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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE RUPIT I PRUIT DEL DIA 2
DE MARÇ DE 2017
Identificació de la sessió
Núm.
15
Caràcter:
Ordinària
Data:
2 de març de 2017
Lloc:
Sala de reunions de l’ajuntament
Hora:
Comença a les 20:12 hores.
Assistents
Albert Marcé Pujol, alcalde
Lourdes Marsal Capdevila
Jaume Heras Balmes
Josep Aulet Barris
Carme Crosas Vigué
Lluis Manel Dorca Aragonès
Joan Colom Alibés
Secretari
Pere Sala Bassols
Desenvolupament de la sessió
L’alcalde dóna la benvinguda al regidors, obre la sessió i es passen a tractar els punts de
l’ordre del dia.
1.APROVACIO ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE ANTERIOR
Vista l’ acta de la sessió anterior corresponent al Ple ordinari celebrat el dia 4 de gener de
2017, l’esborrany s’ha repartit a tots els regidors amb la convocatòria d’aquesta sessió, es
proposa per l’alcalde la seva aprovació.
L’alcalde demana la seva aprovació i aquesta queda aprovada per unanimitat.
2. DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d’Organització, funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, l’alcalde sotmet a la consideració de la corporació la relació de resolucions
d’Alcaldia, que s’han adoptat des de la convocatòria de l’última sessió plenària ordinària fins
el dia d’avui, les quals han estat a disposició dels assistents, juntament amb la resta
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d’assumptes compresos en l’ordre del dia, per la qual cosa la corporació se’n dóna per
assabentada.
El Ple en queda assabentat.
3. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL D’OSONA, PER
A L’EXECUCIÓ, COORDINACIÓ, COOPERACIÓ, FINANÇAMENT I DESENVOLUPAMENT
PROGRAMES D’ATENCIÓ A LES PERSONES.
Vista la proposta presentada pel Consell Comarcal d’Osona, de signar un conveni per a
l’execució, coordinació, cooperació, finançament i desenvolupament de diferents programes
de l’àrea d’atenció a les persones.
Vist que aquest conveni interadministratiu de col·laboració preveu l’execució de programes
en matèria de Serveis Socials, Joventut, polítiques d’igualtat i programes diversos de l’àrea
d’atenció a les persones i de benestar social.
Considerant el que disposen els articles 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de Juny; es proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
Primer. Aprovar el conveni interadministratiu de col·laboració amb el Consell Comarcal
d’Osona per a l’execució, coordinació, cooperació, finançament i desenvolupament dels
programes següents:
1)Bat Osona, servei d’ajuda a domicili i aplicació de la Lapad.
2) Gestió i tramitació dels ajuts d’urgència social per delegació.
3)Servei d’informació i atenció a la Dona
4)Servei xarxa espais activa’t.
5)Servei d’estades d’emergència
Segon. Aprovar l’adhesió als programes esmentats i que en cada annex hi consta detallat la
descripció i programa del servei; els serveis que s’ofereixen els beneficiaris, i el finançament
dels mateixos.
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui menester a l’alcalde per a la signatura
d’aquest conveni i per realitzar les gestions necessàries pel seu compliment.
L’alcalde explica el contingut de la proposta i la posa a votació, quedant aprovada per
unanimitat de tots els regidors/es presents al Ple.
4. APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA REGULADORA DE LA CREACIÓ, MODIFICACIÓ I
SUPRESSIÓ DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
Vist que l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal,
preveu que la creació, modificació o supressió dels fitxers de les administracions públiques
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només podran fer-se per mitjà de disposició general publicada al Butlletí Oficial de l’Estat o
diari oficial corresponent.
Vist que l’article 3 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades, estableix que la Corporació Local queda sotmesa a l’àmbit competencial de
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Vistos els termes previstos en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local
i, en el seu cas, en la legislació autonòmica.
Vist el que disposa el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vista la recomanació 1/2011 de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades sobre la creació,
modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat pública.
