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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE RUPIT I PRUIT DEL DIA 8
DE NOVEMBRE DE 2018
Identificació de la sessió
Núm.
28
Caràcter:
Ordinària
Data:
8 de novembre de 2018
Lloc:
Sala de reunions de l’ajuntament
Hora:
Comença a les 20:10 hores.
Assistents
Albert Marcé Pujol, alcalde
Jaume Heras Balmes
Josep Aulet Barris
Carme Crosas Vigué
Joan Colom Alibés
Lluis Manel Dorca Aragonès
Han excusat la seva assistència
Lourdes Marsal Capdevila
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 6 de setembre
de 2018, i acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 25 d’octubre 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
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d’assumptes compresos en l’ordre del dia, per la qual cosa la corporació se’n dóna per
assabentada.
3. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D’OBRA, ACTA DE RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL PROJECTE
TÈCNIC “CONSTRUCCIO NOU PONT DELS TRES ULLS SOBRE LA RIERA DE RUPIT”
Vista la proposta d’acord, següent:
“Vist que el Ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 8 de març de 2018
va adjudicar el contracte d’execució de l’obra “projecte constructiu del nou pont dels tres
ulls sobre la riera de Rupit”, a l’empresa Construccions Solà Font,SL, pel preu de 164.431,37
euros més l’ IVA dona un total de 198.961,95 euros.
Vist que el dia 2 d’agost de 2018, per resolució de l’alcaldia es va aprovar la primera
certificació de les obres per un import total de 62.101,92 euros.
Vist que el dia 21 de setembre de 2018, es va signar l’acta de recepció parcial de l’obra ,
autoritzant l’apertura provisional del pont al trànsit.
Vist que l’empresa adjudicatària i el tècnic director de l’obra amb el vist i plau del tècnic
municipal, han presentat la següent documentació:
-Certificació final de l’obra.
-Acta de preus contradictoris
-Informe tècnic justificant les partides del projecte a justificar i dels canvis que hi ha hagut en
la seva execució.
-Acta de recepció definitiva de l’obra
Vist que la liquidació final de l’obra ha resultat que seu cost constructiu ha estat de
206.251,71 euros més els honoraris de direcció de l’obra, de coordinació de seguretat i salut
i despeses de supervisió i coordinació, per un import de 12.435,12 euros, el que dona una
liquidació total del projecte per un import de 218.686,83 euros.
Considerant que l’òrgan competent per adoptar aquest acord es el Ple, de conformitat amb
el que disposa l’article 274.1, b) 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,
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer. Aprovar la segona certificació i final de les obres del projecte constructiu del nou
pont dels tres ulls sobre la riera de Rupit, signada per l’adjudicatari i el tècnic director de les
obres, per un import total de 144.149,79 euros IVA inclòs.
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Segon. Aprovar l’acta de recepció definitiva de les obres; l’acta de preus contradictoris;
l’informe tècnic justificatiu i la liquidació definitiva de l’obra per un import total de
218.686,83 euros.
Tercer. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari de les obres i al tècnic director als efectes
oportuns. “
L’alcalde explica el contingut de la proposta d’acord i alhora el secretari explica
detalladament la justificació i el cost definitiu de l’obra, així com el seu finançament.
Es posa a votació i queda aprovada per unanimitat.
4.DONAR COMPTE DESISTIMENT PART ACTORA RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIU
CONTRA L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL POUM
Vista la proposta d’acord, següent:
“El senyor Carlos Illamola Roca, el dia 26 d’octubre de 2015, va interposar una demanda
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, secció tercera, contra l’acord adoptat
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central del dia 23 de maig de 2015,
d’aprovació definitiva del POUM de Rupit i Pruit.
Aquest procediment segons diligència d’ordenació del TSJC de data 21 de febrer de 2018, es
va declarar finalitzat i quedant pendent d’assenyalament per la votació i decisió i per
providència del mateix tribunal es va fitxar el dia 7 de novembre de 2018 per a dur-ho a
terme.
El dia 14 de maig de 2018, l’advocat de la part actora va presentar un escrit en el que
comunicava al Tribunal que la part actora, el senyor Carles Illamola va morir el dia 26 de
març i els seus hereus no volen seguir amb la demanda i desisteixen del procediment.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, mitjançant Decret 91/2018, de data 11
d’octubre de 2018, ha acordat tenir per desistit a la part actora i declarar finalitzat el
procediment procedint al seu arxiu.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Únic. Quedar assabentat del desistiment de la part actora del recurs contenciós
administratiu núm. 213/2015, contra l’aprovació definitiva del POUM de Rupit i Pruit i de la
declaració de finalització del procediment i del seu arxiu.”
L’alcalde explica la proposta d’acord i queda aprovada per unanimitat.
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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 hores i quaranta-cinc minuts , de la
qual estenc aquesta acta com secretari que ho certifico.
L’alcalde,
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