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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE RUPIT I PRUIT DEL DIA 6
DE SETEMBRE DE 2018
Identificació de la sessió
Núm.
26
Caràcter:
Ordinària
Data:
6 de setembre de 2018
Lloc:
Sala de reunions de l’ajuntament
Hora:
Comença a les 20:08 hores.
Assistents
Albert Marcé Pujol, alcalde
Lourdes Marsal Capdevila
Jaume Heras Balmes
Josep Aulet Barris
Joan Colom Alibés
Lluis Manel Dorca Aragonès
Han excusat la seva assistència
Carme Crosas Vigué
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.APROVACIO ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Vista l’ acta de la sessió anterior corresponent al Ple ordinari celebrat el dia 5 de juliol 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 rectificació del punt 8, donar compte liquidació del
pressupost, quedant redactat l’apartat dispositiu a continuació de l’apartat tercer, de la
manera següent:
“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 consta l’incompliment de la regla de la
despesa en la liquidació del pressupost, i que per tant s’ha de redactar un Pla econòmic
financer que s’haurà d’aprovar pel Ple municipal.”
Amb aquesta esmena es proposa la seva aprovació.
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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.
3. APROVACIÓ PROPOSTA D’APLICACIO DELS INCREMENTS RETRIBUTIUS AL PERSONAL
MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2018.
Vista la proposta d’acord, següent:
“RELACIÓ DE FETS:
El Ple d’aquesta Corporació , en sessió que va tenir lloc el dia 4 de gener de 2018, va aprovar
inicialment el pressupost general per a l’exercici 2018, les bases d’execució, la plantilla de
personal i les retribucions dels empleats de l’Ajuntament per a l’anualitat 2018.
Es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 16 de gener de
2018,quedant aprovat amb caràcter definitiu al no presentar-se cap al·legació ni reclamació
durant l’exposició pública.
L’article 18.Dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2018, disposa que, per l’any 2018, les retribucions del personal al servei del sector
públic no podran experimentar un increment global superior a l’1,5% respecte a les vigents a
31 de desembre de 2017, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació,
tant pel que fa a efectius de personal com a la seva antiguitat.
A més a més, si l’increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants del 2017
arribés o superés l’3,1% s’afegiria, amb efectes d’1 de juliol de 2018, un altre 0,25%
d’increment salarial.
Així mateix, es podrà autoritzar un increment addicional del 0,2% de la massa salarial per a,
entre d’altres mesures, implantar plans o projectes de millora de la productivitat o
l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables, la
homologació de complements de destí o l’aportació a plans de pensions. En les
Administracions i la resta d’entitats del sector públic definit en aquest article en situació de
superàvit pressupostari en l’exercici 2017, aquest increment addicional podrà arribar al
0,3%.
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 el personal laboral es
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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”.
El Capítol I del pressupost d’aquest Ajuntament , per a l’any 2018, 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 2018.
Aquesta Corporació Local va liquidar el pressupost de l’exercici 2017 amb situació de
superàvit.
FONAMENTS DE DRET:
Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’estat per a l’any 2018
Acord del Consell de Ministres de 13 de juliol de 2018, en la que s’aprova l’increment de les
retribucions del personal al servei del sector públic en un 0,25% més al haver superat el PIB
de l’any 2017 del 3,1 %.
Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic del treballador Públic, aprovada per Real Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre
Per tot això l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR aplicar els increments de les retribucions del personal de l’Ajuntament de
Rupit i Pruit, personal funcionari i personal laboral d’acord amb la Llei 6/2018, de 3 de juliol,
de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, amb els efectes de 1 de gener de 2018,
següents:
Període 1 de gener a 30 de juny : 1,5%
A partir del 1 de juliol : increment a més del 0,55 %.
Segon.- APLICAR l’increment en la nòmina del mes de setembre de 2018.
Tercer.- FER EFECTIVES les diferències generades en les nòmines de gener a agost 2018 i
paga extraordinària de juny de 2018, en la nòmina del mes de setembre de 2018. “
L’alcalde explica el contingut de la proposta i el secretari amplia la informació.
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Seguidament es posa a votació i aquesta queda aprovada per unanimitat dels sis
regidors/res presents a al sessió.
4.PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ LICITACIÓ PROJECTE TÈCNIC DE MILLORA DEL CAMÍ DE SANT
JOAN DE FÀBREGUES.
Vista la proposta d’acord, següent:
“Vist que el Ple Municipal, en sessió ordinària del dia 5 de juliol de 2018, va aprovar
l'expedient de contractació i els plecs de clàusules administratives particulars que han
de regir el contracte d'obres corresponents al projecte d'obres "Millora del camí de
Sant Joan de Fàbregues”, per import d'execució de contracta de 49.944,00€.
Vist que es va convocar a licitació pel procediment obert simplificat, com a forma
d'adjudicació d'acord amb el que disposa l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer.
Vist que s'han presentat les següents ofertes dins el termini legal:
Núm.
plica
1
2
3

