
 
 

 

 

ACTA DEL PLE DE 22 DE NOVEMBRE DE 2017 (NÚM. 05/2017) 
 
Número: 05/2017 
Caràcter: Extraordinària 
Hora de començament: 20:30 hores 
Hora d’acabament: 20:45 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) 
 
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. Elecció dels membres de la mesa electoral per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 
dia 21 de desembre de 2017. 
2. Aprovació del Pla local de joventut 2017-2020. 
3. Aprovació inicial de la modificació del pressupost 7/2017, en la modalitat de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit finançat amb majors ingressos tributaris. 
 
1.- ELECCIÓ DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER A LES ELECCIONS AL PARLAMENT 
DE CATALUNYA DEL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2017. 
 
PROPOSTA D’ACORD PLENARI 
 
Vist que per Reial decret 946/2017, de 27 d’octubre (BOE núm. 261, de 28 d’octubre) s’han 
convocat eleccions al Parlament de Catalunya per al dia 21 de desembre de 2017. 
 



 
 

 

 

Atès el que segons s’estableix en l’article 26.4 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
Règim Electoral General, el sorteig per a l’elecció dels membres de les meses electorals es 
realitzarà entre els dies vint-i-cinquè i vint-i-novè posteriors a la convocatòria del procés 
electoral, comprès en aquest cas entre els dies 22 i 26 de novembre de 2017. 
 
Vist que s’ha realitzat el sorteig per part d’aquest Ajuntament en acte públic, i segons els 
criteris establerts, tal i com es reflecteix en l’article 26 de la LOREG. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Designar com membres de les meses electorals corresponents al municipi de 
TAVÈRNOLES, per al procés ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2017, en els districtes, 
seccions i meses que s’indiquen a les persones que es relacionen: 
 

COL·LEGI 082750001; DISTRICTE 01; SECCIÓ 001; MESA U 
TITULARS: 
President: 
COLOMER COLOMER, JOSEP    77287747L   U0044 
1r Vocal: 
MASRAMON SERRAT, NÚRIA    47791894X   U0121 
2n Vocal: 
SAYOL CAROL, INMACULADA    77274107H   U0196 
 
SUPLENTS: 
President: 
DACHS COLOM, MIQUEL    39318368Y   U0057 
President: 
VILADECAS MIRON, GERARD    48044255S   U0242 
1r Vocal: 
CROUS CASADEVALL, JOSEP MARIA   77074548F   U0054 
1r Vocal: 
GARRIGA COMAS, JOSEP    77476199D   U0090 
2n Vocal: 
FERRER PUIGVILA, MIGUEL DE LOS SANTOS  33940593E   U0079 
2n Vocal: 
ORRIOLS GARCIA, MONTSERRAT   33943809H   U0138 
 
Segon.- Notificar les designacions a la Junta Electoral de Zona de Vic i a les persones 
interessades, als efectes corresponents.  
 
Realitzat el sorteig en acte públic, i sense que es produeixin intervencions, la proposta és 
aprovada per assentiment dels membres del plenari. 



 
 

 

 

 
2.-APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 
 
PROPOSTA D’ACORD PLENARI 
 
Vist la llei 33/2010, d’1 d’octubre de Polítiques de Joventut regula en el seu article 13 les 
competències complementàries dels Ajuntaments en matèria de Joventut, entre les que 
destaca: 

- Detectar i estudiar les necessitats en matèria de joventut dins llur territori 
- Elaborar els Plans Locals de Joventut. 

 
L’Ajuntament de Tavèrnoles a través de la tècnica de joventut compartida, Sra. Gemma Collell, 
ha redactat el Pla Local de Joventut de Tavèrnoles. Aquest és una eina de planificació 
estratègica per orientar les polítiques de joventut del municipi. La planificació de les polítiques 
és un procés que ens permet, en primer lloc, conèixer la realitat juvenil i les polítiques del 
municipi, en segon lloc, prioritzar aquelles necessitats que poden treballar tenint en compte 
els recursos dels que disposen i finalment, dirigir i avaluar les polítiques i actuacions 
dissenyades. Tot aquest procés és imprescindible per garantir l’adequació i la incidència de les 
polítiques en el territori. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer:- Aprovar el Pla Local de Joventut de Tavèrnoles 2017-2020 que emmarca totes les 
actuacions en polítiques de joventut al municipi. 
 
Segon.- Sotmetre el Pla Local de Joventut al tràmit d’informació pública per un termini de 
trenta dies, mitjançant la publicació del corresponent anuncis al BOP, a fi que qualsevol 
interessat pugui presentar al·legacions. En cas que no es presentin al·legacions ni reclamacions 
es considerarà definitivament aprovat definitivament sense necessitar de nou acord. 
 
Tercer.- Trametre el Pla Local de Joventut del municipi aprovat, degudament diligenciat a la 
Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i a l’Oficina Jove de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Sense que es produeixin intervencions per part dels membres del Ple, la proposta és sotmesa a 
votació, resultant aprovada per unanimitat. 
 
3.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 7/2017, EN LA MODALITAT DE 
CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB MAJORS INGRESSOS 
TRIBUTARIS. 
 
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 per municipal, en la modalitat de 
crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb majors ingressos tributaris i anul·lació 
de crèdit amb el resum següent. 
 

 RELACIÓ DE DESPESES 
Partida Concepte Modificació 

1522.21200 Reparació, manteniment edificis altres construccions 4.000€ 
920.22103 Combustible 2.000€ 
920.22601 Atenció protocol·làries i representatives 2.000€ 
920.22602 Publicitat i propaganda 2.000€ 
920.22700 Treballs realitzats altre empreses (neteja aj.sala centre) 1.000€ 
920.22706 Estudis i treballs tècnics (Consell comarcal) 500€ 
920.22707 Estudis i treballs tècnics 1.000€ 
326.22799 Treballs realitzats altre empreses (casal) 500€ 
920.22603 Publicació diaris oficials 8.500€ 
920.22707 Estudis i treballs tècnics (augment transferència crèdit) 6.100€ 
 TOTAL 21.500€ 
 
RECURSOS ECONOMICS: 
 
L'import de l’anterior despesa es finança de la següent manera (majors ingressos tributaris i 
anul·lació de crèdit): 
 

Partida Concepte Modificació) 
11300 Imposts sobre bens immobles urbana 11.500€ 
11200 Impostos sobre bens immobles rústica 10.000€ 
151.63203 Construcció espai cobert (anul·lació crèdit) -6.100€ 
 TOTAL 21.500€ 
 
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 
 
Sense que es produeixin intervencions per part dels membres del Ple, la proposta és sotmesa a 
votació, resultant aprovada per unanimitat. 
 
I sense haver-hi més assumptes de què tractar, l’Alcalde aixeca la sessió essent les 20:45 hores 
del dia 22 de novembre 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 
 


