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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE RUPIT I PRUIT DEL DIA 8
DE MARÇ DE 2018
Identificació de la sessió
Núm.
23
Caràcter:
Ordinària
Data:
8 de març de 2018
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 als/les regidors/es, obre la sessió i es passen a tractar els punts
de l’ordre del dia.
1. APROVACIÓ ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Vista l’ acta de la sessió anterior corresponent al Ple ordinari celebrat el dia 4 de gener de
2018, l’esborrany s’ha repartit a tots els/les regidors/es amb la convocatòria d’aquesta
sessió, es proposa per l’alcalde la seva aprovació.
L’alcalde sotmet la proposta a votació 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
d’assumptes compresos en l’ordre del dia, per la qual cosa la corporació se’n dóna per
assabentada.
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3. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’ADF
EL CABRERES, PROGRAMA DE SUPORT PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS.
Vista la proposta d’acord, següent:
“Vista la proposta de signar un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona,
aquest Ajuntament i l’Agrupació de Defensa Forestal el Cabreres, per al desenvolupament
dels plans territorials del programa de suport als municipis en matèria d’incendis forestals.
Vist que l’objecte del conveni es establir un marc de col·laboració amb l’ADF El Cabreres i la
Diputació de Barcelona per al desenvolupament dels anys 2018 a 2021 del Pla municipal de
Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) i el Pla d’informació i vigilància contra incendis forestals
(PVI).
Vist que en relació al PPI el percentatge a finançar per l’ajuntament en les obres a realitzar
anualment es fitxen en un 5% , entre d’altres compromisos i en relació al PVI el compromisos
establerts son els de col·laboració en l’execució del Pla i assumir, si s’escau les despeses
generades en el decurs de la campanya pel consum de combustible així com del rentat del
vehicles, entre d’altres.
Considerant que es d’aplicació el següents fonaments de dret:
-Capítol 1, del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, de reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
-Articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
-Articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Considerant que la competència per aprovar aquest conveni es el Ple, de conformitat amb el
que disposa l’article 52.2 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,
Per tot això, es proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb la Diputació de Barcelona i
l’Agrupació de Defensa Forestal el Cabreres, per al desenvolupament dels anys 2018 a 2021
del Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) i el Pla d’informació i vigilància
contra incendis forestals (PVI), el qual forma part integrant d’aquest acord.
Segon. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester al senyor alcalde per a la
signatura del conveni que s’aprova amb aquest acte i per al desenvolupament del mateix.”
L’alcalde explica el contingut de la proposta d’acord i seguidament la posa a votació,
quedant aprovada per unanimitat de tots els/les regidores assistents.
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4. DEROGACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 REGULADORA DE LA TAXA PER
L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A L’APARCAMENT MUNICIPAL.
Vista la proposta d’acord, següent:
“Vist que aquest ajuntament te aprovada i es vigent l’ordenança fiscal núm.9, reguladora de
la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals,
la qual constitueix el fet imposable l’aprofitament especial del domini públic local que es
produeix per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a l’aparcament municipal,
zona determinada per l’Ajuntament.
Vist que l’Ajuntament ha aprovat la modificació de la gestió de l’aparcament municipal, amb
l’adquisició de nova maquinaria per gestionar i controlar els accessos i el temps de durada
dels estacionaments i així mateix el control dels espais públics on es pot aparcar, als efectes
de poder gestionar d’una manera més eficient l’estacionament i la mobilitat de vehicles al
municipi.
Considerant que l’òrgan competent per adoptar aquest acord es el Ple Municipal,
Per tot això , es proposa al Ple municipal l’adopció del següent ACORD:
Primer. Aprovar la derogació de l’ordenança fiscal núm.9, reguladora de la taxa per
l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a l’aparcament municipal, amb efectes a
partir del dia següent al que es posi en funcionament la nova maquinària adquirida per
l’ajuntament.
Segon. Disposar la publicació d’aquest acord, una vegada entri en vigència la nova
ordenança quedant sense vigència l’ordenança que es deroga a tots els efectes.
Tercer. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester al senyor alcalde als efectes
oportuns.”
L’alcalde explica els motius pels quals es proposa aquest acord i seguidament el secretari
explica el seu contingut.
Es posa a votació i queda aprovada per unanimitat.