Data registre entrada i
núm.
06/08/2018-000449-2
16/08/2018-000456-1
16/08/2018-000458-1

Contractista
Massachs Obres i Paisatge, SLU
Catalana d’Infraestructures i Serveis Associats,SL
Agustí y Masoliver, SA

Vist que la

Mesa de Contractació es va reunir en data 27 d'agost de 2018 per procedir
a la qualificació de la documentació general presentada pels licitadors i va declarar
admeses les ofertes presentades i va sol·licitar informe tècnic.
Vist que en data 30 d’agost de 2018, l’assessor tècnic municipal emet informe tècnic
i la mesa de contractació ha fet la proposta d’adjudicació a l’oferta més avantatjosa.
Considerant el que disposa l’ article 159 de la Llei 9/ 2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer, estableix el procediment a seguir en el procediment
obert simplificat.
Considerant que d’acord amb la Disposició Addicional 2a. de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, la competència com òrgan de contractació correspon al Ple atès que el seu
import supera el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

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

Primer.- Declarar vàlida la licitació i aprovar, de conformitat amb el contingut de la proposta
de la mesa de contractació i informe tècnic, la següent classificació de les propostes
presentades per a l’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres corresponents al
projecte “"Millora del camí de Sant Joan de Fàbregues”, següent:
Licitador

Preu ofertat

Millores

Massachs Obres i Paisatge,SLU
Catalana d’Infarestructures i Serveis Associats,SL
Agustí y Masoliver,SA

9,42
10,00
9,39

7,89
40,00
0,00

Puntuació
Total
17,31
50,00
9,39

Segon. Proposar com adjudicatari a l’empresa CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS
ASSOCIATS,SL, pel preu de 46.892,41 euros, IVA inclòs, havent d’executar millores per un
import de 8.317,44 euros més IVA, per ser la que ha presentat l’oferta més avantatjosa i ha
obtingut una major puntuació, perquè en el termini de 7 dies hàbils comptadors des de la
data d’enviament de la notificació d’aquest acord, acrediti la constitució de la garantia
definitiva i la resta de circumstàncies consignades en la declaració responsable aportada i la
documentació que consta en la clàusula 1.10) i següents del plec de clàusules
administratives particulars que regeix aquesta licitació així com la resta de documentació
que hi consta.
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde President per a
l’execució d’aquest acord i delegar expressament la resolució de l’adjudicació del contracte a
favor de l’empresa que ha resultat obtenir la major puntuació, sempre que aporti la
documentació requerida, així com també l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball
i les certificacions d’obra corresponents, donant compte de les resolucions a aquest
plenari.”
L’alcalde explica el contingut de la proposta d’acord i seguidament es posa a votació,
quedant aprovada per unanimitat dels sis regidors/es presents a la sessió.
5. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ LICITACIÓ PROJECTE TÈCNIC DE MILLORA DEL CAMÍ DE
PRUIT AL COLLELL I DE SANT JOAN DE FÀBREGUES.
Vista la proposta d’acord, següent:
“Vist que el Ple Municipal, en sessió ordinària del dia 5 de juliol de 2018, va aprovar
l'expedient de contractació i els plecs de clàusules administratives particulars que han
de regir el contracte d'obres corresponents al projecte d'obres "Millora del camí de
Pruit al Collell i de Sant Joan de Fàbregues”, per import d'execució de contracta de
59.869,00€ IVA inclòs.
Vist que es va convocar a licitació pel procediment obert simplificat, com a forma
d'adjudicació d'acord amb el que disposa l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament
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jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer.
Vist que s'han presentat les següents ofertes dins el termini legal:
Núm.
plica
1
2

Data registre entrada i
núm.
16/08/2018-000457-1
16/08/2018-000455-1

Contractista
Agustí y Masoliver, SA
Asfalts i Equips de Vialitat,SL

Vist que la

Mesa de Contractació es va reunir en data 27 d'agost de 2018 per procedir
a la qualificació de la documentació general presentada pels licitadors i va declarar
admeses les ofertes presentades i va sol·licitar informe tècnic.
Vist que en data 30 d’agost de 2018, l’assessor tècnic municipal emet informe tècnic
i la mesa de contractació ha fet la proposta d’adjudicació a l’oferta més avantatjosa.
Considerant el que disposa l’ article 159 de la Llei 9/ 2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer, estableix el procediment a seguir en el procediment
obert simplificat.
Considerant que d’acord amb la Disposició Addicional 2a. de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, la competència com òrgan de contractació correspon al Ple atès que el seu
import supera el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Declarar vàlida la licitació i aprovar, de conformitat amb el contingut de la proposta
de la mesa de contractació i informe tècnic, la següent classificació de les propostes
presentades per a l’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres corresponents al
projecte “"Millora del camí d Pruit al Collell i de Sant Joan de Fàbregues”, següent:
Licitador

