
 
 

 

 

ACTA DEL PLE DE 23 D’OCTUBRE DE 2017 (NÚM. 04/2017) 
 
Número: 04/2017 
Caràcter: Ordinària 
Hora de començament: 20:10 hores 
Hora d’acabament: 20:40 hores 
Lloc: Sala municipal 
 
Assistents: 
 
Sr. Carles Banús Puigivila (CiU) 
Sra. Francisca Clarà Rabal (CiU) 
Sr. Pius Dòniga Fraile (CiU) 
Sr. Francesc Gibert Genís (CiU) 
Sr. Josep Garriga Comas (TAV) 
Sra. Judit Fàbregas Muntal (TAV) 
Sra. Regina Sala Catot (ERC) –s’incorpora a la sessió a partir del punt núm. 6 de l’ordre del dia -. 
 
Excusats: 
--- 
 
No assisteixen: 
--- 
 
Secretari accidental: Lluís Xandri i Molas 
 
Oberta la sessió per part de l’Alcaldia, es dóna pas al següent 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
1. Minut de silenci en memòria del Sr. Xavier Dachs, exalcalde del municipi, recentment 
traspassat. 
2. Aprovació de les actes de sessions anteriors. 
3. Donar compte de les resolucions. 
4. Donar compte de l’Estat d’execució del Pressupost. 
5. Donar compte de l’informe trimestral de morositat i pagament mitjà a proveïdors. 
6. Presa de possessió del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Tavèrnoles, de la Sra. Regina 
Sala Catot. 
7. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2018. 
8. Aprovació inicial del DUPROCIM de Tavèrnoles, redactat pels Serveis Tècnics del Consell 
Comarcal d’Osona. 
8. Aprovació inicial de la modificació 5/2017, del vigent pressupost municipal, en la modalitat 
de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb transferències entre partides de 
diferents grups de funció. 



 
 

 

 

10. Aprovació d’increment dels conceptes no retributius del personal no incrementats 
directament pels PGE 2017. 
11. Ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 131/2017, d’adhesió a la compra agregada de 
serveis de telecomunicacions. 
12. Mocions, Precs i preguntes. 
 
1.- MINUT DE SILENCI EN MEMÒRIA DEL SR. XAVIER DACHS, EXALCALDE DEL MUNICIPI, 
RECENTMENT TRASPASSAT. 
Els membres del Ple i el públic assistent guarden un minut de silenci en memòria del que fou 
alcalde de l’Ajuntament de Tavèrnoles, Sr. Xavier Dachs, recentment traspassat. 
 
El Sr. Alcalde en destaca la seva trajectòria municipal. 
 
2.-APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS 
 
De la redacció de l’acta de la sessió anterior tots els membres del Ple en tenen coneixement ja 
que disposen d’una còpia. 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió de 24 de juliol de 2017 (03/2017, ordinària) 
 
3.- 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: 
 

121/2017 20/07/2017 
AUTORITZACIÓ PER DEIXAR LA SALA DELS ORDINADORS EL DIMARTS DIA 22 
D’AGOST DE 2017, A LES 21:00H, PER REUNIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE 
CUNICULTORS D’OSONA 

122/2017 20/07/2017 
AUTORITZACIÓ PER L’ESDEVENIMENT “34a MITJA MARATÓ DE RODA DE 
TER, 21a CURSA DE 10 KM I IIa CURSA DE 5KM” AL SEU PAS PEL MUNICIPI 
DE TAVÈRNOLES EL DIA 8 D’OCTUBRE DE 2017 

123/2017 25/07/2017 
ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A L’ARRANJAMENT DE CAMINS D’ÚS 
PÚBLIC EN EL MUNICIPI DE TAVÈRNOLES, ANUALITAT 2017 

124/2017 28/07/2017 ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU OSONA CRAWLER 

125/2017 28/07/2017 
NOMENAMENT REGIDOR DE CAMINS A FAVOR DEL SR. FRANCESC GIBERT 
GENÍS 

126/2017 01/08/2017 APROVACIÓ DE FACTURES DEL MES DE JULIOL, ORDENAR PAGAMENT I 
RECONEIXEMENT D’INGRESSOS 

127/2017 31/07/2017 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR D’OBRES D’ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT AL 



