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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE RUPIT I PRUIT DEL DIA 4
DE MAIG DE 2017
Identificació de la sessió
Núm.
16
Caràcter:
Ordinària
Data:
4 de maig de 2017
Lloc:
Sala de reunions de l’ajuntament
Hora:
Comença a les 20:10 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 2 de març 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. RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ I APROVACIÓ SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER ABONAR
RETRIBUCIONS A CÀRRECS ELECTES 2017.
El senyor Alcalde el dia 20 d’abril de 2017, va adoptar la resolució següent:
“Vista la Resolució GAH/695/2017, de 28 de març, del Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, de convocatòria per
atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin a determinats
càrrecs electes locals, per a l’exercici 2017, publicada en el DOGC núm. 7342 del dia 3 d’abril
de 2017.
Vist que el termini per a presentar les sol·licituds és fins el dia 28 d’abril de 2017.
Vist que s’ha d’adoptar un acord en el qual s’ha de determinar les persones electes a les
quals l’Ajuntament ha d’abonar la retribució a càrrec de la compensació.
Vist l’acord adoptat pel Ple Municipal del dia 2 de juliol de 2015 que es va elegir com a
beneficiari de la compensació econòmica, el càrrec electe local senyora Lourdes Marsal
Capdevila, 1a. tinent d’alcalde d’aquest ajuntament, amb una dedicació del 75%, i
l’ajuntament assumeix el pagament de les quotes empresarials que corresponguin.
Vist que en el Pressupost de l’exercici 2017 aprovat pel Ple municipal i vigent, hi ha
consignada la despesa d’atorgament a la 1a. tinent d’alcalde la compensació econòmica com
a càrrec electe local i així mateix el pagament de les quotes empresarials corresponents.
Fent us de les atribucions que tinc atorgades per l’art. 53.1 del 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,
RESOLC:
Primer. Aprovar concórrer a la convocatòria publica de concessió de compensacions
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs
electes locals per a l’any 2017, d’acord amb les bases reguladores establertes en el Decret
GAH/738/2016, de 17 de març.
Segon. Elegir el càrrec electe local la 1a. tinent d’alcalde, senyora Lourdes Marsal Capdevila,
com a beneficiaria de la compensació econòmica per a l’any 2017, corresponent a la seva
dedicació parcial del 75%, anant a càrrec d’aquest ajuntament el pagament de les quotes
empresarials que corresponguin.
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Tercer. Ratificar aquesta resolució en la primera sessió que celebri el Ple municipal, als
efectes oportuns.”
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Únic.- Ratificar íntegrament com si l’hagués adoptat el ple municipal la resolució transcrita
la qual forma part d’aquest acord i aprovar la sol·licitud de subvenció en tot el seu contingut.
4. APROVACIÓ SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA PER
REALITZAR INVERSIONS EN ABASTAMENTS
Vista la Resolució TES/430/2017, de 2 de març, de l’Agència Catalana de l’Aigua, del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per la qual es fa pública la convocatòria de
subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions
d’abastament en alta, publicada en el DOGC núm. 7326 del dia 10-3-2017.
Vist que aquesta convocatòria va adreçada a les entitats locals derivades de l’execució d’actuacions
d’abastament en alta per dur a terme durant el període comprès entre l’1 de gener de 2017 i l’1 de
novembre de 2019.
Vista la memòria valorada redactada per l’assessor tècnic municipal anomenada “alternativa de
subministra d’aigua potable amb la connexió del pou del Bac amb el dipòsit del pou de Pinós”, amb
un pressupost d’execució de 533.841,14 euros més IVA.
Vist que aquesta memòria valorada preveu posar en funcionament el pou existent de propietat
municipal situat a Mas El Bac i la seva connexió al Dipòsit de Pruit i al Dipòsit del Pinós, als efectes de
disposar d’una anella per garantir el subministrament d’aigua.
Vist que amb aquestes obres es resolen la manca de recursos hídrics, ja que en situacions de sequera
la captació del pou del Pinós ha quedat sense aigua.
Vist que aquest Ajuntament no disposa dels mitjans econòmics suficients per poder fer aquest
projecte.
Per tot això, es proposa al Ple municipal, l’adopció del següent ACORD:
Primer. Aprovar la sol·licitud de subvenció per a executar les obres anomenades “alternativa de
subministra d’aigua potable amb la connexió del pou del Bac amb el dipòsit del pou de Pinós”,
segons resolució TES/430/2017, de 2 de març, de l’Agència Catalana de l’Aigua quedant aprovat en
aquest mateix acte tota la documentació acompanyada a la sol·licitud.
Segon. Aprovar la memòria valorada redactada per l’assessor tècnic municipal arquitecte tècnic
Miquel Sellés Oliva anomenada “alternativa de subministra d’aigua potable amb la connexió del
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pou del Bac amb el dipòsit del pou de Pinós”, amb un pressupost d’execució de 533.841,14 euros
més IVA.
Tercer. Fer constar expressament, que aquest Ajuntament no ha sol·licitat cap ajut a cap altre
organisme de les administracions públiques de Catalunya, de l’Estat o de la Unió Europea pel mateix
concepte.
Quart. Aprovar sol·licitar una subvenció del 90% del cost del projecte, atenent que aquesta
Corporació Local no disposa de mitjans econòmics ni tècnics per fer-se càrrec de la mateixa, atenent
la població del municipi la seva dispersió d’àmbit rural.
Cinquè. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’alcalde per a l’execució d’aquest
acord i per executar els tràmits necessaris pel seu compliment.

