
 

 

ACTA DEL PLE DE 25 D’ABRIL DE 2016 (NÚM. 02/2016) 
 
Número: 02/2016 
Caràcter: Extraordinària 
Hora de començament: 20:30 hores 
Hora d’acabament: 20:50 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, si s’escau, de formulació de sol·licitud i de distribució de subvenció al 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, per a l’atorgament de 
compensacions econòmiques a favor d’aquest Ajuntament per a l’abonament de retribucions a 
determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2016. 
2. Aprovació, si s’escau, d’adhesió a la pròrroga del contracte derivat anomenat “serveis de 
telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, 
els municipis, consells comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona”. 
3. Aprovació, si s’escau, de minuta de conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament 
de Tavèrnoles i l’Associació Sant Tomàs – PARMO, per a contribuir al finançament per part del 
primer dels centres especialitzats de dita associació. 
4. Aprovació, si s’escau, de declaració d’obra d’especial interès o utilitat municipal per 
concórrer-hi circumstàncies que ho justifiquen, la realitzada per la Fundació privada per a la 
xarxa oberta, lliure i neutral, guifi.net, per a la construcció de 6 arquetes al carrer de baix per a 
la instal·lació de xarxa de fibra òptica en règim de comuns. 
 
1.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE FORMULACIÓ DE SOL·LICITUD I DE DISTRIBUCIÓ DE 
SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I 
HABITATGE, PER A L’ATORGAMENT DE COMPENSACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR 
D’AQUEST AJUNTAMENT PER A L’ABONAMENT DE RETRIBUCIONS A DETERMINATS CÀRRECS 
ELÈCTES LOCALS PER A L’EXERCICI 2016. 
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Vist el Decret 69/2008, de 1 d’abril, de regulació d’un sistema de compensacions econòmiques 
a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, que 
ordena el règim jurídic d’atribució d’un sistema de compensacions econòmiques a favor dels 
ajuntaments de fins a 2000 habitants perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes 
locals. 
 
Vista la Resolució GAH/738/2016, de 17 de març, de convocatòria per atorgar compensacions 
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs 
electes locals per a l’exercici 2016. 
 
Atès que la quantia de la població que determina el Decret 59/2008, de 1 d’abril, en funció del 
tram de població en el que es troba inclòs l’Ajuntament de Tavèrnoles és de 12.398,76 euros. 
 
Vist que l’article 4 de la Resolució GAH/738/2016, de 17 de març, estableix que les sol·licituds 
hauran de ser aprovades per l’òrgan competent i formalitzades pel secretari de l’ens local 
corresponent, mitjançant formulari normalitzat i a través de la plataforma EACAT. 
 
Vist l’acord adoptat pel Ple d’aquest Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 6 de 
juliol de 2015, pel qual s’acordà la dedicació en l’exercici del càrrec dels diferents electes que 
formen part de la corporació, així com el seu règim retributiu. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Tavèrnoles l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la formulació de sol·licitud, a l’empara de la Resolució GAH/738/2016, de 17 
de març, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments 
perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2016, d’una 
subvenció per a la finalitat indicada i per un import màxim total de 12.398,76 euros, per a fer 
front a la retribució atribuïda a l’Alcalde de la corporació, Il·lm. Sr. Carles Banús Puigivila. 
 
Segon.- Facultar al secretari de la corporació, Sr. Lluís Xandri i Molas, per a la tramitació 
electrònica de la sol·licitud, a través de la plataforma EACAT. 
 
Sense que es produeixin intervencions per part dels membres de la corporació, la proposta és 
aprovada per unanimitat. 
 
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DERIVAT 
ANOMENAT “SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS (VEU, MÒBIL I DADES) PER A LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA, ELS SEUS ORGANISMES, ELS MUNICIPIS, CONSELLS COMARCALS I ELS ENS 
LOCALS DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA. 
 
