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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE RUPIT I PRUIT DEL
DIA 27 DE JUNY DE 2019
Identificació de la sessió
Núm.
2
Caràcter:
Extraordinària
Data:
27 de juny de 2019
Lloc:
Sala de reunions de l’ajuntament
Hora:
Comença a les 18:35 hores.
Assistents
Albert Marcé Pujol
Lourdes Marsal Capdevila
Jaume Heras Balmes
Carme Crosas Vigué
Joaquim Marsal Estartús
Han excusat la seva assistència:
Joan Colom Alibés
Maria Quintana Delgado
Secretari
Pere Sala Bassols
Desenvolupament de la sessió
Es reuneix el Ple de l’Ajuntament amb la finalitat de donar compliment al que disposa
l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, on es disposa que dins dels trenta
dies següents a la sessió constitutiva l’alcalde/essa convocarà la sessió o sessions
extraordinàries del Ple per tal de fixar el funcionament de la nova corporació local.
L’alcalde obre la sessió i seguidament es passen a tractar els punts de l’ordre del dia.
1. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Les eleccions municipals van tenir lloc el 26 de maig de 2019. Es proposa aprovar l’acta de
la sessió anterior del Ple de data 16 de juny de 2019, per la qual es va constituir aquest
Ajuntament, l’esborrany s’ha repartit a tots els/les regidors/es amb la convocatòria
d’aquesta sessió
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L’alcalde posa a votació la proposta i aquesta queda aprovada per unanimitat.
2. ESTABLIR LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES
L’alcalde proposa que l’ajuntament Ple celebri les seves sessions ordinàries de conformitat
amb el que disposa l’article 46.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, i l’article 78.1 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals el darrer dijous, no
festiu, dels mesos de juny, octubre, febrer i abril i el primer dijous dels mesos de setembre i
gener, a les 19:30 hores.
Podent l’alcaldia canviar de dia de la setmana si no es pot celebrar els dia assenyalat.
Seguidament l’alcalde posa a votació la proposta i aquesta queda aprovada per unanimitat.
3. DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DELS TINENTS/ES D’ALCALDE
Es dona compte del decret d’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, pel qual es va adoptar la
Resolució relativa al nomenament de tinents d’alcalde, amb el contingut següent:
“Vist l’expedient relatiu a l’organització d’aquest Ajuntament arran de les eleccions
municipals.
Vist que el dia 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions municipals, i el dia 16 de juny
de 2019 es va dur a terme la constitució de la nova corporació local.
Considerant que correspon a l’alcalde la designació dels tinents d’alcalde.
Considerant que es d’aplicació els fonaments de dret, següents:
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (articles 20 a 23)
 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i del règim local de Catalunya (articles 48, 53.2, 55 i 56)
 Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals
regulen (articles 35, 38, 41, 43.3 i 46 a 48)
Fent us de les atribucions que tinc atorgades,
RESOLC:
PRIMER. Designar com a tinents d’alcalde de l’Ajuntament de Rupit i Pruit al/ les regidor/es
següents:
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- Primera tinent d’alcalde: Lourdes Marsal Capdevila
- Segon tinent d’alcalde: Jaume Heras Balmes
SEGON. Fer avinent al/ les tinents d’alcalde nomenats/des que els correspon, amb
acceptació prèvia del càrrec, substituir l’alcalde en la totalitat de les seves funcions i per
l’ordre del seu nomenament, en els casos d’absència, malaltia o impediment que l’
impossibiliti per a l’exercici de les seves atribucions i que es considerarà que accepten el
càrrec tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils a partir de la comunicació no hi
manifesten cap oposició, i que aquesta condició només es perd en cas de renúncia, que ha
de ser expressa i manifestada per escrit.
TERCER. Notificar personalment la present resolució a les persones designades, que es
considerarà acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa; i remetre la Resolució de
nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació, igualment publicar la
Resolució en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal, sense perjudici de la
seva efectivitat des del dia següent al de la seva signatura per l’alcalde.
QUART. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió que
dugui a terme.”
El Ple en queda assabentat.
4. DONAR COMPTE RESOLUCIO ALCALDIA DELEGACIÓ COMPETÈNCIES ÀREES
ORGANITZATIVES DE LA CORPORACIÓ.
El senyor Alcalde, en data 25 de juny, ha dictat la resolució, que transcrita literalment, diu
el següent:
“Vist que el dia 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions municipals i el dia 16 de juny,
es va dur a terme la constitució de la nova corporació local.
Vist que correspon a l’alcaldia la delegació de les competències pròpies en els termes
previstos legalment.
Considerant el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local (articles 21.3 i 23.4); el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya (articles 53.3 i 56); el Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals (articles 43, 44, 45 i 51) i la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (article 13).
Per tot això,
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RESOLC:
Primer. Crear les següents àrees de govern:








