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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE RUPIT I PRUIT DEL
DIA 20 DE DESEMBRE DE 2018
Identificació de la sessió
Núm.
29
Caràcter:
Extraordinària
Data:
20 de desembre de 2018
Lloc:
Sala de reunions de l’ajuntament
Hora:
Comença a les 20:05 hores.
Assistents
Albert Marcé Pujol
Lourdes Marsal Capdevila
Carme Crosas Vigué
Jaume Heras Balmes
Joan Colom Alibés
Lluis Manel Dorca Aragonès
Han excusat la seva assistència
Josep Aulet Barris
Secretari
Pere Sala Bassols
Desenvolupament de la sessió
L’alcalde obre la sessió i seguidament es passen a tractar els punts de l’ordre del dia.
1.- APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 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.
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PRESSUPOST DE DESPESES
1/ Suplements de crèdit:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Proposta Consignació
d’increment
definitiva

05.161.22100

Subministrament energia elèctrica servei aigües

12.000,00

2.000,00

14.000,00

05.161.22501

Cànon Agencia Catalana de l’Aigua

21.000,00

6.000,00

27.000,00

04.338.22609

Activitats culturals i esportives

8.800,00

4.500,00

13.300,00

01.932.22708

Serveis de recaptació a favor de l’entitat

5.000,00

2.000,00

7.000,00

01-920.24000

Despeses d’edició i distribució

500,00

2.000,00

2.500,00

06.231.48000

Atencions benefiques subv. Benestar social

1.400,00

600,00

2.000,00

06.231.48001

Altres subvencions a institucions s/ànim lucre

3.300,00

1.300,00

4.600,00

2/ Crèdits extraordinaris:
Partida

Nom

14.920.62301

Adquisició generador brigada d’obres i serveis

14. 491.62301 Construcció xarxa corporativa fibra òptica municipal
14.933.62202

Adquisició Can Saltiri

Total altes crèdits:

Consignació
proposada
2.450,00
20.000,00
115.000,00

155.850,00
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PRESSUPOST D’INGRESSOS
1/ Majors i/o nous ingressos no previstos:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

30000

Servei d’abastament d’aigua

23.000,00

9.000,00

32.000,00

30200

Servei de recollida d’escombraries

48.000,00

2.500,00

50.500,00

39300

Interessos de demora

600,00

1.500,00

2.100,00

39900

Altres ingressos diversos

10,00

6.000,00

6.010,00

54100

Arrendaments

2.800,00

2.500,00

5.300,00

91100

Ajut de caixa Diputació Barcelona

10,00

100.000,00

100.010,00

Total majors i/o nous ingressos:

121.500,00

2/ Romanent líquid de tresoreria:

Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible..................................34.350,00
Total finançament:

155.850,00

El secretari -interventor ha emès informe favorable.
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.
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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 132,050€,
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.”
L’alcalde explica la proposta d’acord i el secretari interventor explica detalladament les partides del
pressupost que es proposa la seva modificació.
Seguidament l’alcalde posa a votació la proposta i aquesta queda aprovada per unanimitat dels /les
sis regidors/res presents a la sessió.

