Fons Europeu de Desenvolupament Regional
Nº de expediente: 1/2019/INTREP

INFORME D'INTERVENCIÓ DE LES RESOLUCIONS
CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS EFECTUADES EN 2018

PRIMER. Tal com disposa l'article 218 del Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, per el qual
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), l'òrgan interventor
elevarà informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel President de l'Entitat Local contràries
a les objeccions efectuades, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria
d'ingressos. Aquest informe atendrà únicament a aspectes i comeses pròpies de l'exercici de la
funció fiscalitzadora, sense incloure qüestions d'oportunitat o conveniència de les actuacions que
es fiscalitze.
SEGON. Que conforme disposa l'article 15.6 del RD 424/17, de 28 d'abril, pel qual es regula el
règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, en ocasió de la dació de
compte de la liquidació del Pressupost, l'òrgan interventor elevarà al Ple l'informe anual de totes
les resolucions adoptades pel President de l'Entitat Local contràries a les objeccions efectuades, o,
si escau, a l'opinió de l'òrgan competent de l'Administració que ostente la tutela al qual s'haja
sol·licitat informe, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria
d'ingressos. Aquest informe atendrà únicament aspectes i comeses pròpies de l'exercici de la
funció fiscalitzadora, sense incloure qüestions d'oportunitat o conveniència de les actuacions que
fiscalitze. El President de la Corporació podrà presentar en el Ple informe justificatiu de la seua
actuació.
TERCER. Segons estableix l'article 28.2 del RD 424/17, de 28 d'abril, els informes d'omissió de la
funció interventora s'inclouran en la relació referida en els apartats 6 i 7 de l'article 15 del
reglament 424/17.
QUART. Que durant l'exercici 2018 no s'ha emés cap objecció, ni s'ha seguit el procediment de
discrepàncies en cap expedient. No obstant això s'ha emés els següents informes sobre omissió de
la funció interventora.
DATA

RESOLUCIÓ

EXPEDIENT

IMPORT

05/07/2018

2018/1791

00003/2018/INTGEN

27.155,10 €

27/07/2018

2018/2074

00004/2018/INTGEN

32.297,05 €

27/07/2018

2018/2073

00005/2018/INTGEN

4.188,10 €

09/08/2018

2018/2244

00006/2018/INTGEN

1.826,63 €

25/09/2018

2018/2641

00008/2018/INTGEN

17.464,98 €

25/10/2018

2018/3015

00010/2018/INTGEN

11.516,31 €

18/12/2018

2018/3729

00013/2018/INTGEN

17.857,53 €

26/12/2018

2018/3761

00011/2018/INTGEN

17.229,92 €

Documento firmado digitalmente. Validar en https://sede.almassora.es Nº de validación: 12435600157746342260

CINQUÉ. De conformitat amb el que es disposa en l'article 218 de TRLRHL, el president de la
Corporació podrà presentar en el Ple informe justificatiu de la seua actuació.

04/02/2019

