
 

 

ACTA DEL PLE DE 14 DE MARÇ DE 2016 (NÚM. 01/2016) 
 
Número: 01/2016 
Caràcter: Ordinària 
Hora de començament: 20:00 hores 
Hora d’acabament: 20:15 hores 
Lloc: Sala municipal 
 
Assistents: 
 
Sr. Carles Banús Puigivila (CiU) 
Sra. Francisca Clarà Rabal (CiU) 
Sr. Daniel Crous Gómez (CiU) 
Sr. Pius Dòniga Fraile (CiU) 
Sr. Josep Garriga Comas (TAV) 
Sra. Judit Fàbregas Muntal (TAV) 
Sr. Joan Roura Tena (ERC) 
 
Secretari accidental: Lluís Xandri i Molas 
 
Oberta la sessió per part de l’Alcaldia, es dóna pas al següent 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
1. Aprovació de les actes de sessions anteriors. 
2. Donar compte de les resolucions. 
3. Donar compte de l’Estat d’execució del Pressupost. 
4. Donar compte de l’informe trimestral de morositat i pagament mitjà a proveïdors. 
5. Aprovació del compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gesitó Tributària de 
la Diputació de Barcelona durant l’exercici 2015. 
6. Aprovació de convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades a l’arranjament d’ús 
públic per a l’exercici 2016 al municipi de Tavèrnoles, i de les bases per la qual aquesta es regirà. 
7. Aprovació de declaració de disponibilitat dels crèdits relatius del Capítol I del pressupost de 
despeses corresponents a la paga extraordinària del mes de desembre del 2012 del personal i 
aprovació del seu abonament. 
8. Aprovació inicial de la creació del fitxer de dades personals corresponents a la gestió i control 
d’accés del tancat de residus municipal de Tavèrnoles. 
9. Aprovació de formulació de proposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per al 
nomenament de Jutge/essa de Pau substitut/a de Tavèrnoles. 
10. Mocions, Precs i preguntes. 
 
1.-APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS 
 
De la redacció de les actes de les sessions anteriors tots els membres del Ple en tenen coneixement 
ja que disposen d’una còpia. 
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S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió de data 28 de desembre de 2015 (sessió núm. 13/2015). 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS. 
 
Tal i com s’estableix en l’article 42 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Corporacions Locals, l’alcalde ha de donar compte de les resolucions que ha dictat des de la darrera 
sessió ordinària per tal que els regidors/es coneguin el desenvolupament de l’administració 
municipal als efectes de control i fiscalització dels òrgans de govern, previst en els articles 22 2 a) i 46 
e) de la Llei de Bases de Règim Local. 
 
Des de la última sessió ordinària fins a la convocatòria del present Ple s’han dictat les següents 
resolucions: 
 

Núm. Data Contingut 
167/2015 31/12/2015 Contracte menor de serveis de la direcció d’obres i coordinació 

de seguretat i salut de la Franja perimetral de Fussimanya 
168/2015 31/12/2015 Aprovació de pròrroga del conveni del servei tècnic compartit en 

matèria de joventut 
169/2015 31/12/2015 Contracte menor d’obres per a la instal·lació de sistema de 

cloració al dipòsit de Masgrau 
170/2015 31/12/2015 Aprovació de factures del mes de desembre, ordenar pagament i 

reconeixement d’ingressos 
171/2015 31/12/2015 Contracte menor d’obres d’adequació casa “Les Garoleres” 
001/2016 08/01/2016 Aprovació d’informe de vigilància i control sanitari dels 

establiments alimentaris i requeriment als titulars d’esmena de 
les deficiències detectades 

002/2016 15/01/2016 Acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona en el marc 
del Programa Complementari de Garantia de la suficiència 
financera local i de suport a la prestació de Serveis socials 

003/2016 19/01/2016 Designació d’espais per a la col·locació de propaganda electora i 
per a la realització d’actes de campanya per a les Eleccions 
Agràries 2016 

