
CODI DE L’EXPEDIENT: 30  NOM DE L’EXPEDIENT: 2020_30_SESSIO ORDINARIA 3 DE FEBRER DE 2020

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMENT EL DIA 3 DE FEBRER DE
2020 A LES 21.30 HORES 

Identificació de la sessió

Núm.: 01/2020
Data: 3 de febrer de 2020
Horari: 21.30 hores
Lloc: Ajuntament de Vilanova de Sau

Assistents
Alcalde:
Joan Riera Comellas

Regidors:
Maria Milagros Martínez Adan
Ivette Font Font
Carles Orra Boix
David Quinetero González
Pilar Sancho Orra
Íngrid Bofill Vilamala

Secretari-Interventor :
Jordi Gros Roca

Ordre del dia

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Despatx oficial.
3. Donar compte de les resolucions.
4. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost.
5. Coneixement de l’informe d’intervenció sobre el compliment de la llei 15/2010, de modificació de

la llei 3/2004, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions
comercials.

6. Aprovació expedient de declaració de crèdit incobrable presentat per l’ORGT.
7. Ratificar la modificació del estatuts del Consorci del Ter.
8. Aprovació de l’actualització del conveni-tipus sobre l’assumpció de la gestió informatitzada del Padró

d’habitants dels ens locals (AGIPH).
9. Aprovació de l’increment dels conceptes retributius del personal al servei de l’administració i dels

membres de la Corporació.
10. Aprovació de l’execució dels treballs necessaris per la reparació dels danys ocasionats per la

llevantada dels dies 19 a 23 de gener de 2020, d’acord amb la tramitació d’emergència establert
en l’article 120 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic

11. Mocions, Precs i preguntes.
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

De la redacció de l’acta de la sessió anterior, tots els membres del Ple en tenen coneixement ja que
disposen d’una còpia.

El Ple aprova per unanimitat dels set regidors presents, dels set que composen el Ple, l’acta del dia 9
de desembre de 2019.

2.- DEPATX OFICIAL

Es posa a disposició dels regidors/res els llibres de registre d’entrades i sortides de l’Ajuntament a la
secretaria d’aquesta Corporació.
Per tot això el Ple es dona per assabentat.

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 resolucions de
la núm. 2019/128 a 2020/006.

Per tot això el Ple es dona per assabentat

4.DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST.

Es dona compte de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 31 de desembre de 2019,
en aplicació del que disposa l’article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 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.
Per tot això el Ple es dona per assabentat.
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5.CONEIXEMENT DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI
15/2010, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE
LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN OPERACIONS COMERCIALS.

Per part del secretari es dona compte del compliment als terminis previstos a la Llei 15/2010 de
modificació de la Llei 3/2004, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
operacions comercials en relació el pagament de les obligacions d’aquest Ajuntament corresponent al
quart trimestre de 2019.

Els regidors/es han pogut examinar les dades trameses al Ministeri d’Hisenda.

Per tot això el Ple es dona per assabentat.

6. APROVACIÓ EXPEDIENT DE DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE PRESENTAT PER
L’ORGT.

D’acord amb la proposta presentada per l’Organisme de Gestió Tributària, referent a la declaració de
crèdits incobrables.

Examinats els expedients administratius de constrenyiment que s’instrueix en la Unitat de Recaptació
contra els deutors que s’indiquen en la relació que consta a l’expedient.

Considerant que ha quedat demostrada la insolvència dels deutors, així com la impossibilitat de
satisfer el deute.

De conformitat amb el que disposa l’article 62 del Reglament general de recaptació i l’Ordenança
general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, sens perjudici de poder fer
efectius els dèbits en cas que el deutor esdevingui a una millor fortuna, el Ple aprova per unanimitat
dels set regidors presents, dels set que composen el Ple, els següents

ACORDS

Primer.- Declarar incobrables i donar de baixa en el comptes la relació que s’adjunta i que consta en
detall a l’expedient:

Relació 19002: La present relació consta de 2 expedients, per un import de cent euros i vuitanta-vuit
cèntims (100,88 €).