Atès que per Decret de la Presidència del Consorci LOCALRET núm. 2014/06, de data 27 de 
març de 2014, i després del corresponent tràmit de licitació i classificació, va adjudicar el 
contracte derivat de “Serveis de Telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació de 
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Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la demarcació 
de Barcelona, adherits al procés de contractació agregada”, a les empreses, lots i preu 
respectivament que a continuació s’indiquen, per un període de vigència de dos anys, amb 
efectes des del dia 23 de juliol de 2014 fins el 22 de juliol de 2016 pel LOT 1 i del dia 22 de maig 
de 2014 fins el 21 de maig de 2016 pels LOTS 2 i 3, en considerarse les seves ofertes com les 
econòmicament més avantatjoses: 
 

- LOT 1 SERVEIS DE COMUNICACIÓ DE VEU FIXA 
VODAFONE ESPAÑA SAU, amb NIF A80907397, per un import total de 4.665.618,80 
euros, IVA inclòs del 21% 

- LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DADES 
TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SAU, amb NIF A78923125, per un import total de 
1.298.936,27 euros, IVA inclòs del 21%. 

- LOT 3 SERVEIS DE DADES I D’ACCÉS A INTERNET 
TELEFONICA DE ESPAÑA SAU, amb NIF A82018474, per un import total de 
8.466.953,63 euros, IVA inclòs del 21% 

 
Atès que l’aprovació d’aquesta licitació i posterior adjudicació es va fer en virtut del conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consorci Localret, subscrit el 27 de febrer de 
2013, per tal de dur a terme la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions 
(veu, mòbil i dades) destinats tant a la mateixa Diputació com als ens locals de les comarques 
de Barcelona que s’hi haguessin adherit, envers l’acord marc d’homologació realitzat pel 
Consorci Localret i pel qual s’encarregava a aquest Consorci que assolís les funcions d’òrgan de 
contractació. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Tavèrnoles, en sessió celebrada el dia 18 de març de 2013, 
va aprovar l’adhesió al conveni de col·laboració abans indicat, tot assumint el compromís de 
compliment de les obligacions que se’n derivessin. 
 
Atès que és interès del Consorci Localret dur a terme una continuïtat en la contractació 
centralitzada d’aquest serveis de telecomunicacions per tal de mantenir i consolidar 
l’optimització i estalvis econòmics fins ara assolit amb aquest contracte en cadascun dels seus 
lots en que es divideix, de conformitat amb l’informe tècnic favorable emès a l’efecte en data 
13 de gener, interès compartit per aquest Ajuntament, tot i deixar constància que el procés 
d’implantació ha estat més llarg de l’inicialment plantejat, fruit de la complexitat i volum dels 
serveis que formen part de l’objecte del contracte i per les desavinences entre els operadors 
sortints i entrants en el marc de l’actual regulació sobre portabilitat, i més concretament als 
serveis definits com a AMLT i que es va haver de resoldre per la CNMV. 
 
Atès que per dur a terme aquesta pròrroga cal que els ens adherits manifestin el seu interès en 
continuar adherits a aquest contracte i en cadascun dels seus lots, a fi de determinar quin ha 
de ser el pressupost total d’aquesta pròrroga, per la qual cosa no cal, en aquest moment, 
disposar de consignació pressupostària en no aprovar-se la pròrroga pròpiament i, per tant, no 
atorgant-se cap dret a favor dels respectius contractista. 
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Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Tavèrnoles l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Tavèrnoles manifesta la seva conformitat a que el Consorci 
LOCALRET aprovi una pròrroga per dos anys més al període inicial, amb les mateixes 
condicions econòmiques que han regit fins ara en el contracte derivat anomenat “Serveis de 
telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, 
els municipis, consells comarcal i ens locals de la demarcació de Barcelona” i, més 
concretament, en els LOTS següents: 
 
 Lot 1. Serveis de Comunicacions de veu fixa, 
 Lot 2. Serveis de Comunicacions mòbils de veu i dades, 
 Lot 3. Serveis de dades i accés a Internet. 
 