Preu ofertat

Millores

Asfalts i Equips de Vialitat,SL
Agustí y Masoliver,SA

9,95
10

40,00
0,00

Puntuació
Total
49,95
10,00

Segon. Proposar com adjudicatari a l’empresa ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT,SL pel preu de
59.868,99 euros, IVA inclòs, havent d’executar millores per un import de 953,00 euros més
IVA, per ser la que ha presentat l’oferta més avantatjosa i ha obtingut una major puntuació,
perquè en el termini de 7 dies hàbils comptadors des de la data d’enviament de la notificació
d’aquest acord, acrediti la constitució de la garantia definitiva i la resta de circumstàncies
consignades en la declaració responsable aportada i la documentació que consta en la
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clàusula 1.10) i següents del plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta
licitació així com la resta de documentació que hi consta.
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde President per a
l’execució d’aquest acord i delegar expressament la resolució de l’adjudicació del contracte a
favor de l’empresa que ha resultat obtenir la major puntuació, sempre que aporti la
documentació requerida, així com també l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball
i les certificacions d’obra corresponents, donant compte de les resolucions a aquest
plenari.”
L’alcalde explica el contingut de la proposta d’acord i seguidament es posa a votació,
quedant aprovada per unanimitat dels sis regidors/es presents a la sessió.
6.APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT DE MODIFICACIO DE CREDITS DEL PRESSUPOST.
Vista la proposta d’acord, següent:
“1. Per providència de l’alcaldia 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.
PRESSUPOST DE DESPESES
1/ Suplements de crèdit:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Proposta Consignació
d’increment
definitiva

01.920.13100

Retribucions personal laboral temporal

23.300,00

10.500,00

33.800,00

01.920.16000

Seguretat Social

34.650,00

3.500,00

38.150,00

5.500,00

1.500,00

7.000,00

300,00

250,00

550,00

2.500,00

800,00

3.300,00

01.912.226,01 Atencions protocol·làries i representatives
13.011.35900

Altres despeses financeres

06.231.48001

Altres subvencions a institucions sense ànim de
lucre

2/ Crèdits extraordinaris:
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Partida

Consignació
proposada

Nom

03.342.221,05 Material bar piscines

8.500,00

14.164.62200 Nova inversió serveis mínims: construcció nínxols a Pruit

7.000,00

Total altes crèdits:

32.050,00

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

Nom

Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

349,00

Preu públic serveis aparcament
municipal

15.000,00

15.000,00

349,01

Preu públic bar piscines

10.000,00

10.000,00

761,07

Subvenció Diputació programa de
suport al desenvolupament local

6821,00

6.821,00

Total majors i/o nous ingressos:

0,00

31.821,00

2/ Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible..................................229,00.

Total finançament:

El secretari -interventor ha emès informe favorable.

32.050,00
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1. 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.
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
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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.”
L’alcalde explica els motius pels quals es proposa aquesta modificació de crèdits del
pressupost i seguidament el secretari interventor explica el detall de la mateixa.
L’alcalde posa a votació la proposta i aquesta queda aprovada per unanimitat dels /les sis
regidors/es presents a la sessió.
7. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST EXERCICI 2017
Vista la proposta d’acord, següent:
“Vist l’expedient del Compte General del Pressupost de l’exercici 2017.
Vist que es proposa aprovar el compte general corresponent a l'exercici del 2017, el qual ha
estat exposat al públic, sense que s’hagi presentat cap al·legació ni reclamació i així mateix ha
estat examinat per la Comissió Especial de Comptes que l’ha informat favorablement.
Vist que mitjançant resolució de l’alcaldia del dia 2 de juliol de 2018, es va aprovar la liquidació
del pressupost de l’exercici 2017 i es va donar compte al Ple, en sessió celebrada el dia 5 de
juliol de 2018, i on es fa constar l’incompliment de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat financera, en relació a la regla de la despesa i de conformitat
amb el que disposen els articles 21 i 23 del mateix text legal caldrà la redacció d’un Pla
econòmic financer que haurà de ser aprovat pel Ple municipal.
De conformitat amb el que determinen els articles 208 i següents del Real Decret Legislatiu
2/2004, pel quals s‘aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, es proposa
al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2017,
integrats per tota la documentació legalment requerida.
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants
dels estats i comptes anuals i pels annexos corresponents.
Tercer. Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2017, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
esmentats en la seva part expositiva.”
Per indicació de l’alcalde, el secretari interventor explica al Ple el resum de l’estat de
comptes lliurat en aquesta sessió.
Seguidament posa a votació la proposta d’acord i queda aprovada per unanimitat dels/les sis
regidors/ res presents a la sessió i per tant s’aprova amb al majoria legalment requerida.
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PRECS I PREGUNTES
L’Alcalde obre el torn de precs i preguntes i demana si hi ha cap intervenció.
No hi ha cap intervenció en aquest punt.
Seguidament l’alcalde aixeca la sessió, quan són les vint – i - una hores , de la qual estenc
aquesta acta com secretari que ho certifico.
L’alcalde,

El secretari,
Firmado
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