004/2016 22/01/2016 Contracte menor de serveis de prevenció de riscos laborals 
005/2016 22/01/2015 Aprovació autorització devolució garantia definitiva obres 

Centre Cívic 
006/2016 05/02/2016 Llicència urbanística 1/2016, per a la realització d’obres 

consistents en desviar desaigua a la part posterior de la parcel·la 
i connectar-la al nou col·lector, al carrer Pirineu núm. 9 

007/2016 05/02/2016 Llicència urbanística 2/2016, per a la realització d’obres 
consistents en la reparació de la tanca del carrer, al carrer del 
Mig núm. 9 

008/2016 12/02/2016 Llicència urbanística 32/2015, per a la realització d’obres 
consistents en ampliació d’habitatge unifamiliar al carrer Pirineu 
núm. 1 
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009/2016 12/02/2016 Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres de la franja de 
protecció de Fussimanya 

010/2016 19/02/2016 Requeriment de documentació i aprovació de la taxa per 
l’emissió d’informe veterinari en relació a l’activitat bovina en 
règim extensiu a la finca de Masgrau 

011/2016 19/02/2016 Requeriment de documentació i aprovació de la taxa per 
l’emissió d’informe veterinari en relació a l’activitat bovina en 
règim extensiu a la finca el Puig de Masgrau 

012/2016 01/02/2016 Aprovació de factures del mes de gener, ordenar pagament i 
reconeixement d’ingressos 

013/2016 23/02/2016 Llicència urbanística 3/2016, per a la realització d’obres 
consistents en la pavimentació del terra de la cabanya i canviar 
teules a El Pou 

014/2016 23/02/2016 Llicència urbanística 4/2016, per a la realització d’obres 
consistents en reparar el vàter i desaigües al Mas Crosas 

015/2016 25/02/2016 Baixa d’ofici al Padró municipal d’habitants exp. 154/2015 
016/2016 01/03/2016 Aprovació de factures del mes de febrer, ordenar pagament i 

reconeixement d’ingressos 
017/2016 04/03/2016 Aprovació d’adhesió a la 3a pròrroga del contracte marc de 

subministrament d’energia elèctrica 
018/2016 04/03/2016 Convocatòria de ple ordinari pel dia 14 de març de 2016 

 
Les resolucions han estat a disposició dels regidors a la Secretaria de la Corporació, per la qual el Ple 
en resta assabentat del contingut d’aquestes. 
 
3.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST. 
 
Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de 2015 a data 31 de desembre de 
2015, en aplicació del que disposa l’article 207 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial Decret legislatiu 27/2007 de 5 de març en concordança amb l’article 59 de 
les bases d’execució del pressupost que estableix que trimestralment, la intervenció, presentarà al 
Ple Corporatiu, per conducte de l’alcaldia, l’estat d’execució del pressupost al nivell de desagregació 
en què s’executi així com el resum dels moviments i estat de tresoreria des de l’última sessió. 
 
Adjunt a la convocatòria s’ha lliurat un estat d’execució cada un dels regidors pel qual el Ple es dóna 
per assabentat. 
 
4.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PAGAMENT MITJÀ A 
PROVEÏDORS. 
 
En compliment del que estableix la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 9 
de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, es dóna compte al Ple de l’informe trimestral sobre morositat i de pagament mitjà a 
proveïdors, corresponent al quart trimestre de 2015. 
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Adjunt a la convocatòria s’ha lliurat una còpia de l’informe a cada un dels regidors, per la qual cosa el 
Ple es dóna per assabentat. 
 
5.- APROVACIÓ DEL COMPTE DE LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA REALITZADA PER L’ORGANISME DE 
GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT L’EXERCICI 2015. 
 
