
ACTA  7 /2013 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 12 DE DESEMBRE DE 2013 
 
 
    

 
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Vilada, 
essent les 20 hores del dia 12 de desembre de  
dos mil tretze, es reuneix l’Ajuntament en Ple a 
l’objecte de celebrar sessió extraordinària en 
primera convocatòria sota la presidència de 
l’Alcalde, Sr. Pere Farré Capel, i l’assistència 
dels vocals que es relacionen al marge. 
  
Actua com a Secretària acctal. la que ho és de 
la Corporació Sra. Montserrat Valls i Escayol 
 
 

 Assistents  
   
President: Pere Farré Capel  
 
Regidors: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pere Canal Martí 
Ramon Masana Roset 
Esteve Solé Andreu 
Montserrat Badia Piqué 
Jordi Castillon Bello 
M. Carme Cirera Artigas 
 
 
 

 

 
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.C. del Text refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril, el Sr. President obre la sessió per a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la 
convocatòria: 
 
 
Ordre del dia: 
 
1.- Proposta d’aprovació de baixes de drets i obligacions reconeguts d’exercicis  
tancats. 
2.- Proposta d’aprovació de l’acumulació de la Plaça de Secretaria-Intervenció 
d’aquest Ajuntament. 
 
 
1.- PROPOSTA DE BAIXES DE DRETS I OBLIGACIONS RECONEGUDES D’EXERCICIS 
ANTERIORS. 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària, cal 
establir si els drets i obligacions reconegudes procedents d’exercicis anteriors que resten 
pendents de pagament responen a  drets i obligacions efectivament exigibles actualment.  
 
2. Per la Providència de l’Alcaldia de data  5 de desembre de 2013, s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació i comptabilització, si escau, de baixes de drets i d’obligacions reconegudes en 
exercicis anteriors, pendents de cobrament i pendents de pagament, respectivament. 
 
3. S’ha formulat la proposta raonada de les baixes  de drets i d’obligacions reconegudes en 
exercicis anteriors pendents de cobrament i de pagament, respectivament. 
 

    AJUNTAMENT 
       DE VILADA 
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4. La  Secretària-interventora    ha emès un informe favorable.  
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Quan a les baixes d’obligacions reconegudes cal tenir en compte: 
 
1. Els articles 46 i 47 del Reial decret legislatiu 1091/1998, de 23 de setembre, pel qual 
s’aprova el text  refós de la Llei general pressupostària. 
 
2. Les regles 128 de la Instrucció de comptabilitat de l’Administració local i 86 de la Instrucció  
simplificada per als ens locals de menys de 5.000 habitants. 
 
3. Els articles 31.1 b, 59.4 i 84 de la Llei 30/192, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, en relació amb la consideració d’interessats, 
audiència i anuncis en cas que s’ignori el lloc de la notificació. 
 
4. L’article 212.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació a l’òrgan competent. 
 
Quan a les baixes de drets reconeguts, cal tenir en compte: 
 
1. Els articles 64 a 67 de la Llei general tributària, 59 a 62 del Reglament general de recaptació, 
40 a 41 de la Llei general pressupostària i 24 de la Llei de garanties dels contribuents, en 
relació amb la prescripció d’ofici de drets reconeguts i liquidats. 
 
2. L’article 70 de la Llei general tributària i l’article 163 a 167 del Reglament general de 
recaptació, en relació amb la declaració d’insolvència del deutor. 
 
3. Les regles 188 de la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i 124 de la 
Instrucció de comptabilitat simplificada per a ens locals de menys de 5.000 habitants.  
 
4. L’article 212.4 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, en relació a l’òrgan competent. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
1. Aprovar inicialment, la baixa de les obligacions reconegudes pendents de pagament, 

integrades en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 46.455,41 €, segons el 
següent detall: 
 

Interessat Concepte Import 
Excavacions Cabanes 
S.L. 

Certificació extra obra urbanitz. Carrer  Castell  de 
Roset 19.158,22 € 

Bovil S.L. Certificació extra obra  Piscina Municipal 17.302,69 € 
Construccions Fermí 
Padullés Cert. Obres millora Font dels Bolets 9.994,50 € 

 
1) Exercici 2003 – Excavacions Cabanes S.L.- Desacord en la recepció de l’obra. 