Relació 19003: La present relació consta de 3 expedients, per un import de nou-cents deu euros i
quinze cèntims (910,15 €).
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Relació 19005: La present relació consta de 1 expedient, per un import de tres mil dos-cents
quaranta-tres euros i setanta-tres cèntims (3.243,73 €).

Segon.- Trametre aquest acord, així com la documentació adjunta a l’Organisme de Gestió Tributària.

7. RATIFICAR LA MODIFICACIÓ DEL ESTATUTS DEL CONSORCI DEL TER.

Antecedents

1. L’article 7 dels estatuts del Consorci del Ter publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona
en data 15 d’abril de 2019 i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 12 d’abril de
2019 estableix la necessitat que els membres dels Consorci acceptin de forma expressa i pel quòrum
pertinent a aquells nous membres.

2. L’assemblea de data 26 de setembre de 2019, l’Assemblea del Consorci del Ter, va aprovar
l’acceptació de l’Ajuntament de Campllong i Riudellots de la Selva com a membres de dret del
Consorci del Ter, modificant l’article 2 i l’annex dels Estatuts, així com també la modificació de l’article
27 de dits estatuts, quedant redactats de la següent forma:

- Inclusió en l’apartat segon de l’article 2 dels estatuts: ....Campllong i Riudellots de la Selva...
- Inclusió en l’annex dels estatuts: Campllong – Tram 1*; Riudellots de la Selva – Tram 2*.
- Modificació de l’article 27 dels Estatuts, en el sentit següent:

a) Supressió del final de l’article on s’estableix “...En el cas dels Consells Comarcals, aquests no hi
aporten cap quantitat i en formen part amb veu i sense vot”, substituint el mateix pel següent redactat:
“...En el cas dels Consells Comarcals, aquests gaudiran de veu i vot i realitzaran una aportació que
l’Assemblea fixarà”.

b) S’afegiria un paràgraf a l’article 27 dels estatuts: “Les quanties fixades en l’annex dels estatuts
referents a les aportacions dels ens consorciats s’incrementaran anualment en funció de la variació a
l’alça de l’IPC de Catalunya que dictamini l’INE o organisme equivalent que el substitueixi”.

3. En els mateixos acords es va aprovar sotmetre l’expedient de modificació, sol·licitant la ratificació
de la modificació per part de cada un dels seus membres.

Fonaments de dret

I. L’article 118 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, preveu que els
Consorcis són entitats de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada, creades per
diverses administracions públiques o entitats integrants del sector públic institucional, entre sí o amb la
participació d’entitats privades pel desenvolupament d’activitats d’interès comú a totes elles dins de
l’àmbit de les seves competències. Els articles 119 i següents del citat text legal regulen el règim
jurídic, el règim d’adscripció, el règim de personal, pressupostari i de comptabilitat i control econòmic
financer, la creació, la dissolució, la separació i el contingut dels estatuts.
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II. Els articles 269 i següents del 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

(TRLMRLC) preveuen aquesta entitat pública de caràcter associatiu i regula, entre altres, el règim i els
estatus.

III. Els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995 de 13 de juny (ROAS) que regulen reglamentàriament i per tant amb un major detall aquests
ens. Concretament, l’article 322 del Reglament relatiu a la modificació dels estatuts del consorci
preveu que s’adopta amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, que ha de ser ratificada pels
ens, les administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats per a
l’aprovació previst al seu torn als articles 313 i següents.

IV. La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de
regidors, d’acord amb el que preveu l'article 47.2.g) de la LRBRL, l’article 114 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 i l’article 313.2 del ROAS.

V. Els acords plenaris que requereixen per la seva adopció el quòrum de majoria qualificada han de
ser informats prèviament per la secretaria de la Corporació i tots aquells amb repercussió econòmica,
financera o patrimonial, a més per la Intervenció municipal de conformitat amb el que disposen els
articles 54.1 b) del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat
per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril (TRRL), 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic dels ens locals
(ROF) i el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de
l’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

D’acord amb aquests antecedents i fonaments, el Ple aprova per unanimitat dels set regidors
presents, dels set que composen el Ple, els següents:

ACORDS

Primer.- Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter arrel dels acords adoptats per
l’Assemblea en data 26 de setembre de 2019 pels quals es va aprovar la modificació dels Estatuts del
Consorci del Ter que consten en la part expositiva d’aquest acord.