 
 

 

 

CARRER PIRINEU 

128/2017 07/08/2017 ACCEPTACIÓ DE LA CONCESSIÓ EN PROPIETAT DE 3 PAPERERES 
ECODISSENYADES DE PLÀSTIC RECICLAT 

129/2017 28/08/2017 
ESTIMACIÓ DE SOL·LICITUD DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE 
L’ADMINISTRACIÓ 

130/2017 28/08/2017 

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE TAVÈRNOLES, 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 

131/2017 28/08/2017 ADHESIO A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE 
TELECOMUNICACIONS (LOT 2: SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS MÒBILS) 

132/2017 29/08/2017 CESSIÓ D’ÚS DE 5 TAULES I 20 CADIRES EL DIA 2 DE SETEMBRE DE 2017 

133/2017 30/08/2017 
AUTORITZACIÓ PER ACTIVITAT “PLAY BUBBLE FOOTBALL” AL CAMP DE 
FUTBOL DEL MUNICIPI EL DIVENDRES 1 DE SETEMBRE DE 2017. 

134/2017 30/08/2017 
ATORGAMENT DE TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES 
AMB DISMINUCIÓ DE TITULAR NO CONDUCTOR 

135/2017 31/08/2017 
APROVACIÓ D’INFORME DE VIGILÀNCIA I CONTROL SANITARI DE LES 
PISCINES D’ÚS PÚBLIC I REQUERIMENT AL TITULAR D’ESMENA DE LES 
DEFICIÈNCIES DETECTADES 

136/2017 01/09/2017 
APROVACIÓ DE FACTURES DEL MES D’AGOST, ORDENAR PAGAMENT I 
RECONEIXEMENT D’INGRESSOS 

137/2017 06/09/2017 AUTORITZACIÓ PER ACTIVITAT “PLAY BUBBLE FOOTBALL” AL CAMP DE 
FUTBOL DEL MUNICIPI EL DISSABTE DIA 9 DE SETEMBRE DE 10:00 A 17:00H. 

138/2017 07/09/2017 SUPORT AL REFERENDUM D’AUTODETERMINACIÓ DE CATALUNYA 

139/2017 12/09/2017 CANVI TITULAR DE DRET FUNERARI DEL NÍNXOL NÚMERO 14. 

140/2017 15/09/2017 
AUTORITZACIÓ PER ACTIVITAT “PLAY BUBBLE FOOTBALL” AL CAMP DE 
FUTBOL DEL MUNICIPI EL DIUMENGE DIA 17 DE SETEMBRE DE LES 17:00 A 
LES 18:30H. 

141/2017 15/09/2017 
NOMENAMENT REGIDORA DE JOVENTUT A FAVOR DE LA SRA. JUDIT 
FÀBREGAS MUNTAL 

142/2017 25/09/2017 

AUTORITZACIÓ PER DEIXAR LA SALA DEL CENTRE CÍVIC EL DIVENDRES 29 DE 
SETEMBRE DE 2017, DE LES 21:00 A LES 22:30 H., PER CELEBRACIÓ DE 
L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE LA SOCIETAT DE CAÇADORS DE 
TAVÈRNOLES 

143/2017 02/10/2017 APROVACIÓ DE FACTURES DEL MES DE SETEMBRE, ORDENAR PAGAMENT I 
RECONEIXEMENT D’INGRESSOS 

144/2017 02/10/2017 
CONTRACTACIO DEL SENYOR A.C.V. EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL A TEMPS PARCIAL EN LA MODALITAT D’OBRA O SERVEI. 

145/2017 04/10/2017 
LLICÈNCIA URBANÍSTICA 23/2017, PER A L’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LES 
CAMETES 

146/2017 05/10/2017 
AUTORITZACIÓ PER ACTIVITAT “PLAY BUBBLE FOOTBALL” AL CAMP DE 
FUTBOL DEL MUNICIPI EL DISSABTE DIA 7 D’OCTUBRE DE LES 11:00 A LES 
14:00H. 

