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DILIGÈNCIA.- Als efectes de deixar constància que el Ple municipal, en la sessió
AJT/PLE/4/2020 de data 27 de maig de 2020, va prendre coneixement, en els termes que
figuren a continuació, de:

DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL RESUM DE
CONTROL INTERN EXERCICI 2019. AJT/26730/2020
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, en exercici
de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de 17 de juny de 2019, aquest
darrer publicat en el BOPB d’1 de juliol de 2019, previ dictamen de la Comissió Permanent de
Presidència, dona compte al Ple per al seu coneixement del següent:
L’article 213 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), disposa que la funció de control intern
s’efectuarà en les modalitats de funció interventora i funció de control financer, inclosa
l’auditoria de comptes, en les entitats que es determinin reglamentàriament.
El Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, que va entrar en vigor el 18 de març,
estableix en l’article 4.1.b) les actuacions de control, que en exercici del control financer,
l’ordenament jurídic atribueix, en tot cas, a l’òrgan interventor.
L’article 37 del Reial Decret 424/2017 senyala que l’òrgan interventor elaborarà amb caràcter
anual i amb ocasió de l’aprovació del compte general, l’informe resumen dels resultats de
control intern assenyalat a l’article 213 del TRLHL, que el mateix serà tramès al Ple i a la
Intervenció General de l’Estat i que contindrà els resultats més significatius derivats de les
actuacions de control financer i de la funció interventora realitzades en l’exercici anterior.
La Resolució de 2 d’abril de 2020 de la IGAE, que ha entrat en vigor el 7 d’abril de 2020, ha
establert les instruccions a les quals s’hauran d’ajustar el contingut, l’estructura i el format de
l’informe resum, així com la sol·licitud de l’informe previ a la resolució de discrepàncies i la
remissió d’informació comptable i els informes d’auditoria de comptes anuals de les entitats del
sector públic local.
Vist l’informe de la Intervenció General Municipal núm. 53/2020, de 13 de maig, “Informe resum
dels resultats del control intern efectuat l’exercici 2019 per la Intervenció General Municipal de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat”.
A proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i
Hisenda, i previ dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, es dona compte al Ple de:
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PRIMER. De l’Informe resum dels resultats del control intern efectuat l’exercici 2019 per la
Intervenció General Municipal de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, núm. 53/2020, de
13 de maig, d’acord amb el que disposa l’article 37 del RD 424/2017, de 28 d’abril.
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Signat digitalment per:
La secretària general del Ple
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