Segon.- Notificar aquest acord al Consorci del Ter i delegar al Consorci la gestió per a la informació
pública conjunta de la modificació estatutària, el seguiment de la ratificació per la totalitat dels
membres que l’integren, i la comunicació a l’ens d’adscripció i al Registre d’Entitats Locals de la
Generalitat de Catalunya.

8. APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI-TIPUS SOBRE L’ASSUMPCIÓ DE LA
GESTIÓ INFORMATITZADA DEL PADRÓ D’HABITANTS DELS ENS LOCALS (AGIPH).
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ANTECEDENTS

En data 18 de novembre de 2019 s’ha fet públic en el BOPB l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona
de data 31 d’octubre de 2019 pel qual s’aprova l’actualització del Conveni-Tipus sobre l’assumpció de la
Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants dels ens locals (AGIPH).

La Comissió de Govern de la Diputació de Barcelona (actualment, denominada Junta de Govern), en
sessió de data 26 de juny de 1997, va aprovar un Conveni-tipus que articulava jurídicament l’encomanda
de gestió de l’AGIPH (Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants dels ens locals), publicat al BOPB núm.
169 de 16.7.1997.

L’esmentada assumpció de la gestió informatitzada del Padró d’habitants formulada per la LRBRL
comportava que la Diputació de Barcelona hagués de posar a disposició dels ens locals els mitjans adients
per dur a terme totes actuacions necessàries per fer-la efectiva, per això, es va considerar que l’institut
jurídic més adient per subsumir aquesta funció de l’AGIPH era l’encomanda de gestió, prevista a l’anterior
Llei estatal 30/1992, de 26.11 (de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú); actualment, derogada per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, Així, l’encomanda de gestió suposa, en aquest cas, la realització d’activitats de caràcter material o
tècnic de la competència d’una entitat local (el municipi, en relació amb el padró d’habitants) que
s’encomana a una altra Administració (la Diputació de Barcelona), per raons d’eficàcia o quan no es
disposin els mitjans idonis per al seu exercici.

En data 27 d’abril de 2016, va ser aprovat el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de les seves
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) (DOUE de 4.5.2016).

Davant de la necessitat d’adaptar el dret espanyol al model establert pel RGPD, el proppassat 7 de
desembre de 2018 va entrar en vigor la nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
dades personals i garanties dels drets digitals.

Aquesta Llei complementa, clarifica i desenvolupa alguns aspectes de gran rellevància en la protecció de
dades de caràcter personal, tant des del punt de vista dels drets de les persones com de les obligacions de
les persones i entitats que tracten dades de caràcter personal i deroga l’anterior Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal.

Així, aquesta modificació normativa afecta substancialment a les obligacions dels responsables i dels
encarregats dels tractaments de dades i això és el que fa necessari una actualització del Conveni-tipus de
l’AGIPH, aprovat a l’any 2010.

Així mateix, existeixen també altres raons de caràcter tècnic que justifiquen la necessitat de dita
actualització, com és el canvi en el programari i en els sistemes d’interoperabilitat entre les diferents
administracions públiques que hi participen en la gestió del Padró.

Finalment, s’haurà d’adequar l’existència de totes les encomandes de gestió a les normes de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovades per la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, i que tindrà la seva implementació a través del Registre de convenis de col·laboració i
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cooperació de la Generalitat de Catalunya, com a mesura de publicitat activa que podran dur a terme els
propis ajuntaments.

NORMATIVA APLICABLE

En relació al padró d’habitants:

- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
(BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018).

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones
físiques en allò que respecta al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes
dades (RGPD) (DOUE de 4.5.2016).

- Reglament estatal de Població i Demarcació Territorial de les Entitats locals, aprovat pel RD 1690/1986,
d’11 de juliol, segons la redacció del seu Títol II disposada pel RD 2612/1996, de 20 de desembre (BOE
núm. 14, del 16 de gener de 1997).

- Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la que es publica la Resolució de 30 de gener
de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Coordinació de
Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als
Ajuntaments sobre gestió del padró municipal (BOE núm. 71, de 24 de març de 2015.

