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ACTA DE SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT PLE 
 
 
Identificació de la sessió: 
 

Núm.:   3/2012 
Caràcter:  extraordinari 
Data:   30 d’abril de 2012 
Hora d’inici:  20,15  hores 
Lloc:    Sala d’actes de l’Ajuntament 

 
 
Assistents: 
 

Josep Maria Abellà Rovira, alcalde 
Jaume Graells Cisteró, regidor 
Míriam Contijoch Bonell, regidora 
Jordi Abellà Barril, regidor 
Sergi Sendra Gómez, regidor 
Montserrat Feliu Roig, regidora 
Alejandro Ruiz Lobato, secretari-interventor  

 
  

  
Ordre del dia: 

 
PRIMER.- Donar d’alta l’Ajuntament a la mútua d’assegurances MC Mutual per 
accidents de treball del personal de l’Ajuntament 
SEGON.- Renúncia del regidor José Maria Soler Oliva 
TERCER.- Aprovació, si escau, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora 
de la taxa per la prestació de serveis a les piscines municipals, instal·lacions 
esportives i altres serveis anàlegs 
QUART.- Aprovació, si escau, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora 
de la taxa per la prestació del servei de la llar d’infants municipal 
 
L’Alcalde, a fi de tramitar-los amb la màxima celeritat possible, proposa incloure 
a l’ordre del dia els punts que tot seguit s’indiquen. El Ple per unanimitat ratifica 
la inclusió dels mateixos: 
 
CINQUÈ: Modificació del pressupost 12.31 mitjançant suplement de crèdit 
SISÈ: Adhesió a l’Associació de Municipis per a la Independència 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
PRIMER. Donar-se d’alta a la mútua d’assegurances MC Mutual per 
accidents de treball del personal de l’Ajuntament 
 
Atès que les mútues d’accidents de treball i enfermetats professionals són 
associacions empresarials col·laboradores en la gestió de la Seguretat Social, 
sense ànim de lucre i que requereixen de l’autorització de l’administració 
competent. 
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Atès que les mútues són les encarregades de gestionar les prestacions derivades 
d’accidents de treball i/o infermetat professional. 
 
Atès que aquest Ajuntament no està donat d’alta en cap mútua per cobrir els 
accidents de treball del personal. 
 
Atès el Reglament sobre col·laboració de les mútues d’accidents de treball i 
infermetats professionals de la Seguritat Social, aprovat pel Reial Decret 
1993/1995, de 7 de desembre. 
 
Per tot això, 
 
El Ple ACORDA per unanimitat: 
 
Primer.- Donar-se d’alta a la mútua d’assegurances MC Mutual per accidents de 
treball del personal de l’Ajuntament. 
 
Segon.- Autoritzar a l’Alcalde a les signatures que siguin necessàries per du a 
terme el present acord. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a MC Mutual. 
 
 
SEGON. Renúncia del regidor José Maria Soler Oliva 
 
ANTECEDENTS 
 
a) El regidor Sr. José María Soler Oliva, amb DNI 77784164 va prendre possessió 
dels seu càrrec en data 11 de juny de 2011. 
 
b) El dia 23 de març de 2012 va presentar al registre de l’Ajuntament la seva 
renúncia com a regidor d’aquest Ajuntament.           
 
c) El Sr. José María Soler Oliva es va presentar com a regidor a les llistes del PSC-
PM.  
 
d) El candidat següent en les llistes per la qual es va presentar el regidor que ha 
presentat la dimissió és la Sra. Montserrat Vicens Marlès, que en data 4 d’abril de 
2012 també ha presentat la seva renuncia anticipada.  
 
e) El candidat posterior en les llistes és la Sra. Soledad Jerez Díaz que en data 12 
d’abril de 2012 també ha presentat la seva renuncia anticipada.  
 
f) El candidat posterior en les llistes és el Sr. Juan Manuel Ayllon Fernandez 
Victorio. 
         