Llegida la proposta d’acord i després d’explicar per part de l’alcalde el projecte, en demana
la seva aprovació, quedant aprovada per unanimitat.
5. APROVACIÓ EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA INSTAT PER LA DELEGACIÓ DEL GOVERN A
CATALUNYA SOBRE BANDERES.
El senyor Javier Toledano Ventosa el dia 23 de maig de 2014 va presentar a la Delegació del
Govern a Catalunya de l’estat, una denuncia per incompliment de la Llei 39/1981, de
banderes en la que sol·licitada que s’obligués a aquest Ajuntament a restituir la bandera
espanyola en el màstil de la balconada de la Casa Consistorial.
La Delegació del Govern va iniciar expedient administratiu contra aquest Ajuntament i
després de dos requeriments efectuats va presentar un recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat del Contenciós Administratiu núm.1 de Barcelona, que va donar lloc al recurs
ordinari núm. 252/2015/4, havent recaigut sentència núm. 31/2016, de 8 de febrer de 2016,
en la que s’estima el recurs interposat, s’anul.la la inactivitat administrativa, amb la
declaració de l’obligació de l’Ajuntament de Rupit i Pruit de col·locar la bandera espanyola
en les dependències municipals conforme a la Llei i es condemna les costes processals
d’aquest recurs a l’ajuntament.
D’aquesta sentència en va restar assabentat el Ple municipal en sessió del dia 3 de maig de
2016.
El passat dia 27 d’abril s’ha rebut del Jutjat del Contenciós Administratiu núm.1 de
Barcelona, comunicació d’incident d’execució de sentència promogut per l’Advocat de l’Estat
atorgant un termini de vint dies per presentar al·legacions.
L’incident d’execució de sentència ha estat presentat per la Delegació del Govern de l’Estat a
Barcelona, en la que insta l’execució forçosa de la Sentència condemnatòria adjuntant
fotografies de la façana de l’ajuntament com no hi ha cap bandera penjada signat per dos
agents de la Guardia Civil segons visites efectuades els dies 14 i 15 de febrer de 2017.
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Per tot això es procedent executar la sentència esmentada.
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer. Executar la sentència núm. 31/2016, de 8 de febrer de 2016 i procedir al seu
compliment penjant la bandera d’España en el balco de l’Ajuntament, per imperatiu legal i
per ordre judicial.
Segon. Notificar aquest acord al Jutjat del Contenciós Administratiu núm.1 de Barcelona
trameten fotografies acreditatives del compliment de la mateixa.
L’alcalde explica la proposta d’acord i la sotmet a votació, quedant aprovada per unanimitat.
6. DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2016
L’Alcalde el dia 27 d’abril de 2017, ha dictat la Resolució següent:
“Vist l'expedient de Liquidació del Pressupost General del 2016, presentada pel Secretari
Interventor en compliment del que es disposa en l'article 89 del Reial Decret 500/1990 de 20
d'abril.
Vist que la liquidació del Pressupost dóna un resultat de 305.562,07 euros, descomptats els
saldos de dubtós cobrament per un import de 34.991,08 euros i la quantitat de 0,00 per
despeses amb finançament afectat, dóna un romanent de tresoreria per a despeses generals
de 270.570,99 euros.
Vist que de la Liquidació del Pressupost resulta que no s’han d’incorporar al pressupost
immediat cap romanent.
Vist que de l’esmentada Liquidació del Pressupost es dedueix el següent Romanent
disponible:
1
2

3

4

(+) FONS LÍQUIDS
(+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
Del pressupost corrent
De pressupostos tancats
D’operacions no pressupostàries
(-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
Del pressupost corrent
De pressupostos tancats
D’operacions no pressupostàries
(+) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva

114.462,28
249.201,92
129.438,62
110.451,90
9.311,40
58.102,13
45.341,06
507,15
12.253,92
0,00
0,00
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I
II
III
IV

(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL
SALDO DE COBRAMENT DUBTÓS
EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

0,00
305.562,07
34.991,08
0,00
270.570,99

Fent ús de les atribucions que tinc atorgades per l’art. 53.1.r del 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,
RESOLC:
Primer. Aprovar la liquidació del pressupost general corresponent a l’exercici 2016,
següent:
Resultat Pressupostari:
1
2
3
4
5