147/2017 10/10/2017 
APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ PER GENERACIO DE CRÈDIT PER MAJORS 
INGRESSOS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL EXP 6/2017 

148/2017 16/10/2017 CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 



 
 

 

 

 
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. 
 
4.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST. 
 
Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de 2017 a data 30 de setembre 
de 2017, 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. 
 
5.- 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 tercer trimestre de 2017. 
 
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. 
 
6.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA DE L’AJUNTAMENT DE TAVÈRNOLES, DE 
LA SRA. REGINA SALA CATOT. 
 
PROPOSTA D’ACORD PLENARI 
 
El Ple municipal celebrat el dia 24 de juliol de 2017 va adoptar acord de coneixement de la 
renuncia voluntària del Sr. Joan Roura Tena al càrrec de regidora d’aquest Ajuntament. 
 
Ates que la Junta Electoral Central ha enviat la credencial corresponent a la Sra. Regina Sala 
Catot, candidata número 2 de la llista de la candidatura de Esquerra Republicana de Catalunya 
– Acord Municipal (ERC-AM) en el darrer procés electoral. 
 
De conformitat amb el que disposa l’art. 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
es proposa al Ple de l’Ajuntament de Tavèrnoles l’adopció del següent 
 
ACORD: 



 
 

 

 

 
Únic.- Donar possessió a la senyora Regina Sala Catot del càrrec de regidora d’aquest 
Ajuntament, en substitució del Sr. Joan Roura Tena, després de la seva renuncia voluntària. 
 
Es sotmet a votació l’acord de donar possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament de 
Tavèrnoles a la Sra. Regina Sala Catot, el qual és aprovat per assentiment de la totalitat dels 
membres del plenari presents en la sessió. 
 
Seguidament, l’Alcalde procedeix a sol·licitar la incorporació a la sessió de la Sra. Regina Sala 
Catot. 
 
El Secretari de la corporació llegeix l’article 108.8 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
règim electoral general, sobre la presa de possessió dels regidors/es electes; i acte seguit per 
part de l’Alcaldia es procedeix a prendre jurament o promesa mitjançant la fórmula imposada 
pel Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de 
càrrec o funcionaris públics. 
 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions 
del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Tavèrnoles, amb lleialtat al Rei, i guardar i 
fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya ?” 

 
A la qual cosa la Sra. Sala respon: Sí, ho prometo per imperatiu legal. 
 
El Sr. Alcalde dóna la benvinguda a la Sra. Sala. 
 
7.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A 
L’EXERCICI 2018. 
 
PROPOSTA D’ACORD PLENARI 
 
APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES 
DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER A L’EXERCICI 2018 I SEGÜENTS 
 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal 
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels 
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de 
la seva aplicació. 
 



 
 

 

 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 
nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a 
fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina 
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els 
ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals 
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament 
propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir 
actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a 
l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals 
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la 
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en 
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la 
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que 
es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia i l’informe de la Secretaria – Intervenció, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, 
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públics municipals que haurà de regir per a 
l’exercici 2018 i següents, així com el seu text refós. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós: 
 
Ordenança fiscal núm. 1 Reguladora de l’impost sobre béns immobles 



 
 

 

 

Ordenança fiscal núm. 5 Reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
Ordenança fiscal núm. 9 Reguladora de la taxa per prestació de serveis de cementiris 
 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2018, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde explica quines són les principals modificacions que 
es plantegen en les ordenances fiscals per a l’exercici 2018. En el cas de l’ordenança general, 
les modificacions obeeixen a l’adaptació a la nova normativa de procediment administratiu; la 
de l’IBI intenta mitigar l’augment de valor del sòl i de les construccions del sòl no urbanitzable 
fruit de les modificacions cadastrals que hi va haver recentment; i finalment, en la taxa de 
cementiri, es tracta de posar la tarifa de manteniment a 10 euros per tal que la pugi gestionar 
l’OGT. 
 
