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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE RUPIT I PRUIT DEL DIA 7
DE MARÇ DE 2019
Identificació de la sessió
Núm.
31
Caràcter:
Ordinària
Data:
7 de març de 2019
Lloc:
Sala de reunions de l’ajuntament
Hora:
Comença a les 20:05 hores.
Assistents
Albert Marcé Pujol, alcalde
Lourdes Marsal Capdevila
Jaume Heras Balmes
Josep Aulet Barris
Carme Crosas Vigué
Joan Colom Alibés
Lluis Manel Dorca Aragonès
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 ESBORRAN DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Vista l’ acta de la sessió anterior corresponent al Ple ordinari celebrat el dia 17 de gener de
2019, 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
Vista la proposta d’acord, següent:
“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. DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2018
L’Alcalde el dia 4 de març de 2019, ha dictat la Resolució següent:
“Vist l'expedient de Liquidació del Pressupost General del 2018, p r e s e n t a d a p e l
S e c r e t a r i I n t e r v e n t o r en compliment del que es disposa en l'article 89 del Reial Decret
500/1990 de 20 d'abril.
Vist que la liquidació del Pressupost dóna un resultat de 438.826,38 €, descomptats els
saldos de dubtós cobrament per un import de 23.751,76 € , i la quantitat de 57.670,38 €
d’excés de finançament afectat dona un romanent per a despeses generals de 357.404,24
€.
Vist que després de la comprovació de que existeixen suficients recursos financers i de
l’elaboració d’un estat comprensiu de les operacions de la Liquidació del Pressupost que
poden incorporar-se al pressupost immediat següent i que ascendeix a la quantitat total de
409.649,67,- euros, cal especificar que el seu finançament queda distribuït de la següent
manera:
1.
2.
3

Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat
(per romanent afectat a despeses que tenen un finançament aliè específic)
A càrrec del Romanent de tresoreria per despeses generals:
(per les despeses incorporades finançades amb aportació municipal).
A càrrec de compromisos ferms d’aportacions afectats a determinats romanents

57.670,38
139.022,10
212.957,19

Vist que de l’esmentada Liquidació del Pressupost es dedueix el següent Romanent
disponible:
1

(+) FONS LÍQUIDS

2

(+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
Del pressupost corrent

3

462.452,26
382.382,87

De pressupostos tancats

55.900,10

D’operacions no pressupostàries

24.169,29

(-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
Del pressupost corrent
De pressupostos tancats
D’operacions no pressupostàries

4

96.505,54

120.131,42
103.344,72
85,66
16.701,04

(+) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva

0,00
0,00
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(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva

0,00

I

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL

438.826,38

II

SALDO DE COBRAMENT DUBTÓS

23.751,76

III

EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT

57.670,38

IV

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

357.404,24

Fent ús de les atribucions que tinc atorgades per l’art. 53.1.r 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,
RESOLC:
Primer. Aprovar la liquidació del pressupost general
següent:

corresponent a l’exercici 2018,

Resultat Pressupostari:
1

(+) DRETS RECONEGUTS NETS

2

(-)OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

1.019.778,05
942.709,65

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI

77.068,40

3

(+)Crèdits finançats amb romanent general

45.233,48

4

(+) Desviacions de finançament negatiu

5

(-)Desviacions de finançament positiu

80.662,11

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

119.322,11

77.682,345

Romanent de Tresoreria:
I

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL

438.826,38

II

SALDO DE COBRAMENT DUBTÓS

23.751,76

III

EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT

57.670,38

IV

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

357.404,24

Segon.- Donar compte de la liquidació aprovada en la primera sessió que celebri el Ple
Municipal.
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Tercer. Trametre la liquidació aprovada a la Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat de Barcelona i a la Delegació d’Hisenda.
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 es preveia en el Pla econòmic financer
aprovat pel Ple municipal en sessió del dia 20 de desembre de 2018.
Per tot això es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Únic: Prendre coneixement de l’aprovació de la liquidació del pressupost d’aquest
Ajuntament de l’exercici 2018 i restar assabentada de la mateixa.”
L’alcalde explica el contingut de la proposta d’acord.
Seguidament el secretari explica la liquidació del pressupost i l’alcalde demana l’aprovació
de la proposta d’acord, quedant aprovada per unanimitat.
4.-APROVACIÓ PROPOSTA D’APLICACIO DELS INCREMENTS RETRIBUTIUS AL PERSONAL
MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2019.
Vista la proposta d’acord, següent:
“RELACIÓ DE FETS:
El Ple d’aquest Ajuntament , en sessió que va tenir lloc el dia 20 de desembre de 2018, va
aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2019, les bases d’execució, la
plantilla de personal i les retribucions dels empleats de l’Ajuntament per a l’anualitat 2019.
Es va publicar inicialment en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 2 de gener
de 2019, quedant aprovat amb caràcter definitiu al no presentar-se cap al·legació ni
reclamació durant l’exposició pública i es va publicar l’aprovació definitiva en el BOPB del dia
31 de gener de 2019.
L’article 3.Dos del Real Decret –Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, disposa que, per l’any 2019,
les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un
increment global superior a l’2,25% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2018, 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 2018
arribés o superés l’2,51% s’afegiria, amb efectes d’1 de juliol de 2019, un altre 0,25%
d’increment salarial.
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Així mateix, es podrà autoritzar un increment addicional del 0,25% 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
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 2019, es va aprovar sense
increment retributiu del personal al servei d’aquesta administració.
Aquest Ajuntament
superàvit.

