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INFORME/PROPOSTA DE DICTAMEN DEL/DE LA RESPONSABLE DE L’ÀREA DE 
SERVEIS ECONÒMICS

A) QUALITAT DEL/DE LA FUNCIONARI/ÀRIA QUE EMET L’INFORME:

Sr. Manel Vázquez i Díaz, en qualitat d'interventor i coordinador de l'Àrea de Serveis 
Econòmics i acomplint les funcions pròpies del lloc de treball encomanades per la RLT.

B) JUSTIFICACIÓ LEGAL PER A L’EMISSIÓ DE L’INFORME

L’informe s’emet, acomplint el que disposen els arts. 172.1 i 175 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat per RD 
2568/1986, de 28 de novembre, sobre la necessitat d’informe del cap de la dependència a 
qui correspon el tràmit de l’expedient.

La legislació local estableix que els informes hauran de precisar la legislació aplicable a cada 
cas i hauran de determinar si les propostes de resolucions s’hi adeqüen (art. 179.3 del text 
refós de la  LLMRLC; article 3.3.a) del RD 128/2018 de 16 de març i art. 173 2. del ROF). 
L’art. 175 disposa que els informes que resolguin expedients es redactaran en forma de 
proposta de resolució i contindrà: enumeració dels fets, disposicions legals aplicables i 
al·legació raonada de la doctrina i pronunciaments que hagi de contenir la part dispositiva.

L’article 80 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, estableix que llevat de disposició expressa en contrari els 
informes seran facultatius i no vinculants.

Per aquests motius i havent analitzat els antecedents de fet que concorren en aquest 
expedient i els fonaments jurídics que els són aplicables, elevo per al seu tràmit el següent:

Assumpte de l’expedient

Informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel 
president de l'entitat local contràries a les objeccions 
efectuades per l'intervenció municipal de l'exercici 2018

Interessat/ada de l'expedient

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Localització de l'activitat



Part expositiva:

Part expositiva:

En data 7 de març de 2019 qui subscriu el present escrit va emetre un informe en relació a 
les resolucions adoptades pel president i la Junta de Govern Local contràries a les objeccions 
efectuades en l’exercici 2018, així com un resum de les principals anomalies detectades en 
matèria d'ingressos, essent la conclusió del mateix la següent:

1.- Resolucions adoptades pel president de l'entitat local o la Junta de Govern Local a la que 
va delegar la competència corresponent, contràries a les objeccions efectuades durant 
l’exercici de 2018:

Expedient Òrgan Acords adoptats contraris a les 
objeccions 

Reparaments i 
efectes 
manifestats

GRH/62/2018 Decret 
d’Alcaldia de 
data 5 d’abril 
de 2018

Nomenament de dos funcionaris 
interins – vigilants-, incompliment 
dels principis bàsics de procediment 
de selecció de personal en 
l’Administració pública. 

Article 216,1 del 
TRLRHL
Article 103.3 de la 
Constitució.
Article 55 del RDL 
2/2005

GRH/135/2018 Decret 
d’Alcaldia de 
data 26 de 
juny de 2018

Contractació per màxima urgència  a 
un socorrista, incompliment dels 
principis bàsics de procediment de 
selecció de personal en 
l’Administració pública. 

Article 216,1 del 
TRLRHL
Article 103.3 de la 
Constitució.
Article 55 del RDL 
2/2005

GRH/120/2018 i 
GRH/121/2018

Decrets 
d’alcaldia de 
data 9 de 
juliol de 2018

Nomenament de dos funcionaris 
interins d’agents de policia, 
incompliment dels principis bàsics de 
procediment de selecció de personal 
en l’Administració pública.

Article 216,1 del 
TRLRHL
Article 103.3 de la 
Constitució.
Article 55 del RDL 
2/2005

GRH/189/2018 Decret 
d’Alcaldia de 
data 14 de 
setembre  de 
2018

Nomenament de d’una funcionaria 
interina – vigilanta-, incompliment 
dels principis bàsics de procediment 
de selecció de personal en 
l’Administració pública. 

Article 216,1 del 
TRLRHL.
Article 103.3 de la 
Constitució.
Article 55 del RDL 
2/2005

PRE/88/2018 Acord de JGL 
de data 23 
d’octubre de 
2018

Aprovació de dues factures incloses 
en la relació 95/2018 que no han 
estat conformades tècnicament 

Article 59 del RD 
500/1990
Base 20.3 d’Execució 
del Pressupost 2018
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GRH/406/2018 Decret 
d’Alcaldia de 
data 27 de 
novembre de 
2018

Modificació de la durada del 
nomenament d’un funcionari interí, 
que no s’ajusta a dret.

Article 216,1 del 
TRLRHL.
Article 10.1 del DL 
5/2015.

   

  Nota: S’ha incorporat com annex I a l’expedient PRE/27/2019 l’escaneig dels informes 

d’intervenció i les resolucions i/o acords adoptats.

2.- Principals anomalies detectades en matèria d'ingressos durant l’exercici 2018:

Descripció de l'anomalia

No s’està liquidant cap mena d’import per la utilització de l’escorxador municipal. 

Per la realització de les activitats “Camps d’estiu”, no s’està recaptant la taxa pertinent 

regulada en l’Ordenança fiscal número 17, article 6.B i C (Taxa d’utilització Camp de 

futbol)

Aprovació de la devolució d’un import indegut no procedent (Expedient TRE/47/2018). 

S’adjunta com annex II la resolució adoptada per import de 118,60 euros.

Aprovació d’anul·lacions de liquidacions per resolucions d’alcaldia (Expedient 

TRE/48/2018) S’adjunta com annex III les resolucions adoptades per import de 

3.219,40 euros, i l’informe d’intervenció emès al efecte. 

21 Resolucions aprovades que estimen al·legacions contra denuncies formulades, 

contraries al criteri de l’instructor de l’expedient, que proposa desestimar les 

al·legacions i imposar la sanció. S’adjunta com annex IV al expedient les resolucions 

adoptades.

Anul·lacions de denúncies directament del programari WTP. S’adjunta com annex V les 

denúncies anul·lades.

Fonaments de dret:

1. De conformitat amb l’article 218 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local, s’estableix que 
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.



2. De conformitat amb l’acord adoptat en data 3 de novembre de 2015 pel Ple de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, mitjançant el qual aprova les regles de 
presentació a través de la plataforma EACAT d’aquesta informació.

Amb la tramesa d’aquesta informació a través d’aquest procediment es dóna per 
acomplerta l’obligació de presentar la informació regulada en la instrucció aprovada 
pel Ple del Tribunal de Comptes en data 30 de juny de 2015.

Tenint en compte que la competència per a prendre aquest acord és del Ple, d’acord amb el 
que disposa la Llei de bases, atenent al que disposa l’art. 175 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, es redacta i 
S’INFORMA FAVORABLEMENT aquest dictamen per tal que se li doni el tràmit 
oportú per part de la Comissió Informativa, abans del seu sotmetiment al Ple 
municipal, d’acord amb la part dispositiva que, a judici de la persona que informa, 
ha de respondre als següents

ACORDS:

Primer. Donar compte de l’informe d’intervenció de data 7 de març de 2019 en relació a les 
resolucions adoptades pel president i la Junta de Govern Local contràries a les objeccions 
efectuades en l’exercici 2018, així com un resum de les principals anomalies detectades en 
matèria d'ingressos

Segon. Trametre el present informe a la Sindicatura de Comptes de Catalunya
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