Sense que es produeixin més intervencions, la proposa és aprovada per unanimitat dels 
membres del plenari. 
 
8.- APROVACIÓ INICIAL DEL DUPROCIM DE TAVÈRNOLES, REDACTAT PELS SERVEIS TÈNCIS 
DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA. 
 
PROPOSTA D’ACORD PLENARI 
 
Vist el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Tavèrnoles, redactat pels 
Serveis Tècnics del Consell Comarcal d’Osona, el qual estableix el marc orgànic i funcional 
previst per al municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els 
béns i donar una resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, sota 
responsabilitat del titular del Pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema 
autonòmic de protecció civil. 
 
Constatat que el document és conforme a les necessitats municipals i que reuneix tots els 
requisits previstos al Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut 



 
 

 

 

mínim per a l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipal i s’estableix el 
procediment per a la seva tramitació conjunta. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 4 del Decret 155/2014 abans citat, correspon al Ple de la 
corporació l’aprovació del Pla, sotmetent-lo a informació pública. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Tavèrnoles, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de 
Tavèrnoles, redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal d’Osona, i que consta en 
l’expedient administratiu instruït a l’efecte. 
 
Segon.- Sotmetre’l, juntament amb l’expedient, al tràmit d’informació pública mitjançant la 
inserció dels corresponents anuncis al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i al Punt Avui, pel termini de 30 dies a comptar a partir de 
l’endemà de la darrera publicació en un diari oficial. 
 
Tercer.- Considerar l’acord inicial elevat amb caràcter automàtic a definitiu en el cas que 
durant el termini d’informació pública no es formulessin al·legacions. 
 
Obert el torn de paraules, per part de l’Alcaldia s’explica que el document que es sotmet a 
votació és una unificació de tots els plans de protecció civils. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta es sotmet a votació resultant aprovada per 
unanimitat dels membres del Ple. 
 
9.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 5/2017, DEL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL, 
EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇANT AMB 
TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES DE DIFERENTS GRUPS DE FUNCIÓ. 
 
PROPOSTA D’ACORD PLENARI 
 
Vist l’expedient tramitat per a la modificació del vigent pressupost municipal, derivat de la 
necessitat de diferents inversions en la modalitat de crèdits extraordinari i suplement de 
crèdit, finançat amb transferències entre partides. 
 
Vist el que preveuen els articles 169 i 177 del Text refós de la Llei reguladores de les Hisendes 
Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Tavèrnoles l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 



 
 

 

 

 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de pressupost municipal, en la modalitat de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb  transferència entre partides en diferent grup 
de funció amb el resum següent. 
 

RELACIÓ DE DESPESES 
Partida Concepte Import (euros) 

920.22707 Modificació catàleg de masies 2.662,00€ 
920.22707 Projecte xarxa aigua zona raurell 5.000,00€ 
1532.60002 Adquisició terreny vorera C. Pirineu 600,00€ 
 TOTAL 8.262,00€ 
 
RECURSOS ECONOMICS: 
 
L'import de l’anterior despesa es finança de la següent manera (transferència entre partides de 
diferent grup de funció): 
 

Partida Concepte Import (euros) 
454.48001 Ajut arranjaments camins 5.100,00€ 
165.63901 Sub. Fanals led’s carrer pirineu 519,02€ 
171.62500 Adquisició de mobiliari urbà 222,35€ 
1532.6190 Reasfaltat carrer Pla de les Ballades i savassona 2.420,63€ 
 TOTAL 8.262,00€ 
 
Segon .Publicar aquest acord al BOP i d’acord amb el que disposen els articles 169 i 177 de la Real 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, per el que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals i l’article 20.1 del RD 500/1990, s’obre un termini d’informació pública durant 
quinze dies hàbils perquè els possibles interessats puguin consultar l’expedient a la secretaria 
municipal i en hores d’oficina, per tal de presentar les al·legacions oportunes. De no presentar-
se’n, aquest acord s’entendrà elevat a definitiu 
 
Obert el torn d’intervencions, l’Alcalde explica que aquesta modificació és de les de passar el 
rasclet, per tal de poder acabar d’ajustar la despesa a aquelles necessitats immediates. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta es sotmet a votació del plenari, resultant 
aprovada per unanimitat dels seus membres. 
 