Considerant que aquesta Ordenança té per objecte aprovar la creació, la modificació i la
supressió de fitxers de dades de caràcter personal d’aquest Ajuntament segons proposta
adjunta.
Considerant que de conformitat amb el que preveu l’article 178 del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya (DL 2/2003, de 28 d’abril) i 60 a 66 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny), correspon al Ple
la seva aprovació.
Per tot això, es proposa al Ple, l’adopció del següent ACORD:
Primer. Aprovar inicialment l’ordenança reguladora de la creació, modificació i supressió de
fitxers de dades de caràcter personal d’aquest Ajuntament, següents:
a) Aprovar la creació dels fitxers següents que estan relacionats de l’annex 1 a 14.
1) EDUCACIÓ
2) EXPEDIENTS I PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS
3) ACTES D’ÒRGANS COL·LEGIATS
4) EXPEDIENTS SANCIONADORS
5) GESTIÓ ECONÒMICA I CONTRACTACIÓ
6) GESTIÓ TRIBUTÀRIA
7) REGISTRE CENSAL D’ANIMALS DE COMPANYIA I GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS
8) REGISTRE D’ENTRADA I SORTIDA DE DOCUMENTS
9) REGISTRE D’INTERESSOS
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10) RELACIONS INSTITUCIONALS
11) USUARIS DE SERVEIS MUNICIPALS
12) REGISTRE D’ENTITATS
13) BENESTAR SOCIAL
14) QUEIXES I SUGGERIMENTS
b) Aprovar la modificació dels fitxers de dades personals d’acord a les especificacions dels
annexos 15 i 16.
15) Modificació del fitxer PADRÓ D’HABITANTS
16) Modificació del fitxer GESTIÓ DE PERSONAL
c) Aprovar la supressió dels fitxers de dades personals d’acord a les especificacions dels
annexos 17 i 18.
17) Supressió del fitxer ASGEL
18) Supressió del fitxer XISSAP
La qual forma part integrant d’aquest acord i que consta a l’expedient que es tramita.
Segon. Disposar, l’exposició al públic d’aquesta ordenança per un termini de trenta dies,
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província; al tauler d’anuncis de la Casa Consistorial
i a la pàgina web municipal, per a la formulació d’al·legacions i reclamacions.
Tercer. En el cas de que es presentin al·legacions i reclamacions, les haurà de resoldre el Ple
Municipal, el qual haurà d’aprovar definitivament l’Ordenança aprovada. En el cas de que
no es presenti cap al·legació ni reclamació, aquesta quedarà aprovada definitivament sense
necessitat d’adoptar cap altra acord.
Quart. Delegar tan àmpliament com en dret sigui menester a la Diputació de Barcelona,
perquè en nom d’aquest Ajuntament, notifiqui al Registre de Protecció de Dades de
l’APDCAT i alhora tramiti la petició d’inscripció dels fitxers en l’esmentat registre una vegada
hagi quedat aprovada amb caràcter definitiu l’ordenança i aquesta hagi estat publicada
íntegrament en el BOPB.
Cinquè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui menester al senyor alcalde per a
l’execució d’aquest acord.
Llegida la proposta d’acord, per indicació del senyor alcalde, el secretari interventor explica
la mateixa, i seguidament es posa a votació, quedant aprovada per unanimitat de tots els
regidors/es presents a la sessió.
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5. APROVACIÓ PLA DE VERIFICACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES
Vist que la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre
(directiva de serveis), ha comportat un seguit de canvis transcendentals en la regulació i
gestió dels règims d’intervenció de les activitats.
Vist que una de les conseqüències més importants de la transposició de la Directiva de
serveis a l’ordenament intern, tant estatal com autonòmic, és que, actualment, la gran major
d’activitats i establiments estan subjectes al règim de comunicació prèvia o de declaració
responsable. La generalització d’aquests règims d’intervenció té per finalitat facilitar i
agilitzar l’inici de les activitats, però no implica que l’administració local es desentengui del
seu correcte funcionament. La diferència amb el règim d’intervenció prèvia mitjançant
autorització o llicència és que el control de les activitats subjectes a comunicació o
declaració responsable es duu a terme a posteriori, un cop ja han començat a funcionar.