Reparació blandons a càrrec de l’Ajuntament. 
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2) Exercici 2003 – Bovil S.L. – Passat més de 4 anys des de la darrera conversa per les 
deficiències a la piscina vas gran. Importants filtracions. 

3) Exercici 2009 – Construccions Fermí Padullés S.L. . (l’obra es va executar per l’import 
de la subvenció) 

 
2.  Aprovar inicialment, la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, integrats en 
l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 48.900,75. €, corresponent a una subvenció 
de la Generalitat de Catalunya, per les obres del Dipòsit Vell de Vilada, donat que per error, es 
va comptabilitzar per duplicat la subvenció que l’Ajuntament va rebre de la Generalitat de 
Catalunya, durant els exercici 2007 i 2008. 
 
3.Donar audiència als interessats (obligacions reconegudes) per un termini no inferior a deu 
dies, ni superior a 15 en que dits interessats poden presentar els documents i justificacions que 
considerin pertinents. Si es tracta d’empreses que per un motiu u altre han cessat en  la seva 
activitat, aquesta es farà mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Si 
durant aquest termini no s’han presentat al·legacions per part dels interessats, la proposta  
inicial es considerarà aprovada definitivament sense que calgui un nou acord. 
 
4. En el supòsit que l’aprovació inicial, esdevingui definitiva, fer els assentaments comptables 
que calguin per fer efectiva la baixa dels drets i de les obligacions  indicades. 
 
Tot seguit aquesta proposta es posa a votació i queda aprovada amb els set vots a favor. 
 
 
2.- PROPOSTA D’ACOMULACIÓ DE LA PLAÇA DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ 
D’AQUEST AJUNTAMENT. 
 
Atès que la Sra. Montserrat Valls ha manifestat la seva voluntat de cessar en les seves 
funcions de Secretaria-Interventora accidental d’aquest Ajuntament.  
 
Atès que  davant d’aquesta situació, hi ha la necessitat  urgent de cobrir la plaça de Secretaria-
Intervenció d’aquest Ajuntament per un funcionari d’habilitació de caràcter estatal, atès que és  
impossible la cobertura del lloc de treball esmentat pel  procediment de nomenament 
provisional i de comissió de serveis. 
 
Atès que no consta l’existència de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal interessats en 
obtenir el nomenament provisional o de comissió de serveis per desenvolupar les seves 
funcions en aquest Ajuntament. 
 
Vista la conformitat de la Sra. Montserrat Morera i Camprubí, Secretaria-Interventora de 
l’Ajuntament de Gironella; funcionària amb habilitació de caràcter estatal que es troba ocupant 
el lloc reservat a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal; essent Gironella una entitat 
local propera a aquest Municipi. 
 
Vist el que estableix l’Estatut Bàsic del Treballador públic,  i de conformitat amb  el Decret 
195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del 
personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords, 
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Primer.  Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local de Catalunya, l’acumulació de la 
plaça de Secretaria-Internveicó d’aquest Ajuntament a la titular de l’Ajuntament de Gironella, 
Sra. Montserrat Morera i Camprubí. 
 
Segon. Facultar a l’alcalde d’aquesta corporació tant àmpliament com en dret sigui possible per 
l’execució del present acord. 
 
Posat a votació la proposta d’aprovació d’acumulació de la plaça de Secretaria-Intervenció de 
l’Ajuntament de Vilada, s’acorda: 
 
Grup municipal del PSC-PM:  Opina que no és competència del Ple, sinó de l’Alcalde, 
pronunciar-se sobre aquest punt. Que els sembla bé l’exposició o explicació de l’Alcalde, però 
que no es pronuncien sobre el tema. 
 
Equip de Govern: 4 vots a favor 
 
La proposta queda aprovada amb els 4 vots a favor de l’equip de govern. 
 
Sense cap altre tema per tractar,  quan són les 20 hores i 25 minuts el Sr. Alcalde dona per 
acabada la sessió, quin contingut, com a secretària accidental certifico. 
 
 
 
 
 

     Vist i plau, 
             L’Alcalde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Pere Farré Capel 
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	Assistents