2.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER L’ADQUISICIÓ DIRECTA DEL BÉ
IMMOBLE SITUAT AL CARRER DEL FOSSAR, NÚM. 27 (CAN SALTIRI).
Vista la proposta d’acord, següent:
“Vist que es considera necessari per aquest Municipi procedir a l’adquisició del bé immoble
situat al carrer del Fossar, núm.27, de referència cadastral 5828307DG5552N0001EO,
anomenat “Can Saltiri”, habitatge que consta en el catàleg de béns a protegir del POUM,
amb la fitxa núm. U34, la qual té un interès tipològic, històric i arquitectònic, la qual limita en
la seva façana Nord amb el Castell de Rupit, de propietat municipal.
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Vista la memòria de justificació d’adquisició d’aquest bé immoble que consta a l’expedient i
que entre d’altres posa de manifest:
Aquest Ajuntament és propietari de la finca anomenada “El Castell de Rupit”, situada en el
casc antic del municipi, el qual està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), i el
seu accés natural té moltes dificultats ja que únicament s’hi pot accedir per un camí públic
amb moltes dificultats perquè s’ha de grimpar.
A petició d’aquest Ajuntament, la Diputació de Barcelona, en concret mitjançant la concessió
de recursos tècnics del Catàleg de serveis 2018, del Pla de Xarxa de Governs Locals 20162019, està redactant un informe de planificació de la intervenció en monuments del Castell
de Rupit i es preveu que a partir d’aquest informe es passi a redactar un pla director.
Aquest pla director, entre d’altres, ha de preveure el possible accés al monument i es per
aquest motiu que per part dels serveis tècnics municipals consideren que l’immoble situat al
carrer del Fossar, núm. 27, anomenat Can Saltiri i que els seus propietaris l’han posat en
venda, és l’únic lloc ideal i possible per poder construir l’accés al Castell de Rupit i alhora
poder-hi encabir un espai de divulgació, de recepció dels turistes i de promoció d’aquest
monument.
Així mateix l’adquisició d’aquest be immoble ha de contribuir a que una part del mateix es
pugui destinar a habitatge social, ja que aquest municipi actualment té un greu problema de
despoblament ja que el nombre d’habitants residents al municipi segons consta en les
dades del padró municipal d’habitants està estancat i a més disminueix, fet que l’Ajuntament
ha de practicar polítiques socials per revertir aquesta situació i aquest immoble degut a les
seves dimensions es pot dedicar una part molt important del mateix a que sigui habitatge
social.
Els propietaris de l’immoble han ofert de vendre’l a aquest Ajuntament per un preu que
resulta inferior a l’import de la taxació practicada per l’arquitecte tècnic municipal, el qual fa
constar també en el seu informe la concurrència de diverses circumstàncies, bàsicament
relacionades amb la peculiaritat del bé, les limitacions del mercat immobiliari i que limita en
tota la seva façana Nord amb el castell de Rupit, de propietat municipal, els quals fets
aconsellen adquirir la propietat de l’immoble i justifiquen l’aplicació del procediment
d’adquisició directa.
Vist que s’ha incoat el corresponent expedient i els serveis tècnics municipals han emès
informe de valoració d’aquest be immoble.
Vist que el secretari interventor ha emès informe que consta a l’expedient.
Considerant que és d’aplicació els següents fonaments de dret:
La Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat
econòmica, en el seu article 19.10 estableix el següent:
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“Art. 19.10. Es modifica l’apartat 3 de l’article 206 del text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, que resta
redactat de la manera següent:
«3. L’adquisició de béns i drets patrimonials a títol onerós requereix:
»a) El compliment de les normes sobre contractació de béns i drets de patrimoni local.
»b) En el cas dels béns immobles o de drets sobre aquests béns, la valoració pericial d’un
tècnic o tècnica local. Es pot fer l’adquisició directa de béns immobles si ho requereixen les
peculiaritats dels béns, les necessitats del servei que es vol satisfer o les limitacions del
mercat immobiliari. En aquests casos, es requereix l’informe previ del departament
competent en matèria d’Administració local si el valor dels béns excedeix els 100.000 euros.
L’informe s’ha d’emetre en un termini de vint dies. En la resta de casos, s’ha d’incorporar
l’informe previ del secretari o secretària de l’entitat local......”
La Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es trasllada a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en concret els
apartats 9 i 10 prescriu que correspon als Alcaldes i als Presidents de les Entitats Locals la
competència per a la celebració deis contractes privats, així com l'adjudicació de concessions
sobre els béns d'aquestes i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació
patrimonial quan el pressupost base de licitació no superi el 10 per cent deis recursos
ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni,
quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
L'art. 206.3.b) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
L’article 30.1.c) del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de
17 d’octubre
Per tot això l’alcalde proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer. APROVAR l’expedient de contractació per a l’adquisició directa de l’immoble situat
al carrer del Fossar, núm.27 i el Plec de Clàusules Administratives Particulars que
s'incorpora com a annex 1 al present Acord que ha de regir el Contracte i el procés
d'adjudicació, condicionat al resultat del tràmit d'informe previst a l'art. 206.3.b) del
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, amb càrrec a la partida pressupostaria de retenció de crèdit amb
referencia 14.933.62202 , que acredita que existeix crèdul suficient i adequat per finançar la
despesa que comporta la celebració del contracte.
Segon. SOTMETRE l’esmentat plec de clàusules a informació pública per un termini de
quinze dies, mitjançant la publicació de l’edicte corresponent al Butlletí Oficial de la