Regidoria de Medi Ambient, Hisenda i Patrimoni Local
Regidoria d’Urbanisme, obres i serveis
Regidoria d’Agricultura, ramaderia i desenvolupament rural
Regidoria de Cultura, joventut i festes
Regidoria de Turisme
Regidoria de Benestar Social
Regidoria d’Ensenyament i Esports

Segon. Delegar les àrees als/les regidors/es que es diran a continuació:
AREES QUE ES DELEGUEN
Medi Ambient, Hisenda i Patrimoni Local
Urbanisme, obres i serveis
Agricultura, ramaderia i desenvolupament rural
Cultura, joventut i festes
Ensenyament i esports
Turisme
Benestar Social

REGIDOR/A
Jaume Heras Balmes
Reservat alcaldia
Joan Colom Alibés
Joaquim Marsal Estartús
Carme Crosas Vigué
Lourdes Marsal Capdevila
Maria Quintana Delgado

Tercer. Disposar, que aquestes delegacions comporten la facultat de dirigir els serveis
corresponents i també la de gestionar-los en general, sense incloure la facultat de resoldre
mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
Quart. Fer avinent als/les regidors/es delegats que es considerarà que han acceptat el
càrrec tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils no hi manifesten cap oposició, i que
aquesta condició només es perd en cas de renúncia, que ha de ser expressa i manifestada
per escrit, o cessament per l’alcaldia.
Cinquè. Notificar personalment aquesta Resolució a les persones designades; i remetre la
Resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació,
igualment publicar la Resolució en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal ,
sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la seva signatura per l’alcalde.
Sisè. Donar compte d’aquesta resolució en la primera sessió que celebri el ple municipal.
El Ple en queda assabentat.
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5. NOMENAMENT REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS, QUE
SIGUIN COMPETÈNCIA DEL PLE.
L’alcalde proposa el nomenament dels següents regidors com a representants a ens i òrgans
col·legiats que sigui competència del ple següents:
- Agrupació de Defensa Forestal "El Cabreres": Joan Colom Alibés
- Consell Escolar CEIP l’Agullola:
- Adrínoc :

Carme Crosas Vigué

Jaume Heras Balmes

-Consorci d’Osona de Serveis Socials : Maria Quintana Delgado
Consorci Localret :