PROPOSTA D’ACORD PLENARI 
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona durant l’exercici 2015 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i 
liquidacions d’ingrés directe, liquidats per aquest ens. 
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons 
transferits a aquest ens. 
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar, com 
estableix l’article 209.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents: 
 

- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2015: 
 

Rebuts 0,00 Euros 
Liquidacions 1.289,53 Euros 

 
- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2015: 

 
Rebuts 10.350,88 Euros 
Liquidacions 210,37 Euros 

 
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a favor de 
l’ORGT s’ha practicat correctament. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’Interventor en relació al Compte de la Gestió Recaptatòria de 
2015 presentada per l’ORGT. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Tavèrnoles l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona durant l’exercici 2015 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per 
rebut i liquidacions d’ingrés directe, liquidats per aquest ens 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, als 
efectes corresponents. 
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Sense que es produeixin intervencions per part dels membres del Ple, la proposta es sotmet a 
votació, resultant aprovada per unanimitat. 
 
6.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A 
L’ARRANJAMENT DE CAMINS D’ÚS PÚBLIC PER A L’EXERCICI 2016 AL MUNICIPI DE TAVÈRNOLES, I 
DE LES BASES PER LA QUAL AQUESTA ES REGIRÀ. 
 
PROPOSTA D’ACORD PLENARI 
 
És voluntat d’aquest Ajuntament millorar les condicions de vida de la població resident en el municipi, tot 
afavorint la recuperació i manteniment dels camins del municipi, podent utilitzar per fer-ho qualsevol de 
les formes establertes en la legislació de règim local. 
 
Per la consecució d’aquests objectius i amb la voluntat de poder col·laborar amb les persones que viuen i 
treballen, l’Ajuntament vol donar continuïtat a l’atorgament de les subvencions per l’Arranjament dels 
camins que transcorren pel municipi tal i com s’ha fet enguany. 
 
Per tal doncs d’articular els criteris i requisits necessaris per poder optar a aquestes subvencions, s’han 
elaborat unes bases específiques que regiran la convocatòria del 2016, per la concessió de subvencions 
per al foment de l’arranjament de camins d’ús públic del municipi, d’acord amb el que estableix la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (art.9.2), i a la llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
Atès que d’acord amb ROAS correspon al Ple aprovar les bases reguladores per a l’atorgament de les 
subvencions que s’ofereixin, i que aquestes s’han de sotmetre a informació pública com a mínim per un 
termini de vint dies i s’han de publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis del Ajuntament, 
així com inserir una referència d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que l’Interventor de fons informa en el sentit que hi ha crèdit pressupostari previst i suficient consignat 
al pressupost per a l’any 2016. 
 
Per tot això es proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la convocatòria de subvencions destinades a l’arranjament de camins d’ús públic, per l’any 
2016, del municipi de Tavèrnoles. 
 
Segon.- Aprovar les Bases específiques que han de regir la convocatòria per a l’any 2016 i que consten a 
l’expedient. 
 
Tercer.- Publicar la convocatòria de subvencions del 2016, amb inserció d’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província, i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per a coneixement general, a més d’inserir una referència al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El termini de presentació d’instàncies s’inicia el dia 4 d’abril de 
2016 i finalitza el 2 de maig del mateix any.  
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Quart.- Facultar àmpliament i expressament a l’alcalde per a l’adopció de quantes resolucions i la 
subscripció de quants documents resultin necessaris per a la formalització i execució dels presents acords. 
 
Obert el torn de paraules, el Sr. Garriga pregunta si en altres ocasions s’havia posat com a condició 
que el camí fos d’ús públic. 
 
L’Alcalde li respon que aquesta és, precisament, la condició que ha de tenir un camí particular per 
poder ser beneficiari d’una subvenció pública, i que per aquest motiu, aquesta condició s’ha exigit 
sempre. 
 
Sense que es produeixin més intervencions per part dels regidors, la proposta resulta aprovada per 
unanimitat dels membres del Plenari. 
 
7.- APROVACIÓ DE DELCARACIÓ DE DISPONIBILITAT DELS CRÈDITS RELATIUS AL CAPÍTOL O DEL 
PRESSUPOST DE DESPESES CORRESPONENTS A LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE DESEMBRE 
DE 2012 DEL PERSONAL I APROVACIÓ DEL SEU ABONAMENT. 
 