preveu liquidar el pressupost de l’exercici 2018 amb situació de

FONAMENTS DE DRET:
El Real Decret –Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents en
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.
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.- APROVAR aplicar els increments de les retribucions del personal de l’Ajuntament de
Rupit i Pruit, personal funcionari i personal laboral d’acord amb el Real Decret –Llei 24/2018,
de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en
l’àmbit del sector públic, amb els efectes de 1 de gener de 2019, següents:
Període 1 de gener a 30 de juny : 2,5%
A partir del dia 1 de juliol s’incrementarà en funció del PIB un altre 0,25%.
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Segon.- APLICAR l’increment en la nòmina del mes de març de 2019.
Tercer.- FER EFECTIVES les diferències generades en les nòmines de gener a febrer 2019 en
la nòmina del mes de març de 2019. “
L’alcalde explica el contingut de la proposta d’acord i el secretari fa un resum del mateix.
Seguidament l’alcalde la posa a votació i queda aprovada per unanimitat.
5. 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 crèdits extraordinaris.
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 majors ingressos
del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.
PRESSUPOST DE DESPESES
1/ Crèdits extraordinaris:
Partida

Nom

Consignació
proposada

14.161.633.03 Substitució de canonada d’abastament d’aigua potable a Rupit

69.918,00

02.153.21001

20.672,00

Actuacions previstes en el Pla Prevenció Incendis Forestals

Total altes crèdits:

90.590,00

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

46101

Nom

Diputació Barcelona, actuacions Pla
Prevenció Incendis Forestals

Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

20.671,50

20.671,50
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76109

Diputació Barcelona, programa
complementari abastament aigua

Total majors i/o nous ingressos:

45.000,00

45.000,00

45.000,00

2/ Romanent líquid de tresoreria:

Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible................................24.918,50
Total finançament:

