Plaça Major, núm.6 /- 08569—Rupit i Pruit –/ Núm. Registre Entitat Local de Catalunya: 0890190004/ - NIF:P0818500A/Tel.93.8522003/e-ail:rupit@diba.cat

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE RUPIT I PRUIT DEL DIA 7
DE SETEMBRE DE 2017
Identificació de la sessió
Núm.
18
Caràcter:
Ordinària
Data:
7 de setembre de 2017
Lloc:
Sala de reunions de l’ajuntament
Hora:
Comença a les 20:05 hores.
Assistents
Albert Marcé Pujol, alcalde
Jaume Heras Balmes
Josep Aulet Barris, s’incorpora al Ple en el moment de tractar el punt 3è.
Carme Crosas Vigué
Lluis Manel Dorca Aragonès
Joan Colom Alibés,
Ha excusat la seva assistència
Lourdes Marsal Capdevila
Secretari
Pere Sala Bassols
Desenvolupament de la sessió
L’alcalde dóna la benvinguda al regidors/es, 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 6 de juliol 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
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el dia d’avui, les quals han estat a disposició dels assistents, juntament amb la resta
d’assumptes compresos en l’ordre del dia, per la qual cosa la corporació se’n dóna per
assabentada.
Així mateix es dona compte al Ple de la resolució de data 7 de setembre de 2017, en el que
es manifesta el ple suport al Referèndum que s’ha convocat pel proper dia 1 d’octubre.
Els regidors /es en queden assabentats.
En el moment de tractar el següent punt de l’ordre del dia s’incorpora a la sessió el regidor
Josep Aulet.
3.ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS
Vista la proposta d’acord, següent:
“I. El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats municipalistes, té
atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació centralitzada i/o la
gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions, amb la finalitat d’optimitzar les
xarxes de comunicacions electròniques i potenciar l’estalvi econòmic d’aquests serveis.
II. El 6 de juliol de 2017 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona han signat un
conveni de col·laboració l’objecte del qual és establir les bases i condicions en què es
portarà a terme la contractació agregada dels serveis de telecomunicacions, conjuntament
amb tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona, i ens dependents d'aquests, que
s’hi adhereixin, a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, com de gestió de procediments i
econòmic.
III. Vist l'interès de l’Ajuntament de Rupit i Pruit d’adherir-se al citat conveni i que l’any 2018
preveu una despesa estimada de 2.000,00€ per a la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicacions.
IV. Vist allò que disposen l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local; els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, que aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (endavant, ROAS); els articles 47 a 53
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; i els articles 107 a 112
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, sobre la capacitat de les administracions locals per formalitzar
convenis de cooperació tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú; i vist, així
mateix, que l’article 205 del Text Refós de la llei de contractes del sector públic reconeix la
possibilitat d’acords entre les corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició
centralitzada.
En virtut de tot això, es proposa adoptar els següents ACORDS:
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PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Rupit i Pruit al conveni de col·laboració
subscrit el 6 de juliol de 2017 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona per a la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, del qual s’adjunta còpia com
annex I, tot assumint el compromís de complir les obligacions que se’n derivin.
Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran acceptades per
aquest Ajuntament pel sol fet de no revocar l’adhesió dins dels 30 dies hàbils següents a la
notificació de la seva aprovació.
SEGON. Autoritzar tan àmpliament i expressament com en dret sigui menester el Consorci
LOCALRET i la Diputació de Barcelona, indistintament, perquè, en nom i representació de
l’Ajuntament de Rupit i Pruit , puguin obtenir de qualsevol operador de telecomunicacions
les seves dades de facturació i consum. A tal efecte, aquest ens facilitarà a la Diputació de
Barcelona i a LOCALRET les claus d’accés per a la consulta telemàtica de l’esmentada
informació.
La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les plataformes
d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser objecte de reproducció
total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició
informàtica, ni transmetre a tercers fora de l’estricte àmbit d’execució d’aquest procediment
de contractació.
La vigència d’aquesta autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit en
l’acord primer.
TERCER. Establir que la despesa màxima anual que aquest ajuntament preveu destinar a la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que dugui a terme LOCALRET
serà d’un import de 2.000,00 euros, IVA inclòs, per als lots que tot seguit es detallen (marcar
amb una “X” el/s lot/s objecte d’adhesió):
Adhesió