Vist que diverses normes que fan referència a la facultat i, fins i tot, al deure de
l’Administració de comprovar que les activitats i els establiments s’ajusten a les dades de les
comunicacions i declaracions responsables presentades i que compleixen la normativa
sectorial que sigui aplicable en cada cas.
Vist que l’objecte del Pla de verificació del municipi de Rupit i Pruit és definir objectius,
organitzar, periodificar, planificar i establir la metodologia de les actuacions de comprovació
del compliment de la normativa aplicable en les activitats i els establiments subjectes a
règims de declaració responsable i comunicació prèvia, vigents
Considerant el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local que estableix explícitament, en el seu article 84 ter, que els ens locals han d’establir i
planificar els procediments de verificació posteriors a les activitats comunicades.
Considerant que en aplicació de l’obligació que imposa el nou redactat de la Llei de bases del
règim local a què hem fet referència, l’ajuntament en els plans i programes d’inspecció de
les activitats, establiments i instal·lacions, ha d’establir els objectius, les prioritats i els
criteris, amb la finalitat de garantir la seva adequació efectiva a la normativa vigent.
Considerant que la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica, en vigor des del 13 d’agost de 2015, disposa que el control que han d’exercir les
administracions públiques sobre l’inici d’activitats econòmiques i sobre l’exercici d’aquestes
activitats ha d’ésser proporcionat, no discriminatori, transparent i objectiu, i ha d’estar
vinculat clarament i directament a l’interès general que el justifica. Les administracions
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públiques de Catalunya han d’aprovar anualment plans d’inspecció i control de les activitats
econòmiques per a afrontar les tasques de control ex post a què obliga aquesta llei.
Considerant que, com a disposició de caràcter general municipal, el pla s’ha de subjectar als
tràmits que estableix l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el qual
s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC), per a l’aprovació de
reglaments i ordenances.
Per tot això, es proposa al Ple, l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar inicialment el Pla de verificació de les activitats comunicades de Rupit i
Pruit, redactat pels serveis tècnics municipals, el qual forma part integrant d’aquest acord
que s’adjunta com annex documental.
Segon. Disposar, l’exposició al pública d’aquest pla de verificació per un termini de trenta
dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província; al tauler d’anuncis de la Casa
Consistorial i a la publicació integra a la pàgina web municipal, per a la formulació
d’al·legacions i reclamacions.
Tercer. En el cas de que es presentin al·legacions i reclamacions, les haurà de resoldre el Ple
Municipal, el qual haurà d’aprovar definitivament el Pla aprovat En el cas de que no es
presenti cap al·legació ni reclamació, aquest
quedarà aprovat definitivament sense
necessitat d’adoptar cap altra acord.
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui menester al senyor alcalde per a l’execució
d’aquest acord.
L’alcalde explica els motius pels quals es proposa l’adopció d’aquest acord i seguidament
s’obre un debat entre els regidors i després de diverses intervencions l’alcalde demana la
seva aprovació, quedant aprovat per unanimitat.
6. PRECS I PREGUNTES.
L’Alcalde demana si hi ha cap intervenció en aquest punt i hi ha les següents:
Lluis Manel Dorca, felicita a l’ajuntament i al regidor d’obres i serveis Josep Aulet,
especialment, per l’actuació que s’ha fet al Castell de Rupit de neteja i desbrossada.
També demana com està el tema de la neteja de la fossa sèptica.
L’Alcalde contesta que s’hi està treballant, es molt complicat degut a les dificultats del seu
accés, però tot i això es farà abans de l’estiu el seu buidatge.
Finalment en Lluis Manel Dorca demana si hi ha cap pla concret per Setmana Santa.
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L’Alcalde diu que el pla es el de cada any.
No hi ha cap més intervenció.
Seguidament l’alcalde aixeca la sessió, quan són les vint-i-una hores i deu minuts, de la
qual estenc aquesta acta com secretari que ho certifico.
L’alcalde,

El secretari,
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