- Reial Decret 3/2010, 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de
l’Administració Electrònica (BOE núm. 25, de 29 de gener de 2010)

Quant a l’encomanda de gestió:

- Llei 40/2018, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (art. 11).

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) (art. 17.1, 31 i 36).

Pel que fa a la publicitat del conveni:

- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern (art. 14).

- Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny
(art. 309).

Pel que fa a l’òrgan competent:

- L’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), disposa
que l’acceptació de les encomandes de gestió realitzades per altres administracions requereix el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, per tant, el Ple és l’òrgan
competent per a l’aprovació d’aquest Conveni-tipus sobre l’assumpció de la gestió informalitzada del padró
d’habitants dels ens locals (AGIPH) per la Diputació de Barcelona.
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- L’article 179.1.b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que és necessari l’informe previ del secretari o secretària de la
Corporació i, si s’escau, de l’interventor o interventora, per adoptar els acords del Ple sempre que es tracti
de matèries per a les quals s’exigeix un quòrum de votació especial.

Per tot això el Ple aprova per unanimitat dels set regidors presents, dels set que composen el Ple, els
següents:

ACORDS

Primer.- Aprovar l’encomanda de gestió en favor de la Diputació de Barcelona de la gestió informatitzada
del Padró d’habitants del municipi de Vilanova de Sau.

Segon .- Aprovar l’actualització del Conveni-Tipus sobre l’Assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró
d’Habitants (AGIPH), d’acord amb la minuta que consta en l’expedient i publicat en BOPB de 18 de
novembre de 2019.

Tercer.- Facultar a l’alcalde per la seva signatura.

9. APROVACIÓ DE L’INCREMENT DELS CONCEPTES RETRIBUTIUS DEL PERSONAL AL
SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ I DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

En data 22 de gener de 2020, s’ha publicat en el  BOE el Reial Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener, pel
qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic.

En l’article 3.2 estableix: “En el año 2020, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto a las vigentes a 31 de
diciembre de 2019, 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. A estos efectos, en las
retribuciones de 2019 el incremento del 0,25 por ciento vinculado a la evolución del PIB se
considerará, en cómputo anual. Los gastos de acción social, en términos globales, no podrán
experimentar ningún incremento en 2020 respecto a los de 2019. A este respecto, se considera que
los gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las
contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades
consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público.

Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2019
alcanzara o superase el 2,5 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2020, otro 1 por ciento
de incremento salarial. Para un crecimiento inferior al 2,5 por ciento señalado, el incremento
disminuirá proporcionalmente en función de la reducción que se haya producido sobre dicho 2,5 por
ciento, de manera que los incrementos globales resultantes serán:

PIB igual a 2,1: 2,20 %.
PIB igual a 2,2: 2,40 %.
PIB igual a 2,3: 2,60 %.
PIB igual a 2,4: 2,80 %.
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A los efectos de lo dispuesto en este apartado, en lo que a incremento del PIB se refiere, se
considerará la estimación avance del PIB de cada año publicada por el Instituto Nacional de
Estadística (INE). Una vez publicado el avance del PIB por el INE y, previa comunicación a la
Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo
de 9 de marzo de 2018, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros se aprobará, en su caso, la
aplicación del incremento. Del citado Acuerdo se dará traslado a las Comunidades Autónomas, a las
Ciudades Autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias.
Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,30 por ciento de la masa salarial para, entre
otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la
revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, la homologación de
complementos de destino o la aportación a planes de pensiones.”

L’apartat 4 del mateix article estableix: “La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse
en el porcentaje máximo previsto en el apartado dos de este artículo, en términos de homogeneidad
para los dos períodos objeto de comparación, está integrada por el conjunto de las retribuciones
salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año anterior, teniendo en cuenta, en
cómputo anual, el incremento vinculado a la evolución del PIB autorizado en 2019.”

L’article 18.2 del RDL –Régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales- estableix:
“Las cuantías de los límites recogidos en esta disposición incluyen un aumento del 2 por ciento
respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2019. Asimismo se aplicará el incremento retributivo
adicional vinculado a la evolución del PIB que, de acuerdo con el artículo 3.Dos, se apruebe para el
personal del sector público..”

