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DECRET D’ALCALDIA

Aprovació del Pla d’Acció per a la millora dels resultats en el control intern 

En la sessió del Ple Municipal de 18 de març de 2019, es va aprovar la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2018, on es va donar compte de l’informe de control intern elaborat per 
l’Interventor municipal en data 28 de febrer de 2019. 

L’esmentat informe d’intervenció determina la necessitat d’ aprovar un Pla d’Acció, abans de 
tres mesos des de la seva dació a compte, per tal de millorar aquells aspectes que 
s’estableixen en el mateix. .

La gerent, en data 12 de juny de 2019, presenta, en el marc de les competències conferides 
per l’article 20 del ROM, i amb plena conformitat de la intervenció municipal, el Pla d’Acció que 
s’incorpora com annex a la present resolució.

L’elaboració del citat pla d’acció té caràcter obligatori d’acord amb allò establert a l’article 38 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).

Així mateix, s’estableix que el Pla d’Acció serà coordinat per la gerència municipal, per tal 
d’assolir el compliment a la major brevetat possible. 

Correspon a la intervenció municipal la valoració de la seva adequació  tot informant al Ple 
sobre la situació de la correcció de les febleses posades de manifest en l'exercici del control 
intern, permetent així que el Ple realitzi un seguiment periòdic de les mesures correctores 
implantades per a la millora de les gestió econòmic financera, tal i com estableix  l’article 38.3 
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.

La competència correspon a aquesta Alcaldia, de conformitat amb  l’article 38.1  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), i per l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985 de 4 d'abril, 
de bases del règim local i l’article  53.1.u) del Decret legislatiu 2/2003 que aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Per tot això, RESOLC:

Primer.- APROVAR el Pla d’Acció per a la millora del control intern, i establir que les accions
que s’hi detallen són de prioritat màxima per part de les persones responsables dels diversos 
contractes, de la unitat específica de contractació i també per part de la intervenció i la 
secretaria general d’aquest Ajuntament.

Segon.- ENCARREGAR a la gerència municipal la coordinació del Pla d’Acció  per tal d’assolir 
el seu compliment a la major brevetat possible. 
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Tercer.- NOTIFICAR a la gerència municipal la present resolució.

Quart.- TRASLLADAR a l’Interventor municipal la present resolució als efectes previstos a 
l’article  38.3  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.

Cinquè.- TRASLLADAR la present resolució a les direccions dels següents àmbits: Àmbit de 
Qualitat Urbana, Àmbit de Seguretat Ciutadana i Àmbit dels Serveis Jurídics, així com a 
l’Organisme Autònom Municipal del Centre Cultural, les tècniques de contractació i la cap de la 
Unitat Administrativa de Compres i Contractació als efectes escaients.
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