Segon.- Assumir el compromís de garantir la consignació pressupostària suficient per tal de 
poder aprovar les obligacions reconegudes que es generin per la prestació d’aquest servei 
durant els dos anys de vigència d’aquesta pròrroga, sense perjudici de l’import o cost 
inicialment s’hagi assignat per aquesta i, per tant, alliberant al Consorci LOCALRET de qualsevol 
responsabilitat. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Consorci LOCALRET i a la Diputació de Barcelona, als 
efectes corresponents. 
 
Obert el torn d’intervencions, es discuteix sobre les tarifes, atès que en l’anterior adjudicació 
aquestes eren inferiors. El Sr. Crous diu que a ell li sembla que els preus podrien ser inferiors. 
Explica l’Alcalde que si bé això és cert, la veritat es que la baixa va ser considerable. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE MINUTA DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ A SUBSCRIURE 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE TAVÈRNOLES I L’ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS – PARMO, PER A 
CONTRIBUIR AL FINANÇAMENT PER PART DEL PRIMER DELS CENTRES ESPECIALITZATS DE 
DITA ASSOCIACIÓ.DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST. 
 
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, al seu article 25 assenyala 
que el municipi per a la gestió dels seus interessos i a l'àmbit de les seves competències, pot 
promoure tota classe d'activitats i prestar quants serveis públics contribueixin a satisfer les 
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. Una de les formes de dur a terme el mandat 
legal dit és el recolzament a entitats en la realització d'activitats que suposin un benefici social. 
 
En aquest sentit el pressupost municipal per al present exercici preveu una subvenció 
individualitzada a favor de l'entitat ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS – PARMO, amb la finalitat de 
contribuir al finançament dels centres especialitzats d’aquesta institució, per import de 320,00 
euros. 
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L'art. 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix que 
podran concedir-se de forma directa les subvencions previstes nominativament en els 
pressupostos de les entitats locals en els termes recollits als convenis i a la normativa 
reguladora d'aquestes subvencions. 
 
L'expedient per a la concessió de la subvenció es va iniciar d'ofici requerint a l'entitat la 
documentació necessària. L'esmentada entitat va presentar la documentació necessària per a 
la celebració del conveni. 
 
Una vegada examinada la documentació presentada, constatant que l'entitat abans referida 
compleix amb els requisits per ser beneficiari de subvenció, i vista la minuta del conveni de 
col·laboració a subscriure, regulador de la mateixa. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Tavèrnoles l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Entitat ASSOCIACIÓ SANT 
TOMÀS – PARMO, per a la finalitat manifestada en la part expositiva del present acord, i 
d’acord amb el redactat que consta annex a l’expedient. 
 
Segon.- Concedir a l'Entitat ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS – PARMO, una subvenció per import de 
320,00 euros amb la finalitat de contribuir al finançament dels centres especialitzats d’aquesta 
institució. La subvenció dita es farà efectiva i es justificarà de conformitat amb allò establert al 
conveni de col·laboració subscrit per ambdues parts, a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i al RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 
l'esmentada Llei. 
 
Tercer.- Comprometre la despesa de 320,00 Euros, import de la abans esmentada subvenció i 
imputar-ho a la partida 1.323.48006 del Pressupost municipal en vigor. 
 
Quart.- Facultar tan ampliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President de la 
corporació –Il·lm. Sr. Carles Banús Puigivila- per a l’atorgament en nom de l’Ajuntament de 
Tavèrnoles dels documents que siguin necessaris per a la plena efectivitat dels acords 
adoptats. 
 
Cinquè.- Donar als presents acords els efectes de publicitats que legalment corresponguin. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Crous pregunta per què Sant Tomàs i no altres 
associacions. L’Alcalde li explica que és una subvenció que es donava ja fa anys enrere, i que es 
calculava a raó d’un euro per habitant, i que el què es fa és formalitzar-ho a través de conveni 
tal i com exigeix la Llei de subvencions per a les que s’atorguen directament. 
 