10.- APROVACIÓ D’INCREMENT DELS CONCEPTES NO RETRIBUTIUS DEL PERSONAL NO 
INCREMENTATS DIRECTAMENT PELS PGE 2017. 
 
PROPOSTA D’ACORD PLENARI 
 
En data 28 de juny de 2017, s’ha publicat en el BOE la Llei 3/2017, de 27 de juny, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017. 



 
 

 

 

 
L’article 18.2 dels PGE estableix: “En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del 
sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a 
las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos períodos de 
la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del 
mismo.” 
 
L’apartat 4 del mateix article estableix “ La masa salarial del personal laboral, que se 
incrementará en el porcentaje máximo previsto en el apartado dos de este artículo, está 
integrada por el conjunto de las retribucions salariales y extrasalariales y los gastos de acción 
social devengados por dicho personal en el año anterior, en términos de homogeneidad para 
los dos períodos objeto de comparación.” 
 
Tot i el què estableix la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, l’increment d’alguns 
conceptes salarials no es realitzarà de forma automàtica, ja que alguns elements de 
l’estructura retributiva que cal incrementar, com pot ser el complement específic o els factors 
que l’integren, la productivitat, els complements personals o altres conceptes propis del 
personal laboral, incloent el salari base, han de ser aprovat tots ells pel Ple d’acord amb 
l’article 22.2.i de la llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local. 
 
Existint conformitat per part dels empleats de l’ajuntament, respecte la distribució de la massa 
salarial de forma percentual sobre tots els conceptes salarials, segons les consultes realitzades. 
 
Existint suficient disponibilitat pressupostaria, d’acord amb l’informe del secretari interventor 
de l’Ajuntament, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’increment en un 1 per cent, amb efectes a data 1 de gener de 2017, tots els 
conceptes salarials que no s’incrementen de forma automàtica d’acord amb la Llei de 
pressupostos de l’Estat per a l’any 2017 del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament que 
consten a la plantilla de personal aprovada per l’Ajuntament en data 19/12/2016. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Gerència de Serveis d’Assistència a l’administració dels 
recursos humans de la Diputació de Barcelona. 
 
Sense que hi hagi intervencions per part dels Srs. i Sres. Regidors/res, la proposta a sotmet a la 
consideració del Ple, resultant aprovada per unanimitat dels seus membres. 
 
11.- RATRIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 131/2017, DE 28 D’AGOST DE 
2017, D’ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE 
TELECOMUNICACIONS. 
 



 
 

 

 

PROPOSTA D’ACORD PLENARI 
 
Vista la Resolució de l’alcaldia núm. 131/2017, de 28 d’agost de 2017, la qual és del següent 
tenor literal: 
 

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA núm 131/2017 
Tavèrnoles, 28 d’agost de 2017 
 
De conformitat amb les atribucions que m’atorga l’article 53.1 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, passo a resoldre el següent 
 
ADHESIO A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE 
TELECOMUNICACIONS (LOT 2: SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS MÒBILS) 
 
I. El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats 
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació 
centralitzada i/o la gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions, amb la 
finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicacions electròniques i potenciar l’estalvi 
econòmic d’aquests serveis. 
 
II. El 6 de juliol de 2017 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona han signat un 
conveni de col·laboració l’objecte del qual és establir les bases i condicions en què es  
portarà a terme la contractació agregada dels serveis de telecomunicacions,  
conjuntament amb tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona, i ens 
dependents d'aquests, que s’hi adhereixin, a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, com 
de gestió de procediments i econòmic.  
 
III. Vist l'interès de l’Ajuntament de Tavèrnoles d’adherir-se al citat conveni i que l’any 
2018 preveu una despesa estimada de 400€ per a la contractació centralitzada de 
serveis de telecomunicacions. 
 