Tot i el què estableix el RDL, 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 suficient disponibilitat pressupostaria, el Ple aprova per unanimitat dels set regidors presents,
dels set que composen el Ple, els següents:

ACORDS

Primer.- Incrementar en un 2 per cent, amb efectes a data 1 de gener de 2020, tots els conceptes
salarials que no s’incrementen de forma automàtica per a l’any 2020, del personal funcionari i laboral
de l’Ajuntament, així com dels membres electes de la Corporació.

Segon.- Aplicar l’increment retributiu addicional vinculat a l’evolució del PIB d’acord amb l’article 3.2
del Reial Decret-llei 2/2020, amb efectes a data 1 de juliol de 2020, pel personal funcionari i laboral de
l’Ajuntament, així com dels membres electes de la Corporació.

Tercer.- Notificar el present acord a la Gerència de Serveis d’Assistència a l’administració dels
recursos humans de la Diputació de Barcelona.
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El Ple acorda per unanimitat introduir la següent proposta d’acord a l’ordre del dia atesos els
desperfectes ocasionats per la llevantada dels dies 19 a 23 de gener de 2020 ja que cal procedir-ne a
la seva reparació de forma immediata.

10.- APROVACIÓ DE L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS NECESSARIS PER LA REPARACIÓ DELS
DANYS OCASIONATS PER LA LLEVANTADA DELS DIES 19 A 23 DE GENER DE 2020, D’ACORD
AMB LA TRAMITACIÓ D’EMERGÈNCIA ESTABLERT EN L’ARTICLE 120 DE LA LLEI 9/2017, DE 8
DE NOVEMBRE, DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC.

Entre el diumenge 19 i el dijous 23 de gener de 2020 es va produir un temporal de llevant totalment
extraordinari al nostre municipi amb acumulacions de precipitació molt elevades. Aquest temporal va
generar múltiples destrosses i incidències. Entre els danys causats hi ha hagut el despreniment de la
carretera d’accés al municipis N-141 (que n’és titular la Diputació de Barcelona), despreniments de
diferents camins pavimentats i de terra que donen accés a nuclis de població en disseminats, danys
en les instal·lacions de captació d’aigua en la Riera Major, destrossa de guals d’encreuament de
torrents i inundació de la zona esportiva del municipi.

En data 3 de febrer de 2020 l’arquitecte municipal ha emès informe amb les següents consideracions:

“Entre el diumenge 19 i el dijous 23 de gener de 2020 es va produir un temporal de llevant totalment
extraordinari al nostre municipi amb acumulacions de precipitació molt elevades. Aquest temporal va
generar múltiples destrosses i incidències.  Entre els danys causats hi ha hagut el despreniment de la
carretera d’accés al municipis N-141 (que n’és titular la Diputació de Barcelona), despreniments de
diferents camins pavimentats i de terra que donen accés a nuclis de població en disseminats, danys
en les instal·lacions de captació d’aigua en la Riera Major, destrossa de guals d’encreuament de
torrents i inundació de la zona esportiva del municipi.

Amb el present, poso de manifest la situació de greu risc per les persones i béns que ha provocat
aquest temporal i que obliga a actuar de forma immediata per salvaguardar la seguretat ciutadana i els
béns així com permetre al comunicació dels veïns que han quedat aïllats, considerant el procediment
d’emergència en l’execució de les obres necessàries per la reparació dels danys ocasionats.

Per tot això cal actuar de forma immediata a la seva reparació mitjançant la tramitació d’emergència
de l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.”

D’acord amb el criteri dels tècnics, ens trobem davant d’un procediment extraordinari, ja que es
permet realitzar la prestació necessària encarregant-se directament a un tercer sense contracte, en
contra del principi formalista de la contractació administrativa. Aquest règim excepcional només
procedeix, quan sigui necessari que l’administració actuï de forma immediata degut, a alguna de els
causes establertes a l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i
que segons els tècnics queden sobradament acreditades.

Per tot això, quan succeeix alguna de les circumstàncies que determinen la excepcionalitat podrà
fer-se us d’aquest procediment d’emergència. És en la determinació d’aquestes circumstàncies en la
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magnitud que les actuacions a realitzar no puguin aconseguir-se en el moment necessari per un
procediment de contractació dels previstos per els casos d’urgència, quan es permet llavors l’actuació
directa i immediata que suposa el procediment d’emergència.

