de bestreta de Caixa Fixa, de conformitat amb el que es disposa
a l’article 25 d’aquestes bases.
Els comptes es rendiran davant la Intervenció General.
Als indicats comptes s’acompanyaran degudament relacionades les factures
i altres documents originals que justifiquin l’aplicació definitiva dels fons lliurats,
així com els documents comptables a què fa referència l’article 25 d’aquestes
bases.
Els documents justificants hauran de contenir les dades que s’especifiquen
en l’article 25 de les presents bases.
8.- Funcions, comptabilitat i control: El seguiment i control dels pagaments
“a justificar” es realitzarà a través del sistema d’informació comptable municipal.
El registre comptable dels justificants de les quantitats invertides es
realitzarà pel caixer/a habilitat/da. En base a aquests es confeccionarà el
document “J” de justificació.
La Tresorera Municipal podrà requerir, en qualsevol moment, als caixers
habilitats la conciliació dels comptes restringits de bestretes de caixa fixa
especificats a l’apartat 4 d’aquest article.
Els/les caixers/res habilitats/des exerciran les següents funcions en relació
amb les operacions derivades del sistema de bestretes de caixa fixa:

a) Comptabilitzar totes les seves operacions en els llibres determinats
a l’efecte.
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b) Verificar que els comprovants facilitats per a la justificació de les
despeses i els pagaments consegüents siguin documents autèntics i
originals i que continguin les dades requerides per les presents normes.
c) Identificar la personalitat i legitimació dels perceptors mitjançant la
documentació procedent en cada cas.
d) Custodiar els fons que se li haguessin confiat i tenir cura de cobrar
els
interessos que procedeixin i del seu posterior ingrés a la Tresoreria.
e) Practicar els arqueigs i conciliacions bancàries que procedeixin.
f) Facilitar la informació establerta a les presents normes.
g) Rendir els comptes que corresponguin, a mesura que les seves
necessitats de Tresoreria aconsellin, en els terminis establerts a les presents
normes, i, necessàriament, en el mes de desembre de cada any.
h) Conservar i custodiar els talonaris i matrius dels xecs. En el supòsit
de xecs
anul·lats hauran de procedir a la seva inutilització i conservació a efectes de
control.
i) Aquelles altres que, en el seu cas, se’ls encomani.
Els/les Caixers/res Habilitats/des portaran comptabilitat de totes les
operacions que realitzin, de forma independent, per cada bestreta de caixa, de
forma que en qualsevol moment puguin conèixer la situació de les bestretes de
caixa que tenen constituïdes.
La comptabilitat, llibres i conciliacions bancàries a rendir pels/per les
Caixers/res habilitats/des en relació a les bestretes de caixa fixa, s’ajustaran al
que es disposa a l’article 25 de les presents Bases d’Execució.
En el cas d’incompliment del que es disposa en el paràgraf cinquè del
número 5 de l’article 25, no es procedirà a fiscalitzar de conformitat cap sol·licitud
de reposició de fons fins tant no es repari aquest defecte.
9.- Interessos: Per als interessos que produeixen els fons de les bestretes
de caixa fixa als comptes oberts a l’efecte, regirà el que es disposa en l’article 25
de les presents bases.

BASES EXECUCIÓ PRESSUPOST 2022

Página 61 de 68

10.- Responsabilitats: En matèria de responsabilitats s’estarà al que disposa
a l’article 25 de les presents bases.
11.-Aplicacions pressupostàries: Les aplicacions pressupostàries amb
aplicació a les quals es podran atendre despeses mitjançant bestreta de caixa
fixa, seran les que es determinin al Decret de constitució de la bestreta.

Article 50 bis.- Tramitació simplificada de pagaments menors
Es tramitarà de forma simplificada les despeses corrents, sempre que tinguin un
valor estimat individualitzat inferior a 3.000 € (IVA INCLÓS) i el sistema de
pagament utilitzat sigui la bestreta de caixa fixa o el sistema anàleg especificat
en aquest article d’acord amb el disposat en l’article 118.5 de la Llei 9/2017 de
8 de novembre (Llei de Contractes del Sector Públic - LCSP)
Les despeses corrents susceptibles de ser tramitades mitjançant sol·licitud de
pagaments menors són les següents :