Lot

X

1 Veu i dades en ubicació fixa

X

2 Telecomunicacions mòbils de veu i dades
Total

Import/any (€)
1.500,00€
500,00€
€

QUART. Declarar que s’assumeix el compromís de realitzar la consignació pressupostària
suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis afectats per aquesta contractació
centralitzada (que previsiblement s’iniciarà el 2018 i tindrà una durada inicial de 4 anys) en
el pressupost municipal.
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CINQUÈ. Facultar tan àmpliament i expressament com en dret sigui menester al senyor
Albert Marce Pujol, alcalde president, en representació de l’Ajuntament de Rupit i Pruit per
realitzar els tràmits i adoptar les resolucions necessàries per executar els presents acords.”
L’alcalde explica el contingut de la proposta d’acord i la sotmet a votació, quedant aprovada
per unanimitat dels sis regidors/es presents a la sessió dels set regidors que compon aquest
plenari i per tant s’aprova per la majoria legalment establerta.
4.- APROVACIÓ DE L’INCREMENT DEL 1% DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL
L’alcalde presenta al Ple la següent proposta d’acord:
“RELACIÓ DE FETS:
El Ple d’aquest Ajuntament , en sessió que va tenir lloc el dia 4 de gener de 2017, va aprovar
inicialment el pressupost general per a l’exercici 2017, les bases d’execució, la plantilla de
personal i les retribucions dels empleats de l’Ajuntament de Rupit i Pruit per a l’anualitat
2017.
Es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 17 de febrer de
2017,quedant aprovat amb caràcter definitiu al no presentar-se cap al·legació ni reclamació
durant l’exposició pública.
L’art. 18. Dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’estat per a l’any
2017, estableix que les retribucions del personal al servei del sector públic no podran
experimentar un increment global superior a l’1 per cent respecte a les vigents a 31 de
desembre de 2016, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant,
pel que respecte a efectius de personal com a l’antiguitat d’aquest.
L’article 18.Cuatro de la mateixa Llei, disposa que la massa salarial del personal laboral, que
s’incrementarà en el percentatge màxim previst en l’apartat dos d’aquest article, està
integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d’acció social
esdevingudes per dit personal en l’any anterior, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes
objecte de comparació.
L’article 7 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic del treballador Públic, aprovada per Real
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (TREBEP) estableix que aquest personal es regeix,
a més de per la legislació laboral i per les altres normes convencionals aplicables, pels
preceptes del TREBEP aquest Estatut que així ho disposi.
Així mateix, l’article 27 del TREBEP estableix que les retribucions del personal laboral es
determinen d’acord amb la legislació laboral, el conveni col·lectiu que sigui aplicable i el
contracte de treball, respectant en tot cas les pautes establertes en l’article 21 del present
Estatut que en el número 2 especifica que “ no podran acordar-se increments retributius que
globalment suposin un increment de la massa salarial superior als límits fixats anualment en
la Llei de Pressupostos Generals del Estat per al personal”.
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El Capítol I del pressupost d’aquest Ajuntament, per a l’any 2017, es aprovar sense
increment retributiu del personal al servei d’aquesta administració, atès que en el seu
moment no s’havia aprovat la Llei de Pressupostos de l’Estat per al 2017.
FONAMENTS DE DRET:
Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’estat per a l’any 2017
Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic del treballador Públic, aprovada per Real Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre
A proposta de l’Alcaldia es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
Primer.- ACORDAR l’increment de l’1% de les retribucions del personal de l’Ajuntament de
Rupit i Pruit, personal funcionari i personal laboral d’acord amb la llei 3/2017, de 27 de juny,
de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017, amb efectes 1 de gener de 2017.
Segon.- APLICAR l’increment en la nòmina del mes de setembre de 2017.
Tercer.- FER EFECTIVES les diferències generades en les nòmines de gener a agost 2017 i
paga extraordinària de juny de 2017, en la nòmina del mes de setembre de 2017. “
Per indicació de l’alcalde el secretari explica el contingut de la proposta d’acord.
L’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord i quedant aprovada per unanimitat dels sis
regidors/es presents a la sessió dels set regidors que compon aquest plenari i per tant
s’aprova per la majoria legalment establerta.
5. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CREDITS DEL PRESSUPOST
1. Per providència de l’alcaldia de data 28 d’agost de 2017, s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit; transferència i/o
majors ingressos.
2. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a les
quals la consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari actual, s’ha de
tramitar l’expedient de suplement de crèdit que cal finançar mitjançant baixes de crèdits de
partides de despeses i alhora també per majors ingressos del pressupost vigent de la
corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.
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PRESSUPOST DE DESPESES
1/ Suplements de crèdit:
Partida