IV. Vist allò que disposen l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local; els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, que 
aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (endavant, ROAS); els 
articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; i 
els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, sobre la capacitat de les 
administracions locals per formalitzar convenis de cooperació tècnica i administrativa 
en assumptes d’interès comú; i vist, així mateix, que l’article 205 del Text Refós de la 
llei de contractes del sector públic reconeix la possibilitat d’acords entre les 
corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada. 
 
Fent ús de les facultats que l’ordenament vigent m’atorga 



 
 

 

 

 
RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Tavèrnoles al conveni de col·laboració 
subscrit el 6 de juliol de 2017 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona 
per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, del qual s’adjunta 
còpia com annex I, tot assumint el compromís de complir les obligacions que se’n 
derivin. 
 
Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran acceptades 
per aquest ajuntament, pel sol fet de no revocar l’adhesió dins dels 30 dies hàbils 
següents a la notificació de la seva aprovació. 
 
SEGON. Autoritzar àmpliament i expressa el Consorci LOCALRET i la Diputació de 
Barcelona, indistintament, perquè, en nom i representació de l’Ajuntament de 
Tavèrnoles, puguin obtenir de qualsevol operador de telecomunicacions les seves 
dades de facturació i consum. A tal efecte, aquest ens facilitarà a la Diputació de 
Barcelona i a LOCALRET les claus d’accés per a la consulta telemàtica de l’esmentada 
informació. 
 
La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les 
plataformes d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser 
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà 
fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmetre a tercers fora de l’estricte àmbit 
d’execució d’aquest procediment de contractació. 
 
La vigència d’aquesta autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit en 
l’acord primer. 
 
TERCER. Establir que la despesa màxima anual que aquest ajuntament preveu destinar 
a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que dugui a terme 
LOCALRET serà d’un import de 400 euros IVA inclòs, per als lots que tot seguit es 
detallen (marcar amb una “X” el/s lot/s objecte d’adhesió): 
 

Adhesió           Lot Import/any (  €) 

 1    Veu i dades en ubicació fixa  € 
    X    2   Telecomunicacions mòbils de veu i dades          400 € 

          Total           400 € 
 
QUART. Declarar que s’assumeix el compromís de realitzar la consignació 
pressupostària suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis afectats per 
aquesta contractació centralitzada (que previsiblement s’iniciarà el 2018 i tindrà una 
durada inicial de 4 anys) en el pressupost municipal. 



 
 

 

 

 
CINQUÈ. Notificar la present resolució a la Diputació de Barcelona als efectes 
corresponents, i donar-ne compte de la seva adopció al Ple municipal en la propera 
sessió que aquest celebri. 
 
Així ho disposo 
 
Alcalde, signat: Carles Banús Puigivila; davant meu, secretari, signat: Lluis Xandri Molas 

 
Atès que des del Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona han requerit que en el cas que 
l’adhesió s’haguera realitzat mitjançant Resolució de l’Alcaldia, aquesta sigui ratificada pel Ple 
municipal, al fi d’ajustar el tràmit a les exigències del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Tavèrnoles l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Ratificar, en la seva integritat, la Resolució de l’alcaldia núm. 131/2017, de 28 d’agost 
de 2017, el redactat de la qual consta íntegrament reproduït en la part expositiva dels presents 
acords. 
 
Segon.- Notificar la present resolució a la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns. 
 
Obert el torn d’intervencions, l’Alcalde explica que en aquesta ocasió s’ha optat únicament per 
contractar els serveis de mòbil, ja que la ubicació fixe ja està contractada amb fibra òptica. 
 
Sense que hi hagi més intervencions per part dels Srs. i Sres. Regidors/res, la proposta a 
sotmet a la consideració del Ple, resultant aprovada per unanimitat dels seus membres. 
 
12.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES. 
 
12.1. Mocions  
 
MOCIÓ CONTRA LA REPRESSIÓ DE L’1-O I PER LA LLIBERTAT DE JORDI SÁNCHEZ I JORDI 
CUIXART 
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un Estat 
espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns ciutadans absolutament 
indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, 
serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la 
democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por. 
 