90.590,00

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.
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
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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 crèdit extraordinari per import de 90.590,00 €, 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 els motius d’aquesta modificació de crèdits.
El Secretari detalla els ingressos i despeses previstos i seguidament l’alcalde la posa a votació
quedant aprovada per unanimitat dels/les set regidors/es presents a al sessió i per tant amb
la majoria legalment requerida.
6.APROVACIÓ INICIAL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE CANONADA
D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE A RUPIT, TRAM DEL CARRER CAMÍ DE SANT JOAN DE
FÀBREGUES I EL CARRER BARBACANA.
Vista la proposta d’acord, següent:
“Vist el projecte tècnic anomenat “ Projecte bàsic i d'execució de substitució de canonada
d'abastament d'aigua potable a Rupit, tram del carrer camí de Sant Joan de Fàbregues i el
carrer Barbacana de substitució canonada d’abastament d’aigua en baixa de Rupit”, redactat
per l’arquitecte tècnic i enginyer de l’edificació Miquel Sellés Oliva, amb un pressupost
d’execució per contracte de 69.917,02 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 per a l’execució
d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa 2018.
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.
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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:
Primer. Aprovar el projecte tècnic anomenat “Projecte bàsic i d'execució de substitució de
canonada d'abastament d'aigua potable a Rupit, tram del carrer camí de Sant Joan de
Fàbregues i el carrer Barbacana ”, redactat per l’arquitecte tècnic i enginyer de l’edificació
Miquel Sellés Oliva, amb un pressupost d’execució per contracte de 69.917,02 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 del projecte tècnic i seguidament posa a votació la proposta
quedant aprovada per unanimitat.
7.-APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ LICITACIÓ PROJECTE PROJECTE BÀSIC I
D'EXECUCIÓ DE SUBSTITUCIÓ DE CANONADA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE A RUPIT,
TRAM DEL CARRER CAMÍ DE SANT JOAN DE FÀBREGUES I EL CARRER BARBACANA;
APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 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 “Projecte bàsic i d'execució de substitució de canonada d'abastament d'aigua
potable a Rupit, tram del carrer camí de Sant Joan de Fàbregues i el carrer Barbacana ”,
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redactat per l’arquitecte tècnic i enginyer de l’edificació Miquel Sellés Oliva, amb un
pressupost d’execució per contracte de 69.917,02 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, pel procediment obert
simplificat previst a l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector
públic, atès que es compleixen les condicions per acordar la utilització d’aquest
procediment.
Vistos els continguts dels informes jurídics i econòmics incorporats a l’expedient.
Vist que s’ha redactat el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir
l’adjudicació del contracte.
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 l'establert en 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, mitjançant PROCEDIMENT: OBERT,
SIMPLIFICAT I AMB MÉS D’UN CRITERI DE VALORACIÓ, de les obres del Projecte bàsic i
d'execució de substitució de canonada d'abastament d'aigua potable a Rupit, tram del
carrer camí de Sant Joan de Fàbregues i el carrer Barbacana, amb un pressupost d’execució
per contracta de 69.917,02 euros.
SEGON.- APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el
contracte per l’execució de l’esmentat contracte.
TERCER.- CONVOCAR procediment obert, simplificat, i amb més d’un criteri de valoració,
com a forma d’adjudicació d’acord amb els articles 156 a 159 de la LCSP.
QUART.- PUBLICAR en el Perfil de contractant anunci de licitació, perquè durant el termini
de vint dies naturals, els interessats, puguin presentar les proposicions que estimin
pertinents.
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CINQUÈ: 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
comportaran la suspensió del procediment de licitació fins que per part de l’Ajuntament
s’hagin resolt.
SISÈ.- Aprovar la despesa del contracte que ascendeix a 69.917,02 € IVA inclòs , aplicant la
despesa en la partida pressupostària núm. 14.161.633.03 de l’estat de despeses del
Pressupost General vigent.
SETÈ.- 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.”
L’alcalde explica el contingut de la proposta d’acord i seguidament la posa a votació quedant
aprovada per unanimitat.
8.APROVACIÓ INICIAL PROJECTE TÈCNIC “ESTUDI DE L’OPTIMITZACIÓ DE L’ENLLUMENAT
PÚBLIC DE RUPIT I PRUIT”
Vista la proposta d’acord següent:
“Vist el projecte tècnic anomenat “Estudi de l’optimització energètica de l’enllumenat públic
de Rupit i Pruit”, redactat pel tècnic Santi Altimiras i Rovira, de l’empresa Altimiras Enginyers
Consultors, SLP, per encàrrec de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, secció de Gestió
Energètica Local de la Diputació de Barcelona.
Vist que l’objecte d’aquest projecte es l’estudi d’optimització energètica de l’enllumenat
públic del municipi de Rupit i Pruit, el qual compren la totalitat de carrers de la població
separada en dues fases, la fase 2 compren el carrer camí de Sant Joan de Fàbregues, camí de
Santa Llúcia i camí de les Peces i la fase 1 la resta de punt de llum de la població.
Vist que el pressupost d’execució per contracta de la fase 1 és de 51.759,42 euros i la fase 2
de 47.745,04 euros.
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.
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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:
Primer. Aprovar el projecte tècnic anomenat “estudi de l’optimització energètica de
l’enllumenat públic de Rupit i Pruit”, redactat pel tècnic Santi Altimiras i Rovira, de l’empresa
Altimiras Enginyers Consultors, SLP, amb un pressupost d’execució per contracte de la fase 1
de 51.759,42 euros i la fase 2 de 47.745,04 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.”
Per indicació de l’alcalde, el regidor Jaume Heras explica el contingut del projecte tècnic.
Seguidament l’alcalde posa a votació la proposta i aquesta queda aprovada per unanimitat.
9. APROVACIÓ ESTUDI DE MILLORA DEL PONT PENJAT DE RUPIT I PRUIT
Vista la proposta d’acord, següent:
“Vist l’estudi de millora del Pont penjat de Rupit i Pruit, redactat per l’ Enginyer de Camins,
Canals i Ports de l’empresa Biable Technology,SL per encàrrec de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, Servei d’Equipaments i Espai públic de la Diputació de Barcelona.
Vist que l’objecte d’aquest estudi és :
• analitzar estructuralment cadascun dels elements que formen el pont, amb la
finalitat de determinar-ne les seves capacitats i definir el nivell global de seguretat de
l’estructura.
• Analitzar funcionament el pont, determinant si les oscil·lacions que presenta afecten
a la seguretat o únicament afecten al confort dels vianants.
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Vist que aquest estudi consta de les patologies constatades ; l’estudi estructural del pont i
l’estudi d’alternatives així com les mesures de conservació i manteniment.
Vist que l’estudi d’alternatives es plantegen diferents solucions per millorar la seguretat
estructural i la confortabilitat dels usuaris que transiten pel pont penjat de Rupit.
Vist que la valoració de l’estudi d’alternatives es, l’opció O, amb un cost estimat de
43.197,00 euros; l’opció 1, amb un cost estimat de 57.596,00 euros; l’opció 2, amb un cost
estimat de 79.194,50 euros i l’opció 3, amb un cost estimat de 129.591,00 euros.
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:
Primer. Aprovar l’estudi de millora del pont penjat de Rupit, redactat per l’ Enginyer de
Camins, Canals i Ports de l’empresa Biable Technology,SL per encàrrec de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, Servei d’Equipaments i Espai públic de la Diputació de Barcelona.
Segon. Exposar al públic l’estudi de millora del pont penjat de Rupit 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.”
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L’alcalde explica detalladament l’estudi presentat amb les alternatives que preveu.
Seguidament posa a votació la proposta i aquesta queda aprovada per unanimitat.
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 cinquanta minuts , de la qual
estenc aquesta acta com secretari que ho certifico.
L’alcalde,
Firmado
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digitalmente por
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