(+) DRETS RECONEGUTS NETS
(-)OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI
(+)Crèdits finançats amb romanent general
(+) Desviacions de finançament negatiu
(-)Desviacions de finançament positiu
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

632.227,88
486.364,89
145.862,99
6.797,84
152.660,83

Romanent de Tresoreria:
1
2

3

4

I
II
III
IV

(+) FONS LÍQUIDS
(+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
Del pressupost corrent
De pressupostos tancats
D’operacions no pressupostàries
(-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
Del pressupost corrent
De pressupostos tancats
D’operacions no pressupostàries
(+) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL
SALDO DE COBRAMENT DUBTÓS
EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

114.462,28
249.201,92
129.438,62
110.451,90
9.311,40
58.102,13
45.341,06
507,15
12.253,92
0,00
0,00
0,00
305.562,07
34.991,08
0,00
270.570,99

Segon.- Donar compte de la liquidació aprovada en la primera sessió que celebri el Ple
Municipal.
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Tercer. Trametre la liquidació aprovada a la Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat de Barcelona i a la Delegació d’Hisenda.
Així ho disposo.”
Així mateix es dona compte al Ple de l’informe emès pel Secretari – Interventor sobre els
controls de la llei orgànica 2/2012 i dels quals es desprèn que es compleixen en la liquidació
del pressupost.
Per tot això es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Únic: Prendre coneixement de l’aprovació de la liquidació del pressupost d’aquest
Ajuntament de l’exercici 2016 i restar assabentada de la mateixa.”
L’alcalde explica la proposta d’acord i seguidament el secretari interventor fa una explicació
de la liquidació del pressupost de l’any 2016 i seguidament es posa a votació quedant
aprovada per unanimitat.
7. APROVACIÓ PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS, SALDOS DE
REBUTS PENDENTS DE COBRAMENT.
Vista la proposta de baixes de rebuts que consten a la comptabilitat municipal com a
pendents i una vegada s’ha efectuat la conciliació dels rebuts pendents de cobrament amb
l’Organisme de Gestió Tributària resulta que estan duplicats o s’han cobrat i consten com a
pendents.
Vist que una vegada aprovada la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, resulta que en
la conciliació de la comptabilitat i els rebuts pendents de cobrament existents a l’ORGT
resulten les diferències pels conceptes i imports relacionats.
Examinats els conceptes que figuren en la relació de deutors de pressupostos tancats i de
conceptes no pressupostaris, els codis, conceptes i imports que poden ésser susceptibles de
rectificació, són els següents:

Concepte
Impost sobre bens immobles de naturalesa urbana, any 2015
Impost sobre bens immobles naturalesa rústica, any 2013
Impost sobre l’increment valor terrenys urbans, any 2011
Cànon de sanejament, anys 2012 i 2014
Taxa subministrament d’aigua, anys 2010;2011 i 2014
Interessos de demora, any 2011 i 2015

Import baixa
88,55
167,16
182,63
3.235,58
5.384,98
5,61
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Taxa comptador d’aigua, anys 2010;2011; 2012 i 2013
TOTAL

62,37
9.126,88

Com es pot observar en els quadres adjunts la rectificació dels saldos que es planteja en
aquest expedient referent a pressupostos tancats, afecta a regularitzar saldos dels pendents
de cobrament dels exercicis 2010 a 2015. Atès que les rectificacions proposades afecten a
ingressos, donat que un vegada examinats per la Intervenció d’aquest Ajuntament la
procedència i els antecedents d’aquests saldos, s’han advertit diferències entre les
quantitats que figuren com drets reconeguts en els diferents llibres municipals de la
comptabilitat pressupostària i les realment compromeses amb els Deutors i que consten a
l’Organisme de Gestió Tributaria. Aquestes diferències observades, poden correspondre a
possibles errors de tipus material produïts en el registrament de l’operativa comptable.
Vist que s’ha emès informe del Secretari – Interventor en sentit favorable.
Per tot això es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Primer. Aprovar l’expedient de rectificació de saldos de pressupostos tancats i conceptes no
pressupostaris, incorporats dins l’exercici 2016, segons relació detallada per un import total
de 9.126,88 euros.
Segon. Disposar que per part d’intervenció es procedeixi a la rectificació amb efectes
immediats dels referits saldos, de la forma en que es relaciona en l’informe, formulat pel
Secretari – Interventor.
El Secretari Interventor explica la proposta d’acord i l’alcalde la sotmet a votació quedant
aprovada per unanimitat.
8. PRECS I PREGUNTES.
No hi ha cap intervenció en aquest punt de l’ordre del dia.
Seguidament l’alcalde aixeca la sessió, quan són les vint hores i quaranta-cinc minuts, de la
qual estenc aquesta acta com secretari que ho certifico.
L’alcalde,

El secretari,