Albert Marcé Pujol

Agència Local de l’Energia d’Osona: Jaume Heras Balmes
Osona Turisme: Lourdes Marsal Capdevila
Així mateix, de conformitat amb el que disposa l’art. 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local; l’article 127 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i art. 98 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, s’informa al Ple que s’ha de constituir la Comissió
Especial de Comptes i ha d’estar constituïda pels membres dels diferents grups polítics que
integren la Corporació, es proposa:
Primer. Constituir la Comissió Especial de Comptes de l’ajuntament, amb la funció bàsica
d’examinar els comptes generals de la Corporació i emetre’n informe.
Segon. Aprovar que la Comissió Especial de Comptes estarà constituïda per l’alcalde, Albert
Marcé Pujol pel regidor Joaquim Marsal Estartús i pel regidor Joan Colom Alibés.
Seguidament el secretari interventor explica el funcionament de la Comissió Especial de
Comptes i l’alcalde posa a votació la proposta, quedant aprovada per unanimitat.
6- APROVACIÓ DETERMINACIÓ DELS CÀRRECS ELECTES QUE PERCEBRAN RETRIBUCIÓ I EL
RÈGIM DE DEDICACIÓ.
Atès el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local (LBRL), l’article 13 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
(ROF), sobre la competència del Ple Corporatiu per determinar, dins de la consignació
pressupostària corresponent, les quanties de les retribucions i indemnitzacions a què
tindran dret els membres de la Corporació en virtut del que disposa l’article 50 del Decret
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Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
Atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local (LRSAL), va modificar la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local (LBRL), introduint l’article 75 bis, on es regula el règim retributiu dels
membres de les Corporacions Locals i del personal al servei de les entitats Locals i un nou
article 75 ter, on es regula la limitació en el nombre de càrrecs públics amb dedicació
exclusiva.
Vist que per Resolució PRE/811/2019, de 15 de març, del Departament de Presidència de la
Generalitat de Catalunya es va aprovar la convocatòria per atorgar compensacions
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs
electes locals per a l'exercici 2019 i per acord adoptat pel Ple Municipal del dia 29 de març
de 2019 es va aprovar concórrer a la convocatòria, d’acord amb les bases reguladores
establertes en el Decret 69/2008, d’1 d’abril, anant a càrrec d’aquest ajuntament el
pagament de les quotes empresarials que corresponguin.
Considerant el que disposa l’article 13.4 del ROF i 166.1 i 166.2 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, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la dedicació parcial
del regidor
Joan Colom Alibés,
en el
desenvolupament del càrrec per ostentar delegacions de l’Alcaldia, fixades en el Decret
d’Alcaldia de data 25 de juny de 2019 amb dedicació parcial del 75% (28 hores setmanals),
amb una retribució bruta anual de de 9.299,07 euros distribuïda en dotze pagues mensuals
d’igual quantia, i donar-la d’alta en el règim general de la Seguretat Social.
Segon.- Elegir com a beneficiari de la compensació econòmica per a partir del 1 de juliol de
l’any 2019,de la subvenció sol·licitada a la Generalitat de Catalunya el càrrec electe local
del regidor Joan Colom Alibés, amb una dedicació parcial del 75% i amb una retribució
mensual de juliol a desembre de 2019 de 839,50 euros bruts i a partir del 1 de gener de
2020 la retribució mensual serà de 774,95 euros.
Tercer- Les comeses especials que circumstancialment hagin de realitzar els membres
electes de l’Ajuntament fora del terme municipal, donaran lloc a les mateixes
indemnitzacions establertes per als treballadors municipals. Quan es tracti de despeses de
viatge, s’abonarà l’import corresponent per la utilització de qualsevol mitjà de transport. En
el suposat cas que s’utilitzi vehicle propi, s’abonarà la mateixa quantitat que als treballadors
municipals per quilòmetre per l’ús del vehicle (0,25 euros/quilòmetre). Les dietes per a
despeses de manutenció i allotjament fora del terme municipal en desplaçaments i viatges
oficials es pagaran per l’import generat, prèvia justificació documental de la despesa.
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Quart.- Les retribucions i assistències dels membres de la Corporació fixades en els presents
acords seran efectives amb efectes des del dia següent al de l’aprovació pel Ple , i/o el dia 1
de juliol, els imports quedaran subjectes a actualització anual (amb efectes del dia 1 de
gener) segons el mateix percentatge en què es modifiquin les retribucions bàsiques dels
funcionaris d’administració local i/o la convocatòria pública de la Generalitat de Catalunya.
Cinquè. Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat
de Catalunya, als efectes oportuns.
Sisè.- Publicar el contingut del present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis i a la web municipal.
L’alcalde posa a votació la proposta i aquesta queda aprovada per unanimitat.
7- DESIGNACIÓ FESTES LOCALS ANY 2020
Vista l’Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya, de 7 de juny, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a
l’any 2020.
Vist que a proposta dels municipis respectius, s’han de fixar les dues festes locals.
Considerant que l’acord ha de ser adoptat pel Ple de l’ajuntament tal com s’estableix a
l’article 46 del RD 2001/83, de 28 de juliol,
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer. Designar per a l’any 2020, les següents festes locals d’aquest municipi:
Rupit i Pruit : 29 SETEMBRE i 30 DE NOVEMBRE
Segon. Notificar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns.
Seguidament l’alcalde posa a votació la proposta i aquesta queda aprovada per unanimitat.

8-APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST
“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.
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PRESSUPOST DE DESPESES
1/ Crèdits extraordinaris:
Partida

Nom

Consignació
proposada

14.161.633.03 Arranjament carrers nucli històric-Tram carrer Bac de l’Era
02.153.21001

120.000, 00

Reparació pont font Carreguell i esllavissades Cami S.Joan Fabregues

Total altes crèdits:

41.270,00

161.270,00

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

Nom

76110

Diputació Barcelona, subvenció Bac de l’Era

76111

Diputació Barcelona, ajut excepcional inclemències
meteorològiques

Total majors i/o nous ingressos:

Nou ingrés

Consignació
definitiva

120.000,00

120.000,00

41.270,00

41.270,00

161.270,00

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
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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 crèdit extraordinari per import de 161.270,00 €, 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 posa a votació la proposta i aquesta queda aprovada per unanimitat.
L’alcalde aixeca la sessió, quan són les dinou hores i deu minuts, de la qual estenc aquesta
acta com secretari que ho certifico.
L’alcalde,

El secretari,