Article 21 : Reparacions, manteniment i conservació ( Infraestructures i
béns naturals. Edificis i altres construccions. Maquinaria, instal·lacions
tècniques i utillatge. Elements de transport. Mobiliari. Equips processo
d’informació. Un altre immobilitzat material.)
Concepte 220. Material d’oficina ( inclou despeses ordinàries de material
d’oficina no inventariable)
Concepte 221. Subministraments ( inclou despeses d’aigua, gas,
electricitat, combustibles i carburants. Vestuari. Productes alimentaris.
Productes farmacèutics i material sanitari. Productes de neteja i
condicionament. Subministraments de material electrònic i de
telecomunicacions. Manutenció animals)
Concepte 226.
Despeses diverses ( inclou despeses d’atencions
protocol·làries i representatives. Publicitat i propaganda. Publicacions
diaris oficials. Les despeses destinades a defensa jurídica. Reunions,
conferències i cursos. Oposicions i proves selectives. Activitats públiques)
Concepte 230. Dietes ( inclou únicament les despeses referides a càrrecs
electes, en sentit estricte, no es poden incloure, per tant, aquelles
despeses que seran compensades a les persones empleades dintre de la
nòmina corresponen i a càrrec de les partides econòmiques 23000 i
23100).
Concepte 231. Locomoció ( inclou únicament taxis i tiquets d’autopistes
i despeses d’estacionament)
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El departament gestor anualment, proposarà i motivarà les despeses i les
aplicacions pressupostaries sobre les quals es podran atendre els pagaments
menors , amb un import màxim del 3,5% del capítol. L’òrgan de contractació
aprovarà aquesta relació, prèvia fiscalització de la Intervenció en els termes
establerts a l’article 25.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local
(RCI), que siguin aplicables a aquest procediment, tramitant el document RC
corresponent.
Un cop autoritzat, el departament gestor podrà executar les despeses menors. A
l’expedient se li incorporaran les factures degudament conformades que hauran
de reunir els requisits establerts en la Llei de contractes del sector públic i demés
normativa concordant. La factura, conjuntament amb el document comptable
ADO es trametrà a Intervenció municipal que, mitjançant relacions conjuntes,
tramitarà l’aprovació dels pagaments menors i les lliurarà a tresoreria pel seu
pagament prioritari atesa la seva escassa quantitat.
El departament gestor serà el responsable de constatar, en cada moment,
l’existència de crèdit per a la realització de la despesa menor amb tramitació
simplificada, que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de
les regles generals de contractació, que la despesa no conté prestacions que són
objecte d’un contracte en vigor i, en el cas de que la despesa sigui per un
contracte de servei, la insuficiència dels mitjans propis.

TÍTOL VI . LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Article 51.-Operacions prèvies en l'estat de despeses

1.
Al final de l'exercici, s'ha de verificar que tots els acords municipals que
comporten reconeixement de l'obligació han tingut reflex comptable en fase "O".
En especial, pel que fa a les transferències i subvencions concedides, de forma
excepcional justificada a l’expedient, es podrà reconèixer l’obligació al finalitzar
l’exercici, encara que no s’hagi dictat l’acte administratiu corresponent, si s’han
complert els requisits i se’n té constància, sense perjudici que el pagament haurà
de quedar condicionat a que es produeixi aquest acte administratiu.

2.
Els serveis gestors han de sol·licitar als contractistes la presentació de
factures dins l'exercici en que s’hagin produït les obres, serveis,
subministraments, etc.
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3.
Els crèdits per a despeses que l'últim dia de l'exercici no estiguin afectats
al compliment d'obligacions reconegudes quedaran anul·lats, sense més
excepcions que les que es deriven dels punts anteriors i de la incorporació de
romanents a què es refereix l'article 12.

Article 52. Operacions prèvies en l'estat d'ingressos

1.
Tots els cobraments fins al 31 de desembre han de ser aplicats en el
Pressupost que es tanca, i amb aquest fi es donaran les instruccions pertinents
al Servei de Recaptació.
2.
S'ha de verificar la comptabilització del reconeixement de drets en tots els
conceptes d'ingrés, conforme amb el que preveu l'article 43.
3.
La dotació de la provisió d’insolvències es realitzarà d’acord amb els
criteris que determini el Ple de la Corporació.