Província i exposar-lo al tauler d’edictes d’aquest Ajuntament, a l’efecte de presentació
d’al·legacions.
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Tercer. SOL·LICITAR informe al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
quant a la procedència de l’adquisició directa de l’immoble esmentat, a l’empara de l’article
206.3 b) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i article 30.1.c) del Reglament de patrimoni dels ens locals,
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
Quart. Publicar la resolució d’adjudicació al perfil del contractant de l’Ajuntament en els
termes que estableix la LCSP.”
L’alcalde explica la proposta d’acord precedent i el secretari detalla el procediment que s’ha
seguir.
Seguidament l’alcalde posa a votació la proposta d’acord i aquesta queda aprovada per
unanimitat dels /les sis regidors/es presents a la sessió dels set regidors/res que componen
el plenari i per tant s’aprova per la majoria legalment requerida.
3.-APROVACIÓ INICIAL PROJECTE TÈCNIC REHABILITACIÓ DEL CAMPANAR DE RUPIT
Vista la proposta d’acord, següent:
“Vist el projecte tècnic anomenat “Rehabilitació del campanar de Rupit”, redactat per
l’arquitecte tècnic Miquel Sellés Oliva, amb un pressupost d’execució per contracte de
199.999,82 euros.
Vist que aquesta obra està prevista en el pressupost vigent i està finançada amb una
subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, Programa complementari línia de suport
edificis singulars i elements patrimonials de la Xarxa de Governs Locals.
Considerant el que disposa l’art. 24 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en quant al contingut del
projecte i art. 37 i següents en quant al procediment d’aprovació dels projectes d’obres
locals ordinàries.
Considerant el que disposa l’art. 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals , en quant a que la informació pública
del projecte, el qual s’ha de sotmetre a informe o autorització d’altres administracions,
només quan així ho exigeixi la legislació sectorial, segons el tipus d’obra de què es tracti.
Considerant el que disposa l’art. 235 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 de conformitat amb el que disposa l’art. 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,
es proposa al Ple, l’adopció del següent ACORD:
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Primer. Aprovar el projecte tècnic anomenat “Rehabilitació del campanar de Rupit”,
redactat per l’arquitecte tècnic Miquel Sellés oliva, amb un pressupost d’execució per
contracte de 199.999,82 euros.
Segon. Exposar al públic el projecte tècnic aprovat inicialment per un termini de 30 dies,
mitjançant anunci a publicar en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, en l’e. tauler i en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant els quals es pot examinar i formular-hi
les al·legacions pertinents.
Tercer. Disposar, que si durant el termini d’exposició pública no es presenta cap al·legació ni
reclamació el projecte quedarà aprovat amb caràcter definitiu sense necessitat d’adoptar
cap altra acord.
Quart. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’alcalde, per a l’execució
d’aquest acord i delegant expressament a l’alcaldia per a l’aprovació definitiva i publicació si
no es presenta cap al·legació ni reclamació durant el termini d’exposició pública.”
L’alcalde explica el contingut de la proposta i així mateix explica detalladament el projecte
tècnic.
Seguidament posa a votació la proposta d’acord i aquesta queda aprovada per unanimitat.
4.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ LICITACIÓ PROJECTE TÈCNIC REHABILITACIÓ
DEL CAMPANAR DE RUPIT I DELEGACIÓ DE LA SEVA TRAMITACIÓ A L’ALCALDIA
Vista la proposta d’acord, següent:
“Atès que el Ple d’aquest Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte d’obra ordinària
anomenat “Rehabilitació del campanar de Rupit”, redactat per l’arquitecte tècnic Miquel
Sellés oliva, amb un pressupost d’execució per contracte de 199.999,82 euros.
Vist que per part de l’Alcaldia s’ha ordenat la incoació d’expedient administratiu amb la
finalitat de contractar les obres esmentades, d’acord amb l’article 116 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel 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 de 2014.
Vista la necessitat de contractació de les obres d’aquest projecte, el qual de conformitat
amb el que disposa l’art. 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector
públic, atesa la naturalesa del contracte i el seu objecte, es preveu la realització independent
de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió per lots, quedant totalment
justificat a l’expedient.
Vist que l’adjudicació de cada lot es seguirà el procediment que correspongui en funció de la
quantia de cada contractació.
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Vistos els continguts dels informes jurídics i econòmics incorporats a l’expedient.
Vist que es limita el nombre de lots pel quals un mateix candidat o licitador pot presentar
oferta i per tant únicament s’adjudicarà un lot per a cada licitador.
Vist allò que disposen els articles 273 i següents 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 (TRLMRL).
De conformitat amb el que preveu l'article 117 i en la Disposició Addicional Segona de la
LCSP.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, de les obres d’execució del projecte
de “Rehabilitació del campanar de Rupit”, amb un pressupost d’execució per contracte de
199.999,82 euros, acordant la divisió per lots i la licitació i adjudicació serà per raó de la
seva quantia. Els lots per adjudicar son els següents:
Núm. Lot
1.1
1.2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Concepte
Restauració murs i elements petris
Restauració altres elements petris
Fusteria
Serralleria
Instal·lació elèctrica
Il·luminació
Parallamps
Control accés i seguretat
Megafonia i campanes
Enginyeria
Paleteria
Pintura
Treballs varis
Honoraris tècnics
Estudi diagnosi estructura
TOTAL PRESSUPOST

