
DACIÓ DE COMPTE AL PLE DELS RESULTATS DEL CONTROL INTERN DERIVATS DE L’EXERCICI DE 

LA FUNCIÓ INTERVENTORA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2018. 

 

1.- L’article 213 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), estableix que els òrgans interventors de les 

entitats locals han de remetre amb caràcter anual a la Intervenció General de l’Estat (IGAE)  un 

informe resum dels resultats derivats del control intern realitzat en cada exercici, en el termini i 

amb el contingut que estableixi la IGAE 

2.- L’article 15 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del 

control intern en les entitats del sector públic local (RD/424/2017)  disposa que amb ocasió de 

la dació de compte de la liquidació del pressupost, l’òrgan interventor elevarà al Ple informe 

anual de totes aquelles resolucions adoptades pel/la President/a de l’Entitat Local contràries als 

reparaments efectuats o, en el seu cas, aquells actes que s’hagin realitzat amb omissió de la 

fiscalització i posteriorment hagin hagut de convalidar-se per l’òrgan competent. 

3.- L’article 37 del RD/424/2017 disposa que l’òrgan interventor haurà d’elaborar amb caràcter 

anual i amb ocasió de l’aprovació del compte general, l’informe resum dels resultats del control 

intern assenyalat en l’article 213 del TRHRHL, haver de ser remès aquest informe resum al Ple, 

per mitjà de l’Alcaldessa i a la IGAE en el curs del primer quadrimestre de cada any i contindrà 

els resultats més significatius derivats de les actuacions de control financer i de funció 

interventora realitzades en l’exercici anterior.  

4.- Així mateix aquest article disposa que la Intervenció General de l’Estat ha de dictar les 

instruccions a les que haurà d’ajustar-se el contingut, estructura i format de l’informe resum i 

haurà de crear un inventari públic que reculli els informes rebuts de les entitats locals. 

5.- Per Resolució de l’Alcaldia DEC/954/2019, de 27 de febrer, l’Alcaldessa de l’Ajuntament de 

Sant Cugat del Vallès ha aprovat la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 de l’Ajuntament 

i dels organismes autònoms dependents. 

6.- De l’aprovació d’aquestes liquidacions pressupostàries s’en donarà compte al Ple en la sessió 

del 18 de març de 2019, per la qual cosa, d’acord amb la normativa aplicable, aquest òrgan 

interventor, dona compte en informe adjunt del resultat del control intern efectuat en l’exercici 

2018, en base al qual i, d’acord amb l’article 38 del RD/424/2017, l’Alcaldessa formalitzarà un 

pla d’acció que determini les mesures necessàries a adoptar per a la subsanació de les objeccions 

posades de manifest en l’informe resum emès per l’òrgan interventor. 

 

Sant Cugat del Vallès, 28 de febrer de 2019 

 