PROPOSTA D’ACORD PLENARI 
 
La Disposició addicional dotzena, apartat ú, de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2016 (BOE núm. 260, de 30 d’octubre), estableix la recuperació parcial 
de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 dels treballadors públics pels 
imports efectivament deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga 
extraordinària, així com la paga addicional del complement específic o pagues addicionals 
equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012. 
 
Aquesta disposició estableix que els imports que es podran abonar per aquest concepte, sobre 
l’import deixat de percebre per cada treballador, serà l’equivalent les quantitats encara no 
recuperades dels imports efectivament deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la 
paga extraordinària, així com de la paga addicional del complement específic o pagues addicionals 
equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012, per aplicació del Reial decret-llei 20/2012, 
de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, 
amb l’abast i les limitacions establertes en aquesta Llei. 
 
L’apartat 3 preveu, que cada administració pública podrà aprovar durant l’exercici 2016 les mesures 
previstes en aquest article, tenint en compte la seva situació economicofinancera, i l’import a abonar 
serà l’equivalent a 91 dies (49,73%) de paga extraordinària. 
 
En data 17 de desembre de 2012 el Ple de l’Ajuntament de Tavèrnoles va acordar, d’acord amb 
l’article 33 del RD 500/1990, de 20 d’abril, declarar no disponibles els crèdits del Capítol I del 
pressupost de despeses de l’Ajuntament corresponents a la paga extraordinària del mes de 
desembre de 2012 del personal. 
 
En data 4 de març de 2016 el secretari-interventor ha emès informe acreditatiu que la situació 
econòmica i financera de l’Ajuntament de Tavèrnoles permet fer l’abonament de les quantitats 
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resultants. 
 
Per aquests motius, i d’acord amb la legislació aplicable, es proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Tavèrnoles l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Declarar disponibles els crèdits relatius a la part proporcional corresponent a 91 dies de 
paga extraordinària que en data 17 de desembre de 2012 el Ple de l’Ajuntament va acordar-ne la 
seva no disponibilitat i d’acord amb els càlculs efectuats pel Servei d’Assistència en Recursos Humans 
de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Abonar aquests imports als treballadors de l’Ajuntament que no varen percebre la paga 
extraordinària de l’any 2012 i que figuren a l’expedient. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Servei d’Assistència en Recursos Humans de la Diputació de 
Barcelona, als efectes corresponents. 
 
Sense que es produeixin intervencions, la proposta és sotmesa a votació, resultant aprovada per 
unanimitat dels membres del plenari. 
 
8.- APROVACIÓ INICIAL DE LA CREACIÓ DEL FITXER DE DADES PERSONALS CORRESPONENTS A LA 
GESTIÓ I CONTROL D’ACCÉS DEL TANCAT DE RESIDUS MUNICIPAL DE TAVÈRNOLES. 
 
PROPOSTA D’ACORD PLENARI 
 
Vist l'expedient relatiu a la creació del fitxers que conté dades de caràcter personal, de CONTROL 
D’ACCÉS AL PUNT DE RECOLLIDA DE RESIDUS de l'Ajuntament de Tavèrnoles, la regularització del 
qual resulta procedent conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal, i Reial Decret 1720/2007, 21 de desembre, pel qual s'aprova el 
Reglament de desenvolupament de l'esmentada Llei Orgànica, als efectes de la seva notificació a 
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per a la seva inscripció en el Registre General de 
Protecció de Dades. 
 
Vist l'Informe - Proposta, emès pel Secretari en data 4 de març de 2016, de conformitat amb 
l'establert a l'article 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Resultant que l'expedient ha seguit la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Tavèrnoles l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Crear el fitxer de dades de caràcter personal CONTROL D’ACCÉS AL PUNT DE RECOLLIDA DE 
RESIDUS, amb el següent detall i contingut: 
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NOM DEL FITXER: CONTROL D’ACCÉS AL PUNT DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
 