Import lot
26.391,82
15.916,00
6.548,50
5.955,46
13.130,08
5.841,71
3.461,09
18.744,00
21.621,41
3.420,00
6.746,71
1.921,12
4.488,80
16.102,41
15.000,00
165.289,11

SEGON.- PUBLICAR en el Perfil de contractant la licitació i adjudicació de cada lot.
TERCER: Disposar que aquesta licitació es publicarà simultàniament amb l’aprovació del
projecte tècnic, el qual, en el cas de que es presentin al·legacions i/o reclamacions aquestes
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comportaran la suspensió del procediment de licitació fins que per part de l’Ajuntament
s’hagin resolt.
QUART.- Aprovar la despesa del contracte que ascendeix a 199.999,82 € IVA inclòs ,
aplicant la despesa en la partida pressupostària núm. 14.336.622.00 de l’estat de despeses
del Pressupost General vigent.
CINQUÈ.- FACULTAR a l’Alcalde –President tan àmpliament com en dret sigui menester per
executar els presents acords i delegant expressament tots els actes administratius que es
derivin d’aquest acord fins i tot la seva adjudicació donant compte al Ple en la primera sessió
que celebri.”
Per indicació de l’Alcalde, el secretari explica el procediment a seguir i el contingut de la
proposta d’acord.
Seguidament l’alcalde posa a votació la proposta d’acord i aquesta queda aprovada per
unanimitat.
5. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I
L’ASSOCIACIÓ PER LA DEFENSA DELS ANIMALS D’OSONA.
Vista la proposta d’acord, següent:
“Vist que el conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament, el Consell Comarcal d’Osona i
l’Associació per a la defensa dels animals d’Osona, per a la recollida i acollida d’animals de
companyia abandonats o perduts finalitza el proper dia 31 de desembre sense possibilitat de
pròrroga.
Vista la proposta del Consell Comarcal d’Osona de signar un nou conveni per establir el marc
de col·laboració per a la recollida i acollida d’animals de companyia abandonats o perduts.
Vist que aquest conveni preveu el protocol d’actuació per a les recollides ordinàries; per a
cassos de decomisos i en cas d’animals atropellats.
Vist que el pressupost que ha d’aportar aquest Ajuntament és una part fixa de 829,74 euros
i una part variable equivalent a les entrades d’animals efectuades l’any 2018.
Vist que la vigència d’aquest conveni es fitxa del 1 de gener al 31 de desembre de 2019,
podent-se prorrogar per un període d’un any, sempre que es manifesti de forma expressa,
amb una antelació mínima de tres mesos abans de la seva finalització.
Considerant el que disposa els articles 14.2;16.1,2,3,4 i 6, 17.1 i 3 i 19.1 del Decret Legislatiu
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals; els
articles 25.1 i 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local i els
articles 66.1 i 66.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós
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de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i article 175 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Considerant així mateix, que de conformitat amb el que preveu l’article 52.2 del Text refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya l’aprovació dels convenis de col·laboració
amb ens supramunicipals correspon al Ple.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb el Consell Comarcal d’Osona I
L’Associació per a la defensa dels animals d’Osona, per a la recollida i acollida d’animals de
companyia abandonats o perduts.
Segon. Aprovar que l’aportació de l’Ajuntament de Rupit i Pruit serà d’una part fixa de
829,74 euros, i una part variable equivalent a les entrades d’animals efectuades l’any 2018,
els quals es consignaran en el pressupost de l’exercici 2019 per fer front a aquesta despesa.
Tercer. Aprovar íntegrament el conveni de col·laboració que forma part integrant d’aquest
acord i que consta com annex al mateix.
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui menester a l’alcalde, per a l’execució
d’aquest acord i especialment per a la signatura del conveni aprovat.
Cinquè. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona als efectes oportuns”
L’alcalde explica el contingut del conveni de col·laboració i demana la seva aprovació.
Seguidament posa a votació la proposta d’acord i aquesta queda aprovada per unanimitat
dels/les sis regidores/es presents a la sessió dels/les set membres de ple dret que compon
aquest Ple i per tant ha quedat aprovat amb la majoria legalment establerta.