FONAMENT DE DRET 
 
1.- L’art. 182 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny, del Règim electoral 
general, preveu que en cas de renuncia d’un regidor s’atribuirà el seu lloc al 
candidat següent de la llista electoral per la qual es va presentar.  
 
2.-  La “Instrucción de 10 de julio de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre 
sustitución de cargos representativos locales” i l’art. 9 del Reial Decret 
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2568/1996, de 28 de novembre, Reglamento de organización, funcionamiento y 
régimen jurídico de las entidades locales,  regulen el procediment per a la 
substitució dels regidors. 
 
Per tot això, 
 
El Ple ACORDA amb els vots favorables del Sr. Josep Maria Abellà Rovira, Sr. 
Jaume Graells Cisteró, Sra. Míriam Contijoch Bonell i les abstencions del Sr. Jordi 
Abellà Barril, la Sra. Montserrat Feliu Roig i el Sr. Sergi Sendra Gómez.  
 
Primer.- Prendre coneixement de la renúncia com a regidor del Sr. José María 
Soler Oliva, presentada a l’Ajuntament en data 23 de març de 2012. 
 
Segon.- Proposar a la Junta Electoral Central (o JEZ) el nomenament del 
candidat Sr. Juan Manuel Ayllon Fernandez Victorio, als efectes de l’expedició de 
la credencial corresponent.   
 
 
TERCER. Aprovació, si escau, de la modificació de l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per la prestació de serveis a les piscines 
municipals, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs 
 
Vist el que disposen els arts. 15 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, que aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
pel que fa al règim jurídic de les ordenances fiscals municipals. 
 
Vist l’informe de secretaria, l’estudi tècnic econòmic i l’informe de fiscalització 
prèvia de la intervenció. 
 
Vista la proposta de modificació de l’ordenança fiscal número 16 reguladora de la 
taxa per la prestació de serveis a les piscines municipals, instal·lacions 
esportives i altres serveis anàlegs. 
 
Vistes les competències atribuïdes al Plenari de la Corporació per l’art. 52.2.f) del 
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Ple ACORDA per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal número 16 
reguladora de la taxa per la prestació de serveis a les piscines municipals, 
instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs: 

 
Article 5. Beneficis fiscals 
 

1. S’aplicarà una bonificació del 20% a aquells grups de nens i nenes en 
edat escolar superiors als deu membres que avisin amb antelació.  

2. S’aplicarà una exempció als menors de 4 anys 
3. A l’article regulador de la quota tributària d’aquesta ordenança es 

contenen les tarifes reduïdes per a menors 
 

Article 6 Quota tributària 
 
La quantia de la taxa per l’utilització de la piscina municipal es 
determinarà aplicant les tarifes següents: 
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Per l’entrada personal a la piscina: 
 

ABONAMENTS INDIVIDUALS (Preu per temporada) 
 
Majors de 4 i menors de 14 anys...................30,00 Euros 
Majors de 14 i menors de 18 anys.................45,00 Euros 
Majors de 18 anys.......................................55,00 Euros 
 
ABONAMENTS PER UNITAT FAMILIAR (Preu per temporada. S’entén per 
unitat familiar la formada per 2 adults i tots els menors de 14 
anys)........................................................120,00 Euros. 
 
ENTRADA DIÀRIA 
 
Entrada infantil (de 4 fins els 14 anys)...............2,00 Euros 
Entrada joves i grans (de 14 en endavant)..........3,00 Euros 

 
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública mitjançant un edicte al 
BOPT i al taulell d’edictes de la Corporació durant un termini de 30 dies hàbils, 
termini durant el qual si no es presenten al·legacions quedarà definitivament 
aprovat, aquest acord esdevindrà definitiu i es procedirà a la publicació íntegra 
de la modificació d’ordenances al BOPT . 
 