Sense més intervencions, la proposta es sotmet a votació , resultant aprovada per unanimitat. 
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4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DELCARACIÓ D’OBRA D’ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT 
MUNICIPAL PER CONCORRER-HI CIRCUMSTÀNCIES QUE HO JUSTIFIQUEN, LA REALITZADA 
PER LA FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA XARXA OBERTA, LLIURE I NEUTRAL, GUIFI.NET, PER A 
LA CONSTRUCCIÓ DE 6 ARQUETES AL CARRER DE BAIX PER A LA INSTAL·LACIÓ DE XARXA DE 
FIBRA ÒPTICA EN RÈGIM DE COMUNS. 
 
Atès que per Resolució de l’Alcaldia núm. 039/2016, de data 12 d’abril de 2015, es resolgué 
atorgar llicència municipal urbanística a la Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i 
Neutral, guifi.net, per a la realització d’obres consistents en la construcció de 6 arquetes, al 
carrer de Baix, en aquest terme municipal, aprovant-se, al mateix temps, la corresponent 
liquidació en concepte d’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de Taxa per 
llicències urbanístiques. 
 
Atès que examinada la sol·licitud formulada per l’interessat, s’observa que l’actuació és en 
execució dels objectius de dita Fundació, això és el desplegament de la infraestructura de fibra 
òptica de nova generació amb velocitats de transmissió de dades de fins a 1Gb per a facilitar al 
la connectivitat als usuaris particulars, empreses i institucions, posant-se aquesta 
infraestructura a disposició de tots els operadors en les mateixes condicions. 
 
Atès que l’article 6 de la vigent Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, en el seu apartat primer preveu que “les construccions, 
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per 
concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació 
que ho justifiquin, podran gaudir d’una bonificació del 95 per cent en la quota de l’impost.”. 
 
Atès que igualment preveu que la declaració d’especial interès o utilitat municipal 
correspondrà al Ple de la corporació i s’acordarà prèvia sol·licitud del subjecte passiu, pel vot 
favorable de la majoria simple dels seus membres. 
 
Vist l’informe emès pel Secretari – Interventor accidental d’aquesta corporació, en el qual es 
justifiquen l’existència de les circumstàncies que justifiquen dita declaració i que s’adopta com 
a motivació dels presents acords. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Tavèrnoles l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la Declaració d’especial interès municipal de les obres de construcció de 6 
arquetes, més amunt esmentades i referenciades, per concórrer-hi les circumstàncies 
necessàries d’acord amb l’informe emès per la Secretaria municipal i en concordança amb 
l’article 6, apartat 1, de la vigent Ordenança Fiscal núm. 6, reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres. 
 
Segon.- Aprovar la nova liquidació resultant, després de l’aplicació prevista, equivalent al 95% 
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de la quota de l’impost, segons el detall següent: 
 
LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES: 
Base imposable: Pressupost      4.742,05 euros 
Tipus de gravamen: 3% 
Quota:           142,26 euros 
Bonificació: 95% (Art 6.1 OF núm. 5)     - 135,15 euros 
Total quota a pagar:             7,11 euros 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES: 
Base imposable: Pressupost      4.742,05 euros 
Tipus de gravamen: 0,1% 
(MÍNIM 10 euros) 
Total quota a pagar:           10,00 euros 
 
TOTAL A PAGAR IMPOST + TAXA         17,11 euros 
 
Tercer.- Donar els efectes de publicitat que siguin preceptius de l’adopció dels presents acords, 
i així mateix notificar-los als interessats als efectes oportuns, tot fent-los avinent que de 
conformitat amb l’article 62 de la Llei General Tributària, el pagament en període voluntari de 
les liquidacions aprovades, s’haurà de fer d’acord amb els següents terminis: 
 

a) Si la recepció de la notificació es produeix entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data 
de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior. 

 
b) Si la recepció de la notificació es produeix entre els dies 16 i últim del mes, des de la 

data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior. 
 
Obert el torn d’intervencions l’Alcalde explica que les arquetes no s’han construït només al 
carrer de Baix, sinó també al carrer Pla de les ballades i al carrer Savassona. 
 
Sense més intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat 
dels presents. 
 
I sense haver-hi més assumptes de què tractar, l’Alcalde aixeca la sessió essent les 20:50 hores 
del dia 25 d’abril de 2016, 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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