Consignació
inicial

Nom

21000.1532.02 Reparacions i manteniment vies publiques

Proposta Consignació
d’increment
definitiva

7.000,00

2.500,00

9.500,00

21300.161.05

Reparació i manteniment servei d’aigua

19.000,00

2.500,00

21.500,00

21300.920.01

Reparacions i manteniment maquinaria i fossa
sèptica

19.000,00

6.000,00

25.000,00

22103.440.01

Subministrament carburant edificis i vehicles

5.000,00

1.500,00

6.500,00

22706.920.01

Serveis empreses i professionals tècnics

24.000,00

7.500,00

31.500,00

14.133.62300

Nova instal·lació tancament pàrquing i arbrat

17.000,00

33.000,00

50.000,00

2/ Crèdits extraordinaris:
Partida

Consignació
proposada

Nom

63300.161.14 Substitució canonades de plom C/Barbacana

31.000,00

Total altes crèdits:

84.000,00

PRESSUPOST D’INGRESSOS
1/ Majors i/o nous ingressos no previstos:
Partida

761,02

Nom

Subvenció Diputació substitució
canonada plom

Total majors i/o nous ingressos:

Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

0,00

25.521,00

25.521,00

25.521,00
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2/ Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible..................................58.479,00.

Total finançament:

84.000,00

El secretari -interventor ha emès informe favorable.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s’hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l’exercici següent i en el pressupost de la corporació
no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d’ordenar la incoació de
l’expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d’altres partides no compromeses del
pressupost vigent, les dotacions de les quals s’estimin reduïbles sense pertorbació del
respectiu servei.
3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament per majoria simple.
4. De conformitat amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les entitats locals ajustaran
els seus pressupostos, en l’àmbit de les seves competències, al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 de la LGEP.
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L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei estaran obligades a elaborar, en el
termini dels tres mesos següents a l’aprovació o liquidació del pressupost en situació de
desequilibri, un pla economicofinancer corrector a mitjà termini
Per tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari per import de €,
que cal finançar mitjançant nous ingressos no previstos i romanent líquid de tresoreria no
afectat i disponible del pressupost vigent de la corporació.
Segon. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es
presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.”
Llegida la proposta d’acord i després d’explicar detalladament la proposta i els motius pels
quals es presenta, l’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord i queda aprovada per
unanimitat dels sis regidors/es presents a la sessió dels set regidors que compon aquest
plenari i per tant s’aprova per la majoria legalment establerta.
6. APROVACIO RECTIFICACIÓ PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A 1 DE GENER DE 2017
Vista la proposta d’acord següent:
“Vist que el resultat de la gestió del padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2017 es de
285 habitants.
Vist que de conformitat amb el que disposa l’art. 81 i següents del Reglament de Població i
Demarcació en el qual disposa que els ajuntaments han d’aprovar anualment la revisió del
padró municipal d’habitants.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Únic . Aprovar la rectificació del padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2017, següent:
Habitants censats a 1 de gener de 2017 ....................................
Homes ................... 146
Dones...................... 139”

285

L’alcalde sotmet a votació la proposta d’acord i queda aprovada per unanimitat dels sis
regidors/es presents a la sessió dels set regidors que compon aquest plenari i per tant
s’aprova per la majoria legalment establerta.
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7. 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 trenta minuts, de la qual
estenc aquesta acta com secretari que ho certifico.
L’alcalde,

CPISR-1
ALBERT
MARCÉ
PUJOL

El secretari,
Firmado
digitalmente por
CPISR-1 ALBERT
MARCÉ PUJOL
Fecha:
2018.01.09
17:03:42 +01'00'

Firmado

CPISR-1 digitalmente por
PERE
PERE SALA CPISR-1
SALA BASSOLS
2018.01.09
BASSOLS Fecha:
17:02:58 +01'00'
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