5. APROVACIÓ INICIAL DE L’ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC D’ESTACIONAMENT DE
VEHICLES A L’APARCAMENT MUNICIPAL.
Vista la proposta d’acord, següent:
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“VISTOS la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament del
servei relatius a l'expedient per a l'establiment del servei públic municipal d’estacionament
de vehicles a l’aparcament municipal, incoat per provisió de l’Alcaldia ;
ATÈS que el servei públic esmentat és de competència municipal, d'acord amb el que
disposen l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, l'article 66 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
ATÈS que de la documentació esmentada es deriva que és procedent establir el servei públic
d’estacionament de vehicles a l’aparcament municipal assumit per l'Ajuntament;
ATÈS que la documentació preparada compleix les determinacions que assenyala l'article
159 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals;
VIST l'informe favorable de Secretaria - Intervenció;
ATÈS que el tràmit procedent és que el Ple municipal prengui en consideració la iniciativa
esmentada i l'expedient se sotmeti a informació pública durant el termini de trenta dies,
prèviament a l'aprovació definitiva, tal com determina l'article 160 del ROAS.
ATÈS que d'acord amb l'article 160.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova
el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (DOGC de 23 de juny de 1995), és
procedent l'aprovació definitiva pel ple (prèvia resolució de les al·legacions formulades) de
l'establiment del servei, el projecte d'establiment i el reglament que el regularà, amb la
previsió dels efectes econòmics que aquestes decisions comporten;
ATÈS que, en el cas de que no es presentin al·legacions en el tràmit d’informació pública,
l’acord quedarà aprovat amb caràcter definitiu automàticament, sense necessitat d’adoptar
cap altra acord, únicament s’hauran de fer les publicacions integres del reglament del servei
als efectes de la seva vigència.
Per tot això, l'alcalde sotasignat proposa al Ple municipal l'adopció dels següents ACORDS:
Primer. PRENDRE EN CONSIDERACIÓ l'establiment del servei públic municipal del servei
d’estacionament de vehicles a l’aparcament municipal, sobre la base de la memòria
justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament del servei adjunts.
Segon . SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l'expedient per un termini de trenta dies, a
comptar des de la data de publicació al BOPB, a efectes de presentació d'al·legacions i
suggeriments.
Tercer. PUBLICAR l'anunci d'informació pública corresponent al Butlletí Oficial de la
Província, a l’e. tauler i disposar-ne l'exposició al tauler d'edictes de l'Ajuntament.
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Quart. DONAR AUDIÈNCIA durant el mateix termini d'informació pública -i als mateixos
efectes- als interessats en el procediment
Cinquè. ESTABLIR el servei públic de titularitat municipal d’estacionament de vehicles a
l’aparcament municipal, d'acord amb la memòria justificativa i els documents
complementaris adjunts, servei que es prestarà en règim de lliure concurrència i sota la
forma de gestió directa.
Sisè. APROVAR el projecte d'establiment del servei públic municipal d’estacionament de
vehicles a l’aparcament municipal que s'adjunta.
Setè. APROVAR el reglament adjunt, regulador del servei esmentat.
Vuitè. DISPOSAR que si durant el tràmit d’informació pública i audiència als interessats no
es presenta cap al·legació ni suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu
automàticament sense necessitat d’adoptar cap altra acord i es procedirà a la publicació
íntegra al BOPB, a l’e. tauler i al tauler d'anuncis de la Corporació, als efectes de la vigència.
Novè. AUTORITZAR les despeses inherents a l'execució dels presents acords amb càrrec a
les partides habilitades a l’efecte del pressupost municipal vigent.
Desè. FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui menester al senyor alcalde d'aquest
Ajuntament, per a l'atorgament de qualsevol document públic o privat necessari per
executar els acords anteriors. “
L’alcalde explica el contingut d’aquesta proposta d’acord i seguidament la posa a votació,
quedant aprovada per unanimitat.
6.APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER
L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES A L’APARCAMENT MUNICIPAL.
Vista la proposta d’acord, següent:
“EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici
de la seva aplicació.
Página 5 de 10

Vist el que disposa l’article 41 del mateix text legal en quant als preus públics, que disposa
que les entitats locals poden establir preus públics per a la prestació de serveis o la
realització d’activitats de competència de l’entitat local.