El Grup de CIU vol aclarir el sentit del seu vot, ja que tot i no estar d’acord amb 
aquest article (tal i com van votar al seu dia) si estan conformes amb la 
modificació que es proposa davant del Ple en aquesta sessió. 
 
 
QUART. Aprovació, si escau, de la modificació de l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per la prestació del servei de la llar d’infants 
municipal 
 
Vist el que disposen els arts. 15 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, que aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
pel que fa al règim jurídic de les ordenances fiscals municipals. 
 
Vist l’informe de secretaria, l’estudi tècnic econòmic i l’informe de fiscalització 
prèvia de la intervenció. 
 
Vista la proposta de modificació de l’ordenança fiscal número 26, reguladora de 
la taxa per la prestació del servei de la llar d’infants municipal.  

 
Vistes les competències atribuïdes al Plenari de la Corporació per l’art. 52.2.f) del 
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Ple ACORDA per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 16, 
reguladora de la taxa per la prestació del servei de la llar d’infants municipals: 

 
 

Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
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- Matrícula: 150 euros 
- Material: De 0 a 1 any: 40 € 
  De 1 a 2 anys: 50 € 
  De 2 a 3 anys: 60 € 
- Quota mensual (horari de 8:30 a 16:30): 150 euros. 
- taxa per la devolució de rebuts domiciliats: 3,25€/rebut 

 
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública mitjançant un edicte al 
BOPT i al taulell d’edictes de la Corporació durant un termini de 30 dies hàbils, 
termini durant el qual si no es presenten al·legacions quedarà definitivament 
aprovat, aquest acord esdevindrà definitiu i es procedirà a la publicació íntegra 
de la modificació d’ordenances al BOPT . 
 
 
CINQUÈ. Modificació del pressupost 12.31 mitjançant suplement de 
crèdit 
 
Expedient número 12.23, referent a la modificació de crèdits del pressupost de 
despeses mitjançant suplement de crèdit  i/o crèdit extraordinari. 

ANTECEDENTS 

 
1. Pel Decret de l’Alcaldia núm. 33/12 de data 27 d’abril de 2012 s’inicia 
l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de 
crèdit  i/o crèdit extraordinari. 

FONAMENTS DE DRET 

 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refòs de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i als articles 34 a 38 del Reial decret 
500/1990. 

2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar 
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el 
pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, 
el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit 
extraordinari o de suplement de crèdit. 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb 
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost 
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides 
no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin 
reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 

3. Segons els articles 22.2.e i 47  de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es 
competència del Ple de l’Ajuntament amb majoria simple. 

4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
amb relació a l’article 19.3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual 
a’aprova el Text Refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP). 
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Per tot això, 
 
El Ple ACORDA per unanimitat: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit  número 12/23 que cal 
finançar  mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals, del 
pressupost vigent de la corporació. 
 
Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, 
 
Econòmica Funcional Denominació Import 

213.00 920 
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I 
UTILLATGE 

2.200,00 

219.00 920 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 1.300,00 
220.00 920 ORDINARI NO INVENTARIABLE 3.000,00 
221.00 920 ENERGIA ELÈCTRICA:GENERAL 9.000,00 

221.20 920 
PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT: 
GENERAL 

1.900,00 

226.01 920 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES 350,00 
226.08 338 FESTES POPULARS 25.000,00 
230.00 912 DIETES DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN 500,00 

231.00 912 
LOCOMOCIÓ DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE 
GOVERN 

100,00 

609.01 151 PAVIMENTACIO NUCLI LA PLANETA 178.437,27 
609.02 151 URB. PASSEIG ZONA ESPORTIVA 109.379,10 
619.00 151 OBRES CARRERÓ CALVARI 38.785,00 
619.01 151 OBRES PAVIMENTACIÓ 145.563,36 
622.00 337 TANCAMENT PISTA POLIESPORTIVA 35.120,55 
622.01 337 INSTAL.LACIONS PISCINA 15.325,74 
632.00 342 SALA MULTIFUNCIONAL 3.503,90 
633.00 342 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES PISCINA 3.309,00 

 
per a les quals la consignació és insuficient, cal tramitar l’expedient de 
suplement de crèdit que s’ha de finançar  mitjançant  romanent de tresoreria per 
a despeses generals, del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les 
disposicions vigents d’acord amb el següent detall: 
  