1.- Responsable del fitxer: Ajuntament de Tavèrnoles 
2.- Unitat responsable: Alcaldia 
3.- Finalitat del fitxer i usos previstos per al mateix: Gestió i control dels accessos al punt de 
recollida de residus mitjançant tarja magnètica o similar i enregistrament d’imatge. 
4.- Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades de caràcter personal o que 
resultin obligats a subministrar-los: Usuaris del punt de recollida de residus 
5.- Procediment de recollida de dades de caràcter personal: Suport magnètic i digital. 
6.- Procedència de les dades: del propi interessat o del seu representant legal. 
7.- Estructura bàsica del fitxer i descripció del tipus de dades de caràcter personal incloses: 
 1. DNI 
 2. NOM I COGNOMS 
 3. DOMICILI 
 4. TELEFON 
 5. CORREU ELECTRÒNIC 
 6. IMATGES 
8.- Cessió de dades de caràcter personal: No es preveuen. 
9.- Transferències Internacionals de dades personals previstes: No es preveuen. 
10.- Exercici dels drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació: Registre General de 
l’Ajuntament de Tavèrnoles, carrer de l’Església núm. 1, 08519, Tavèrnoles. 
11.- Nivell de seguretat: Alt. 

 
Segon.- Aprovar el Document de Seguretat segons el model proposat per l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades. 
 
Tercer.- Sotmetre els presents acords al tràmit d’informació pública pel termini de 30 dies, 
mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
l’efecte que les persones interessades puguin formular-hi les al·legacions o suggeriments que estimin 
oportuns. 
 
Quart.- Transcorregut el termini indicat, notificar a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades el 
contingut de l’acord adoptat, per a la seva inscripció en el Registre General de Protecció de dades, 
d’acord amb el que disposen l’article 55 i següents de Reglament de desenvolupament de la Llei 
Orgànica 15/1999, aprovat per Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
 
Sense que es produeixin Intervencions per part dels regidors, la proposta resulta aprovada per 
unanimitat dels membres del Ple. 
 
9.- APROVACIÓ DE FORMULACIÓ DE PROPOSTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE 
CATALUNYA PER AL NOMENAMENT DE JUTGE/ESSA DE PAU SUBSTITUT/A DE TAVÈRNOLES. 
 
PROPOSTA D’ACORD PLENARI 
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En data 28 de setembre de 2015, el Ple de l’Ajuntament de Tavèrnoles va acordar incoar expedient 
per a la formulació de proposta al TSJC per al nomenament de Jutge/essa de Pau substitut/a  de 
Tavèrnoles. 
 
Una vegada transcorregut el preceptiu període d’informació pública per a la presentació de 
sol·licituds, no es presentaren candidats o candidates per a ocupar aquest càrrec. 
 
Amb posterioritat ha manifestat la seva disposició a ocupar el lloc de Jutgessa de Pau substituta de 
Tavèrnoles la Sra. MONTSERRAT SALA CARMONA (DNI 33959139F), qui reuneix els requisits 
necessaris establerts per la Llei. 
 
Una vegada valorada la documentació i els mèrits aportats per la candidata, es proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Tavèrnoles l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Proposar al TSJC que procedeixi al nomenament de la Sra. MONTSERRAT SALA CARMONA 
(DNI 33959139F) com a Jutgessa de Pau substituta de Tavèrnoles, atès que reuneix les condicions 
legalment establertes per a ocupar aquest càrrec. 
 
Segon.- Notificar la present resolució als aspirants, al Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Vic i a 
la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes que corresponguin. 
 
Sense que es produeixin intervencions per part dels regidors, la proposta resulta aprovada per 
unanimitat dels membres del Ple. 
 
10.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES. 
 
10.1. Mocions  
 
No n’hi ha. 
 
10.2. Precs i preguntes. 
 
No se’n formulen. 
 
I sense haver-hi més assumptes de què tractar, l’Alcalde aixeca la sessió essent les 20:15 hores del 
dia 14 de març de 2015, de la qual, com a secretari accidental, n’estenc aquesta acta. 
 
         Vist-i-plau, 
El Secretari accidental        L’Alcalde 
 
Lluís Xandri i Molas       Carles Banús Puigivila 
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