6. APROVACIÓ CONSTRUCCIÓ XARXA DE FIBRA ÒPTICA CORPORATIVA MUNICIPAL
Vista la proposta d’acord, següent:
“Vist que l’empresa Gestió d’Infraestructures – GIT-VIC, SL, ha presentat una proposta per a
la construcció d’una xarxa de fibra òptica municipal.
Vist que el pressupost inclou la redacció d’un projecte executiu i construcció d’una xarxa de
fibra òptica corporativa per unir els equipaments municipals d’aquest Ajuntament,
comunicant-se punt a punt entre la seu central que seria a l’Ajuntament i els equipaments
de l’oficina de turisme; sala polivalent; Ajuntament-Escola; Can Castellet; farmàcia i
església/campanar, i així mateix inclou els treballs de desplegament i materials.
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Vist que es necessari pel normal funcionament dels serveis municipals de disposar de fibra
òptica, ja que en els diferents equipaments municipals hi ha instal·lacions que necessiten la
fibra, com son les càmeres de vigilància i els serveis de cobrament de l’aparcament
municipal; els aparells instal·lats a la sala polivalent, etc.
Vist que el pressupost presentat no inclou l’obra civil ni els equips electrònics que
gestionaran la xarxa passiva construïda que va a càrrec d’aquest Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer. Aprovar la proposta presentada per l’empresa Gestió d’infraestructures- GIT-VIC,SL,
per a la redacció del projecte executiu i construcció d’una xarxa de fibra +òptica corporativa
per unir els equipaments d’aquest Ajuntament, amb un termini d’execució de 4 setmanes.
Segon. Aprovar l’oferta presentada per un import de 17.726,50 euros, IVA inclòs, la qual en
el moment de fer-la efectiva haurà d’anar acompanyada en la corresponent factura dels
documents acreditatius d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
fiscals amb l’Agència Tributària i la Tresoreria de la Seguretat Social, així com els documents
acreditatius habilitants de l’activitat que desenvolupa.
Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària als efectes oportuns. “
L’alcalde explica els motius pels quals es proposa aquest acord i alhora també la xarxa de
fibra òptica que es preveu construir.
Seguidament posa a votació la proposta d’acord i aquesta queda aprovada per unanimitat
dels/les sis regidores/es presents a la sessió dels/les set membres de ple dret que compon
aquest Ple i per tant ha quedat aprovat amb la majoria legalment establerta
7.-APROVACIÓ PLA ECONÒMIC I FINANCER
Vista la proposta d’acord, següent:
“L’Alcalde mitjançant Resolució del dia 2 de juliol de 2018,va aprovar la liquidació del Pressupost de
l’exercici 2017 on consta 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.
De conformitat amb el que disposen els articles 21 i 23 del mateix text legal caldrà la redacció d’un
Pla econòmic financer el qual haurà de ser aprovat pel Ple de la Corporació.
L’Ajuntament va sol·licitar suport tècnic per a la redacció del Pla econòmic financer al Servei
d’Assistència a la Gestió Econòmica local de la Diputació de Barcelona.
En data 5 de desembre de 2018, la Diputació de Barcelona ha fet entrega del document tècnic
elaborat pels seus propis serveis tècnics.
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Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer . Aprovar el Pla econòmic financer de l’Ajuntament de Rupit i Pruit en els termes que consten
en el document annex i que es considera part integrant del present acord.
Segon. Donar trasllat dels presents acords, així com de la documentació que es detalla a l’Ordre ECF/
138/2007, de 27 d’abril, al Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.
Tercer. Donar trasllat dels presents acords al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, en el termini de 5
dies naturals des de la seva aprovació en compliment de l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre
que modifica l’apartat 2 de l’article 9 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012.
Quart. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde per a l’execució d’aquest
acord.”
El secretari per indicació de l’alcalde explica el contingut del Pla econòmic i financer que es proposa
per la seva aprovació.
L’alcalde explica la proposta d’acord i seguidament la posa a votació i aquesta queda aprovada per
unanimitat dels/les sis regidores/es presents a la sessió dels/les set membres de ple dret
que compon aquest Ple i per tant ha quedat aprovat amb la majoria legalment establerta

8. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI DE 2019, LA PLANTILLA DE
PERSONAL I LES BASES D’EXECUCIÓ.
Vista la proposta d’acord, següent:
“Presentat el projecte de pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2019, el qual
conté la documentació i els annexos previstos a la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals.
Considerant que la tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els
articles 162 a 171 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals;
articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 3,19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
general d’estabilitat pressupostària;
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici 2019, d’acord amb el
següent detall:
INGRESSOS
CAPITOL
I
II

CONCEPTE
Impostos directes
Impostos indirectes

PREVISIO 2019
160.600,00
5.000,00
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III
IV
V
VII
IX

Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de capital
Passius financers
TOTAL INGRESSOS

239.410,00
133.420,00
3.260,00
66.230,00
0,00
607.920,00

DESPESES
CAPITOL
I
II
III
IV
VI
IX

CONCEPTE
Despeses de Personal
Despeses en bens corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Variació passius financers
TOTAL DESPESES

PREVISIO 2019
183.950,00
257.550,00
750,00
19.100,00
123.650,00
22.920,00
607.920,00

Segon. Aprovar les bases d’execució del pressupost, que consten a l’expedient que es
tramita i que formen part integrant d’aquest acord i els controls que consten a l’informe del
secretari interventor següents: l’objectiu d’estabilitat pressupostària i l’objectiu del deute.
Tercer. Aprovar la plantilla de personal al servei d’aquest Ajuntament, amb el següent detall:
PLANTILLA DE PERSONAL EXERCICI 2019
A) PERSONAL FUNCIONARI
I.- Amb habilitació de caràcter nacional
1.1.- Secretari – Interventor (agrupat amb Sora)
B) PERSONAL LABORAL FIX
- Oficial de serveis-Encarregat Brigada
-Auxiliar administratiu
-Operària de neteja dependències municipals