TÍTOL VII. CONTROL I FISCALITZACIÓ

Article 53. Control intern

1.
A l'Ajuntament s'exerciran les funcions de control intern en la seva triple
accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control
d'eficàcia de conformitat amb el que disposen els arts. 213 i s.s. del Text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l’art. 4.1 del R.D. 1174/1987.
2.
L'exercici de la funció interventora fiscalitzadora, l'ha de dur a terme
directament la Intervenció de Fons.
L’informe de fiscalització o validació de la Intervenció es farà amb caràcter previ
a l’informe jurídic o validació que hagi d’efectuar la Secretaria General en
l’expedient.

3.
L'exercici de les funcions de control financer i control d'eficàcia es
desenvolupa sota la direcció de l'interventor municipal, a càrrec dels funcionaris
que s'indiquin, els quals podran demanar l'auxili d'auditors externs, quan calgui.
Article 54. Intervenció de la comprovació material de les inversions
54.1 Àmbit objectiu
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Seran objecte de comprovació material totes les despeses susceptibles de
comprovació i derivats dels contractes administratius, qualsevol que sigui el
règim jurídic a què estiguin sotmesos, i els encàrrecs d'obres, fabricació de béns
i prestació de serveis executats per la pròpia Administració.
No seran objecte de comprovació material els contractes menors ni les despeses
que tinguin per objecte prestacions que, per la seva intangibilitat o ser de tracte
successiu, no sigui factible la seva realització, com ara els serveis de neteja, de
seguretat, de reprografia, d'assistència a la direcció d'obres, de transport, de
serveis postals, o el subministrament d'energia elèctrica, combustible, gas i
aigua, béns i subministraments susceptible de reposicions contínues i, en
general, qualsevol servei consistent en el desenvolupament d'una activitat.
Per a aquells casos en què no sigui factible la comprovació material de la despesa,
se substituirà per altres verificacions com ara la comprovació de magatzems,
inventaris i consums en el marc de l'exercici dels controls financers.
La intervenció material de la inversió derivada dels Contractes adjudicats per
Procediment obert simplificat abreviat és realitzarà aplicant Tècniques de
Mostreig. L’elecció entre les diferents modalitats de mostreig estadístics i els
quadres que ha d’utilitzar serà una decisió de la Intervenció General que haurà
de prendre en funció de circumstàncies especifiques i dels recursos disponibles.

54.2. Abast de les responsabilitats i causes d'exempció de la mateixa.
Quan la designació de representant vagi acompanyada de la designació d'un
assessor, el criteri del representant de la Intervenció sobre l'adequació dels
aspectes tècnics de la inversió a les prescripcions del contracte o encàrrec, es
basarà en l'opinió de l'assessor tècnic sobre aquests aspectes , d'acord amb el
que disposa l'apartat 5 de l'article 28 del Reial Decret 2188/1995, de 28 de
desembre.
El representant de la Intervenció i, si escau, assessor designats quedaran
exempts de qualsevol responsabilitat quan els possibles defectes o faltes
d'adequació de la inversió realitzada amb les condicions generals o particulars de
l'execució de la mateixa derivin d'aspectes o condicions d'execució que no donin
lloc a resultat tangible, susceptible de comprovació, o de vicis o elements ocults,
impossibles de detectar en el moment d'efectuar la comprovació material de la
inversió.
Tampoc hi haurà lloc a l'exigència de responsabilitat en relació a aquelles
deficiències o incorreccions respecte de les quals l'esforç que s'hagi d'exigir al
representant de la Intervenció i, si s'escau, a l'assessor per detectar-les fora
desproporcionat amb els mitjans personals i materials disponibles per a efectuar
l'acte de comprovació.
En els supòsits en què no s'hagi designat assessor tècnic, la responsabilitat
exigible al representant de la Intervenció designat quedarà limitada als aspectes
i deficiències que es puguin detectar atenent la diligència mitjana exigida als
professionals de l'Administració que no requereixen qualificació tècnica en un
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sector específic objecte de la inversió per a l'exercici de les funcions assignades
al seu lloc de treball.