Vista la memòria econòmica – financera de l’establiment del preu públic per la prestació del
servei municipal d’estacionament de vehicles a l’aparcament municipal, el qual cobreix com
a mínim el cost del servei a prestar i de l’activitat realitzada, de conformitat amb el que
preveu l’art. 44.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vist l’ informe de Secretaria Intervenció, es proposa al Ple l’adopció dels següents
A C O R D S:
Primer.- Imposar el preu públic per la prestació del servei públic d’estacionament de
vehicles a l’aparcament municipal i aprovar l’ Ordenança fiscal núm. 20, reguladora del preu
públic per l’estacionament de vehicles a l’aparcament municipal, amb les tarifes següents:
Article 3r.- Concepte i tarifes
1.- La quantia dels preus públics es determinarà per l'aplicació de les següents tarifes:
Places rotatòries
1.- La quantia dels preus públics es determinarà per l'aplicació de les següents tarifes:
1)Vehicles turismes
1.1 Aparcament temporal: de 0 a 10 minuts: Gratuït
1.2 Aparcament temporal: A partir d’ 11 minuts: 2,48 €/dia
1.3 Per pèrdua de tiquet : 4,14 €/dia
1.6 Màxim diari: 2,48 €
2)Vehicles autocaravanes
2.1 Aparcament temporal: de 0 a 10 minuts Gratuït
2.2 Aparcament temporal: a partir d’11 minuts: 5,79 €/dia
2.4 Per pèrdua de tiquet : 8,27 €/dia
3) Vehicles autocars
3.1 Aparcament temporal: de 0 a 10 minuts Gratuït
3.2 Aparcament temporal: a partir d’11 minuts: 12,40 €/dia
3.3 Per pèrdua de tiquet : 16,54 €/dia
2.- Les quotes incloses en la present tarifa s’incrementaran amb l'IVA vigent a cada moment.
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2.- Les quotes s'abonaran a la sortida de l'aparcament, mitjançant l'aplicació dels
procediments tècnics adequats que permeten l'emissió de tiquets.
3.- En cas de pèrdua del tiquet, en la Caixa habilitada en l'aparcament es determinarà
l'import a ingressar, comprovant l'hora d'entrada del vehicle amb els procediments tècnics
oportuns. En cas de no poder determinar-se se satisfarà l'import ressenyat en tarifes per
pèrdua de tiquet.
Segon.- Disposar l’exposició al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en l’e. tauler l’
anterior acord provisional, així com el text complet de l’ Ordenança fiscal aprovada de nou
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
Tercer. Facultar tan àmpliament
l'execució dels acords anteriors. “

com en dret sigui menester al senyor alcalde per a

L’alcalde explica el contingut de la proposta d’acord i seguidament la posa a votació,
quedant aprovada per unanimitat.
7. APROVACIÓ PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ LICITACIÓ OBRA “PROJECTE CONSTRUCTIU DEL
NOU PONT DELS TRES ULLS SOBRE LA RIERA DE RUPIT”.
Vista la proposta d’acord, següent:
“Vist que el Ple municipal en sessió celebrada el dia 2 de novembre de 2017 va aprovar
l’expedient per la contractació de l’obra ordinària consistent en l’execució del projecte
denominat “projecte constructiu del nou pont dels tres ulls sobre la riera de Rupit”, redactat
per l’Enginyer de camins, canals i ports Albert Mas Soler, de l’empresa Biable Technology,SL,
per encàrrec de la Diputació de Barcelona i amb un pressupost d’execució per contracte de
207.252,03 euros, IVA inclòs. pel procediment obert i tramitació urgent a fi que puguin
presentar-se ofertes per qualsevol interessat, recaient l’adjudicació en el licitador
justificadament triat per l’òrgan de contractació.
Vist que es va procedir a la tramitació corresponent mitjançant la publicació de l’anunci i
plec de clàusules en el BOPB del dia 8 de febrer de 2018, en el perfil del contractant, i en el
tauler d’anuncis de la Casa Consistorial i dins de termini es varen presentar dues ofertes.
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Vist que la mesa de contractació en un sol acte, es va reunir de conformitat amb el que
preveu art. 8.f) del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, aixecant a l’efecte la corresponent acta i efectuant la proposta
d’adjudicació.