El Govern espanyol ha utilitzat les vies judicials per aturar el procés, en comptes de dialogar. 
D’aquí que, l’ús de la justícia i la violència va acabar ahir, dilluns dia 16 d’octubre amb 



 
 

 

 

l’empresonament dels presidents de les dues entitats sobiranistes, en Jordi Sanchez, president 
de l’ANC, i en Jordi Cuixart, president d’Omnium Cultural, acusats de sedició per les 
mobilitzacions del 20 i 21 de setembre. 
 
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Tavèrnoles  
 
ACORDA: 
 
Primer.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada generada per 
l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que 
l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel govern de 
l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris. 
 
Segon.- Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials d’ahir a 
Catalunya.  
 
Tercer.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la Guardia Civil 
enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en un referèndum, 
reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. Demanar que el 
Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i materials 
conseqüència d’aquesta brutal repressió. 
 
Quart.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric Millo, com a 
un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada dels cossos policials 
espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non grata al nostre municipi. 
 
Cinquè.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 milions de 
persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de terror que va voler 
imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes requisades. 
 
Sisè.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat 
internacional. 
 
Setè.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al costat 
d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya. 
 
Vuitè.- Condemnar la decisió de la jutgessa de l’Audiència Nacional de l’Estat espanyol, 
Carmen Lamela, per declarar presó sense fiança per a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.  
 
Novè.- Cridar a mobilitzar-se a les concentracions convocades de manera oficial per l’ANC i 
Omnium Cultural.  
 
Desè.- Exigir que els dos presidents de les entitats sobiranistes siguin alliberats i que tornin a 
casa al més aviat possible.  



 
 

 

 

 
Onzè.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a 
l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al Congrés dels 
Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció. 
 
Sense que hi hagi intervencions per part dels Srs. i Sres. Regidors/res, la proposta a sotmet a la 
consideració del Ple, resultant aprovada per unanimitat dels seus membres. 
 
MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a la 
suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema polític la resposta 
de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de drets. Trenta-vuit anys després 
de recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació de l’Estatut, després de les llargues 
dècades de dictadura franquista, són ara tres partits polítics en el marc democràtic els qui 
volen tornar a sotmetre Catalunya a aquella situació d’anul·lació política. 
 
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia catalana a 
través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat de diàleg de l’Estat 
espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta repressiva a través de la vulneració de drets 
fonamentals, la censura d’internet i de mitjans de comunicació, la violació del secret postal, les 
detencions de càrrecs públics, querelles i processos judicials contra el govern, la mesa del 
parlament i més de 700 alcaldes i alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra 
població pacífica l’1 d’octubre, l’empresonament dels líders de la societat civil, el gran 
desplegament de forces policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i congelació 
dels comptes de la Generalitat de Catalunya. 
 
El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via de la 
repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les institucions de 
Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 van concedir la majoria 
absoluta del Parlament a les forces independentistes i que el passat 1 d’octubre, en el 
referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van ser novament refermat el mandat 
democràtic per a la independència de Catalunya. 
 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Tavèrnoles 
 
ACORDA 
 
Primer.- Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el mandat 
popular del passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la Llei del Referèndum 
d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República aprovades 
pel Parlament de Catalunya. 



 
 

 

 

 
Segon.- Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures 
repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes. 
 
Tercer.- Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de 
l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb l’aplicació de 
l’article 155 de la Constitució Espanyola. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del 
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació de Municipis per la 
Independència, al Govern espanyol i als grups polítics del Parlament de Catalunya. 
 
Sense que hi hagi intervencions per part dels Srs. i Sres. Regidors/res, la proposta a sotmet a la 
consideració del Ple, resultant aprovada per unanimitat dels seus membres. 
 
12.2. Precs i preguntes. 
 
No se’n formulen. 
 
I sense haver-hi més assumptes de què tractar, l’Alcalde aixeca la sessió essent les 20:40 hores 
del dia 23 d’octubre de 2017, 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 
 