TÍTOL VIII . Programa de finançament del Pla d’Inversions

Article 55- Finançament d’Inversions

1.
El finançament de les despeses incloses en els en els capítols VI i VII del
Pressupost de l’Ajuntament s’ajustaran al Programa de Finançament que figura
en l’expedient d’aprovació del Pressupost General.
2.
Quan es produeixi una modificació en els projectes d’inversió finançats
amb ingressos finalistes, serà precís incoar el corresponent expedient de canvi
de finalitat pel que fa a l’aplicació dels recursos que serà sotmès a l’aprovació de
l’Ajuntament Ple. Aquest expedient podrà substituir-se per la corresponent
modificació de crèdit, sent competent, en aquest cas, l’òrgan que ho sigui per a
aprovar la modificació de crèdit.

Article 56.- Operacions de crèdit.
1.- Serà competent per concertar les operacions de crèdit, la Junta de Govern
Local, en els casos següents:

a) la concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les
quals excedeixi del 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost
sempre i quan l’import de l’operació concreta no superi l’anterior
coeficient.
b) La concertació d’operacions de tresoreria quan l'import acumulat de les
operacions vives en cada moment superi el 15 per 100 dels ingressos
corrents liquidats en l’exercici anterior, sempre que el seu import específic
no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
Quan l’ import acumulat de les operacions de crèdit sigui inferior al 10% dels
recursos ordinaris o bé quan es tracti d’operacions de tresoreria i l’import
acumulat d’aquestes no excedeixi del 15% dels ingressos corrents liquidats
l’exercici anterior i el seu import específic no superi el 10% dels recursos ordinaris
del pressupost, l’òrgan competent serà l’Alcaldia. En la resta de casos la
competència serà del Ple de l’Ajuntament.

2.
El tipus d’interès, import, termini d’amortització i altres condicions de les
operacions de crèdit a llarg termini previstes en el Pressupost General,
s’ajustaran a les establertes en el Pla d’Inversions i Programa de Finançament.
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3.
La concertació o modificació d’operacions de crèdit amb entitats financeres
de qualsevol naturalesa, als efectes previstos al primer paràgraf del número 1 de
l’art. 52 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s’ajustarà al
procediment establert en l’article següent.

Article 57.- Procediment per a la concertació de tota classe d’operacions
de crèdit.

1. L’Ajuntament sol·licitarà ofertes, com a mínim a tres entitats financeres,
mitjançant escrit de petició en el que s’estableixin els extrems següents:

a) Destí de l’operació de crèdit.
b) Import màxim del crèdit.
c) Tipus d’interès màxim.
d) Comissions d’obertura, d’estudi, de no disponibilitat i d’amortització anticipada
màxims.
e) Termini i forma d’amortització de l’operació de crèdit.
f) Termini de carència.
g) Garanties.
h) Altres condicions que puguin resultar d’interès.
i) Termini màxim de presentació d’ofertes.
2.
Les ofertes es presentaran en sobre tancat que haurà de presentar-se en
el Registre General adreçat a la Intervenció, incloent-hi les proposicions en
relació a les condicions financeres esmentades, juntament amb la minuta del
contracte.
3.
Les ofertes presentades seran valorades per una Mesa formada pel
Regidor delegat de Finances en qualitat de President de la Mesa, l’Interventor, el
Tresorer i el Secretari que actuarà de Secretari de la Mesa, que formularà la
proposta a l’òrgan competent. La Mesa també podrà decidir declarar un nou
termini de presentació d’ofertes, per a les mateixes entitats i/o afegir-ne de
noves, si les ofertes presentades no es consideressin satisfactòries.
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4.
S’exceptuen del procediment anterior les operacions de crèdit destinades
al refinançament d’altres operacions quan es concertin amb la mateixa entitat
financera.
5.
També s’exceptuaran del procediment establert en els apartats anteriors,
les operacions de crèdit a concertar amb entitats financeres que estiguin incloses
en el marc de l’acció concertada de finançament subsidiat que estableixin les
entitats públiques d’àmbit supramunicipal.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.- S’autoritza a l’Alcaldia, per a dictar quantes resolucions siguin
necessàries per al desenvolupament, execució i compliment de les presents
Bases d’Execució.
Segona.- S’autoritza a l’Alcaldia per a procedir a retencions de crèdit fins a un
límit del 10% de les dotacions inicials en funció del compliment del Pressupost i
del Pressupost de Tresoreria.

DISPOSICIÓ FINAL

Única.- Les presents Bases d’Execució entraran en vigor el dia següent de
l’aprovació definitiva del Pressupost, sense perjudici de que la seva executivitat
s’entendrà a partir del primer de gener de 2022.
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