Les prestacions que contracten per pal·liar la situació d’emergència han de limitar-se a les actuacions
estrictament indispensables en l’àmbit objectiu i temporal per prevenir o solventar els danys derivats
de la situació d’emergència. En l’àmbit subjectiu, l’actuació s’ha de limitar a allò estrictament necessari
per solventar el dany produït o satisfer la necessitat sobrevinguda. En un àmbit temporal, requereix la
immediata acció que la justifiqui, sense que es pugui allargar en el temps, així com cessar quan la
situació hagi desaparegut.

En quan al procediment administratiu a seguir en els supòsit d’emergència segons l’article 120 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, és el següent:

1.L’òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, pot ordenar
l’execució del que sigui necessari per posar remei a l’esdeveniment produït o satisfer la necessitat
sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part, sense subjectar-se als requisits
formals que estableix aquesta Llei, fins i tot el de l’existència de crèdit suficient. En cas que no hi hagi
crèdit adequat i suficient, una vegada adoptat l’acord, s’ha de procedir a la seva dotació de conformitat
amb el que estableix la Llei general pressupostària.

2.El termini d’inici de l’execució de les prestacions no pot ser superior a un mes, comptat des de
l’adopció de l’acord. Si s’excedeix aquest termini, la contractació de les prestacions esmentades
requereix la tramitació d’un procediment ordinari.

3.Un cop executades les actuacions objecte d’aquest règim excepcional, s’ha d’observar el que
disposa aquesta Llei sobre compliment dels contractes, recepció i liquidació de la prestació.

En el supòsit que el lliurament dels fons necessaris s’hagi fet a justificar, un cop transcorregut el
termini d’un mes se n’ha de retre el compte justificatiu, amb reintegrament dels fons no invertits.

4. La resta de prestacions que siguin necessàries per completar l’actuació iniciada per l’Administració i
que no tinguin caràcter d’emergència s’han de contractar d’acord amb la tramitació ordinària.

Considerant allò que disposen els articles 117 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril por el
que s’aprova el Text Refós de les Disposicions legals vigents en matèria de Règim Local i l’article 120
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i d’acord amb les conclusions
contingudes en els documents tècnics redactats; el Ple aprova per unanimitat dels set regidors
presents, dels set que composen el Ple, els següents:

ACORDS

Primer- Ordenar, com a òrgan de contractació, l’execució dels treballs necessaris per la reparació
dels danys ocasionats per les pluges dels passats dies 19 a 23 de gener de 2020 consistent en la
reparació dels despreniments dels camins que donen accés a zones habitades del municipi, reparació
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dels danys en les instal·lacions de captació d’aigua en la Riera Major, reparació de guals
d’encreuament de torrents necessaris per la comunicació i neteja i reparació de la inundació de la
zona esportiva del municipi, d’acord amb la tramitació d’emergència establert en l’article 120 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Segon- Contractar per les obres de reparació abans esmentades a l’Empresa “Excavacions Carrera,
S.A”, amb C.I.F.A08757304 i  domicili al Carrer Mare de Déu del Far, 12. Polígon Industrial malloles,
Vic. ,

Tercer.- Iniciar els tràmits corresponents per la modificació del pressupost de l’Ajuntament amb la
dotació pressupostaria suficient per atendre al pagament d’aquesta actuació.

Quart.- sol·licitar finançament d’aquesta actuació a la Diputació de Barcelona, a la Generalitat de
Catalunya i a la subdelegació del govern a Barcelona.

La regidora Pilar Sancho manifesta que s’hagués pogut adjudicar a diferents empreses. L’alcalde
respon que atenent els treballs a realitzar que tenen el mateix objecte no es podia fraccionar.

La regidora Pilar Sancho pregunta quin import estimat estan quantificats els danys. L’alcalde respon
que s’està treballant per fer els càlculs, però la carretera de la Riba superarà els setanta mil euros.

El secretari posa en coneixement que s’està treballant per obtenir subvencions de les diferents
administracions.