C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL
Oficial 1a
Encarregat Piscines Municipals
Tècnica de Turisme i Cultura
TOTAL FUNCIONARIS:
TOTAL PERSONAL LABORAL FIX
TOTAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL

Número de
PLACES

GRUP

1

A1

Número de
PLACES
1
1
1

E
C2
E

Número de
PLACES
1
1
1

E
E
A2

1
3
3
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Quart. Exposar al públic el pressupost i la plantilla per un termini de 15 dies hàbils,
mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament, als efectes de presentació de reclamacions.
Cinquè. Disposar, que de no presentar-se al·legacions ni reclamacions durant el termini
d’exposició al públic, es considerarà aprovat definitivament, sense necessitat d’adoptat cap
altra acord i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix , quan s’hagi complert el que
disposen l’article 112,3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
i l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Sisè. Una vegada quedi aprovat amb caràcter definitiu, trametre còpia certificada del
pressupost aprovat i la plantilla a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació d’Hisenda, als
efectes oportuns. “
L’alcalde explica el contingut del pressupost i de la plantilla i de les inversions que es
preveuen.
El secretari interventor fa una explicació detallada de les partides pressupostàries i informa
del contingut dels informes i demés documentació que acompanya al pressupost.
Seguidament l’alcalde posa a votació la proposta d’acord i aquesta queda aprovada per
unanimitat dels/les sis regidores/es presents a la sessió dels/les set membres de ple dret
que compon aquest Ple i per tant ha quedat aprovat amb la majoria legalment establerta
9. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
Vista la proposta d’acord, següent:
“Vist que l’article 16 de la Llei 30/84, de 2 d’agost, estableix que les entitats locals han
d’aprovar la relació dels llocs de treball a la seva organització;
Vist el que disposen els articles 29 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol;
Vist l’article 22.2. i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril en el qual es disposa que el Plenari és
l’òrgan competent per aprovar la relació de llocs de treball;
Vist que en la sessió d’aquest Plenari s’aprova la plantilla de personal d’aquest ajuntament.
Vist que aquest Ajuntament té aprovada la relació de llocs de treball i s’ha de modificar per
incloure dues places laborals, una d’encarregat de les Piscines Municipals i un altre de
tècnica de turisme i cultura.
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo al Plenari l’adopció
dels següents, ACORDS:
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Primer.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament, segons
annex I, l’organigrama funcional que conté els manuals de funcions de cada lloc de treball,
segons annex II, quedant aprovat en aquest mateix acte la refosa de la relació de llocs de
treball, els quals formen part integrant d’aquest acord.
Segon.- Exposar al públic la modificació de la relació de llocs de treball aprovat, als efectes
d’examen i possibles reclamacions mitjançant anunci a publicar al BOPB, al DOGC i al tauler
d’anuncis de la Casa Consistorial, disposant que en el cas de que no es presentin al·legacions
ni reclamacions durant el termini d’exposició al públic, l’acord esdevindrà definitiu sense
necessitat d’adoptar cap altra acord, i es procedirà a la seva publicació integra en el BOPB.
Tercer.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester al senyor Alcalde per a
l’execució d’aquest acord.”
El secretari per indicació de l’alcalde el contingut de la proposta d’acord.
Acte seguit l’alcalde posa a votació la proposta d’acord i aquesta queda aprovada per
unanimitat dels/les sis regidores/es presents a la sessió dels/les set membres de ple dret
que compon aquest Ple i per tant ha quedat aprovat amb la majoria legalment establerta
Seguidament l’alcalde aixeca la sessió, quan són les vint hores i vint-i-cinc minuts, de la qual
estenc aquesta acta com secretari que ho certifico.
L’alcalde,
TCAT P ALBERT
MARCÉ PUJOL DNI 77476280K
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