Despeses que cal finançar: 
 
Suplements de crèdit: 
 
Partida Consignació inicial Proposta d’increment Consignació definitiva 

213.00 2.200,00 € 1.320,07 € 3.520,07 € 
219.00 1.300,00 € 1.000,00 € 2.300,00 € 
220.00 3.000,00 € 500,00 € 3.500,00 € 
221.00 9.000,00 € 4.000,00 € 13.000,00 € 
221.20 1.900,00 € 1.100,00 € 3.000,00 € 
226.01 350,00 € 1.500,00 € 1.800,00 € 
226.08 25.000,00 € 3.500,00 € 28.500,00 € 
230.00 500,00 € 500,00 € 1.000,00 € 
231.00 100,00 € 500,00 € 600,00 € 
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609.01 178.437,27 € 9.391,73 € 187.829 € 
609.02 109.379,10 € 5.765,57 € 115.144,67 € 
619.00 38.785,00 € 4.083,12 € 42.868,12 € 
619.01 145.563,36 € 14.556,33 € 160.119,69 € 
622.00 35.120,55 € 3.366,89 € 38.487,44 € 
622.01 15.325,74 € 1.853,88 € 17.179,62 € 
632.00 3.503,90 € 1.124,10 € 4.628,00 € 
633.00 3.309,00 € 370,99 € 3.679,99 € 

 
Finançament que es proposa: 
 
Romanent líquid de tresoreria: 
 

Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible:                      54.432,68 € 

 
 
Segon. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de 
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial 
de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En 
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització 
del període d’exposició pública, per resoldre-les.   
 
 
SISÈ. Adhesió a l’Associació de Municipis per a la Independència 
 
Antecedents 
 
Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de 
continguts que retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un 
moviment entre els municipis de Catalunya que va comportar la declaració de 
municipis moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta 
manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010. 
 
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels 
drets humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions 
Unides , com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per 
l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu article 1 proclama:  
 

“Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret 
determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu 
desenvolupament econòmic, social i cultural. 
 
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar 
lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, 
però, cap de les obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica 
internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret 
internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de 
subsistència. 
 
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat 
d’administrar territoris no autònoms, i territoris fideïcomís, promouran 
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l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord 
amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides”. 

 
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució 
d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de 
protegir i promoure els seus interessos comuns i genèrics. 
 
Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 
a 136, que els ens locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el que 
disposa l’esmentat Decret 110/1996. 
 
Tenint en compte que en data 14 de desembre de 2011, a la ciutat de Vic, es va 
constituir formalment l’Associació de Municipis per la Independència i es van 
aprovar els seus estatuts, i vist el contingut dels mateixos. 
 
Per tot això, 
 
El Ple ACORDA per unanimitat: 
 
Primer: Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda 
en Vic en data 14 desembre de 2011. 
 
Segon: Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació. 
 
Tercer: Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a 
l’efectivitat dels presents acords. 
 
Quart: Delegar en l’Alcalde per representar aquest Ajuntament davant 
l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts. 
 
Cinquè: Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis 
per a la Independència domiciliada al C/ Ciutat, 1, 08500 de Vic i també a la 
Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
El senyor alcalde aixeca la sessió a les 20.42 hores i d’ella s’estén la present acta 
del contingut de la qual, com a Secretari, en dono fe. 
 
 
 
 
 
Josep Maria Abellà Rovira 
Alcalde 

Alejandro Ruiz Lobato 
Secretari-Interventor 

 