11. MOCIONS,PRECS I PREGUNTES.

A) Moció presentada conjuntament per l'ACM i l'AMI

MOCIÓ DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL RESPECTE EL
M.H. PRESIDENT DE LA GENERALITAT QUIM TORRA I L’EURODIPUTAT ORIOL JUNQUERAS

El passat divendres dia 3 de gener de 2020,  en un acord, la Junta Electoral Central pretén executar la
inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra, malgrat no haver-hi sentència ferma, i
deixar sense efecte la seva credencial de diputat electe del Parlament de Catalunya.

Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que determina tant
l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya respecte els motius de
cessament del President del nostre país.

En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que l’eurodiputat Oriol Junqueras no
pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que va
dictaminar en data 19 de desembre de 2019 que hauria d’haver pogut recollir l’acta d’eurodiputat i que
tenia immunitat per aquesta raó.



CODI DE L’EXPEDIENT: 30  NOM DE L’EXPEDIENT: 2020_30_SESSIO ORDINARIA 3 DE FEBRER DE 2020

Aquestes dues resolucions d’un òrgan administratiu depenent de l’Estat Espanyol s’afegeixen a la
llarga llista d’electes i institucions del nostre país que pateixen persecució per part d’instàncies
administratives i judicials de l’Estat espanyol pel sol fet de defensar el dret d’autodeterminació de
Catalunya.

Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem estat al costat de
les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per trobar una solució política al
procés.

És per això, el Ple aprova per unanimitat dels set regidors presents, dels set que composen el Ple, els
següents:

ACORDS:

PRIMER.- Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per la qual s’intenta executar la
inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra i s’ordena la retirada de la seva
credencial de diputat. L’esmentada resolució vulnera tant l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com el
Reglament del Parlament de Catalunya.

SEGON.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què nega la condició
d’eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del TJUE en què es dictamina que hauria
d’haver recollit l’acta d’eurodiputat i, per tant, tindria immunitat parlamentària. A més, en data 5 de
gener, el Parlament Europeu ha reconegut com a eurodiputats al propi Oriol Junqueras, Carles
Puigdemont i Toni Comín.

TERCER.- Donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament de Catalunya el
proppassat dia 4 de gener, així com les actuacions que des del Govern de la Generalitat i des del
Parlament de Catalunya es prenguin per defensar tant els drets del President com dels eurodiputats
que són a la presó o a l’exili.

QUART.- Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el nostre país. S’ha de
posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes, representants de la societat civil i
institucions que, a més de no aportar solucions, allunyen l’acord polític.

CINQUÈ.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn dels exiliats i
exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i polítics dels ciutadans i ciutadanes
de Catalunya.

SISÈ.- Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a l’autodeterminació de
Catalunya, el dret a què siguem els catalans els qui decidim el nostre futur per mitjans polítics pacífics
i democràtics.

SETÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència
de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels Diputats, a la Presidència del
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Govern de l’Estat, a la Presidència del Parlament Europeu i a les entitats municipalistes de Catalunya.
I donar a conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del nostre municipi per aquells mitjans
que es creguin oportuns.

B) PREGUNTES

La regidora Pilar Sancho pregunta com és que hi ha una factura dels tancaments del Museu si es va
dir que ja estava tot liquidat.
L’alcalde respon que és l’import pendent de liquidar de la totalitat de l’import pressupostat, excepte la
col·locació que ha realitzat ell mateix i que lògicament no cobrarà.

La regidora Íngrid Bofill Vilamala pregunta sobre la obertura de la carretera principal. L’alcalde respon
que es tenia d’haver obert el divendres passat però que una esllavissada no ho va permetre.
Segurament en el transcurs d’aquesta setmana es podria obrir al trànsit.

La regidora Pilar Sancho demana quan s’arranjarà el camí del Viaix. L’alcalde respon que tenim el
municipi trinxat per la pluges i que s’està prioritzant per aquells camins principals que donen accés i
sortida al nucli. Un cop l’entrada principal estigui en condicions s’actuarà a la xarxa viaria secundària.

En no haver-hi més assumptes a tractar, i essent les vint-i-dues hores, l’alcalde aixeca la sessió, de la
qual com a secretari, estenc aquesta acta.

 Vist i plau
El secretari        L’Alcalde
Jordi Gros Roca      Joan Riera Comellas
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