Considerant que l’article 277.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que l'adjudicació del contracte s'ha de
publicar en els termes i els supòsits que preveu la legislació de contractes de les
administracions públiques. Així mateix, s'haurà de notificar a tots els participants en la
licitació, sigui quin sigui el procediment seguit i la forma d'adjudicació emprada.
De conformitat amb les atribucions que han estat conferides al Ple conforme a allò disposat
a la Disposició Addicional Segona del Decret Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic i l’article 274.1b) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
per l’adjudicació del contracte.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra “projecte constructiu del nou pont
dels tres ulls sobre la riera de Rupit”, a la empresa Construccions Sola Font, SL, pel preu de
cent seixanta-quatre mil quatre-cents trenta-un amb trenta-set euros (164.431,37 €), més la
quantitat de trenta-quatre mil cinc-cents trenta amb cinquanta-nou euros (34.530,59 €)
corresponent a l’IVA, amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec
de Prescripcions Tècniques, al projecte tècnic i a les propostes tècniques presentades pel
licitador.
Segon . Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida número 14.459.619.00 del pressupost
de l’exercici vigent.
Tercer: Requerir a l’adjudicatari per a que el dia i hora que se li indiqui formalitzi el contracte
administratiu corresponent.
Quart: Publicar el resultat de la licitació al BOPB i al perfil del contractant d’aquest
ajuntament.
Cinquè: Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i la resta de licitadors.
Sisè: Delegar expressament a l’alcaldia, perquè mitjançant resolució aprovi tota la
documentació necessària per a l’execució d’aquesta obra, incloent les certificacions d’obra,
aprovació del pla de seguretat i salut; així com les corresponents actes de replanteig, inici i
finalització de l’obra i la liquidació de la mateixa així com qualsevol altra tràmit necessari,
donant compte de les mateixes a aquest plenari.
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Setè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui menester a l’alcalde per a que pugui signar
qualsevol document que calgui per fer efectius els acords precedents.”
L’alcalde explica la proposta d’acord i seguidament la posa a votació, quedant aprovada per
unanimitat.
7. PRECS I PREGUNTES.
L’Alcalde diu que abans de demanar si hi ha cap intervenció, vol fer constar que amb motiu
del dia de la Dona, som conscients del que vol dir aquest dia i s’ha d’intentar entre tots de
treballar perquè hi hagi una veritable igualtat efectiva entre homes i dones durant tot l’any.
Seguidament hi ha les següents intervencions: el regidor Lluis Manel Dorca i manifesta:
1)Lluis Manel Dorca: Vol felicitar a la brigada d’obres i serveis en motiu de les nevades,
perquè han hagut de treballar molt i es va fer una feina ben feta.
Alcalde: S’han fet un fart de treure neu i ha set mot dur.
Lluis Manel Dorca: Han actuat molt be i s’ha de reconèixer.
Joan Colom: S’ha fet correctament i a pagès també ha funcionat.
2)Lluis Manel Dorca: Es vol fer un esdeveniments important l’any que ve, el mes de maig, al
Camp de Futbol i les instal.lacions estan molt be.
3)Proposa llogar el Castell per fer-l’ho visitable. Es vol entrar a l’ajuntament una petició en
aquest sentit, per treure’n un rendiment. Seguidament deixa sobre la taula un estudi de
viabilitat privat.
Alcalde: Es un tema que s’està estudiant i fent gestions per demanar subvencions pel castell.
4) Lluis Manel Dorca: Associació de turisme, com està.
Alcalde: Està parada.
5) Lluis Manel Dorca: Pla Estràtegic de turisme, que us va semblar?
Alcalde: La idea era bona. Es una radiografia del poble, es una base d’un projecte que es
comença i s’ha de treballar amb tot el poble.
Lluis Manel Dorca: No hi va haver massa participació del poble, no s’ha tingut en compte.
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Alcalde: No es veritat, es el començament.
Lluis Manel Dorca: Aquest pla el trobo deficient, faig critica constructiva.
Alcalde: Es un pla estratègic que te mancances, es evident que podria ser millor. Es una base.
La idea es convocar a tothom després de setmana santa per a parlar-ne.
No hi ha cap més intervenció.
Seguidament l’alcalde aixeca la sessió, quan són les vint-i-una hores i quaranta-cinc minuts ,
de la qual estenc aquesta acta com secretari que ho certifico.
L’alcalde,
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