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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 02/2019 
 
NÚM.: 02/2019 
DATA SESSIÓ: 11 DE FEBRER DE 2019 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 002 a 005. 
HORA: 19.00 HORES 
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL 
 
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ: 
Sr. Àlex Montanyà i Rifà 
Sr. Ignasi Garolera i Coromina 
Sr. Ventura Bagaria i Canal 
Sra. Alba Molas i Rifà 
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias 
Sr. Ferran Martínez i Casellas 
Sr. Joan Pons i Puntí 
Sra. Elisabet Redon Verdaguer 
Sr. Santi Corominas Ruaix 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
Sr. Àlex Bansell Hornowski 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
--- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Sra. Montse Triola Comas 
 
SECRETARI-INTERVENTOR:  
Sr. Lluís Xandri i Molas 
 

 
L’Alcalde dona la benvinguda al públic i als electes assistents i dóna peu a l’obertura de la 
sessió, emplaçant al Secretari per tal que procedeixi a la lectura de la primera proposta 
d’acord de conformitat amb l’ordre del dia. 
 
1.- A.P. 002/2019.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS 
ANTERIORS. 
 

• Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 10/2018, de 17 de desembre. 

• Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 11/2018, de 31 de desembre. 

• Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 01/2019, de 14 de gener. 
 
Sense que hi hagi esmenes, les actes són sotmeses a consideració del plenari, resultant 
aprovades per unanimitat dels presents. 
 
2.- A.P. 003/2019.- APROVACIÓ PROVISIONAL (2a), SI S’ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM, NÚM. 01/2018, DE MODIFICACIÓ DELS USOS, 
TIPUS D’ACTIVITATS ADMESES A L’ÚS DE “INDÚSTRIA INTEGRADA”. 
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En la sessió celebrada el dia 11 de juny de 2018, el Ple de l’ajuntament de l’Esquirol va 
adoptar, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres que legalment en 
formen part, l’Acord Plenari núm. 022/2018, pel que es resolgué aprovar inicialment la 
modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de l’Esquirol núm. 01/2018, 
de Modificació de l’article 72 de les Normes urbanístiques, classificació i definició dels 
usos, tipus d’activitats admeses a l’ús de “Indústria integrada”, redactada pels serveis 
tècnics municipals. 
 
D’acord amb el procediment regulat al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i articles concordants aplicables del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, es sotmeté 
l’expedient a exposició pública, pel termini d’un mes, mitjançant la publicació dels 
corresponents anuncis, al Tauler d’Anuncis de la casa consistorial, a la pàgina web 
d’aquest Ajuntament (www.lesquirol.cat), al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (de 
8 d’octubre de 2018), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 7722, de 9 
d’octubre de 2018) i al diari EL PUNT AVUI de data 4 d’octubre de 2018. 
 
Durant el referit termini, d’acord amb certificació emesa per la Secretaria Municipal, no es 
formularen al·legacions. 
 
No concorren, en aquest expedient, les circumstàncies per a atorgar tràmit d’audiència als 
municipis limítrofes, ja que l’àmbit del pla que es modifica no limita amb l’àmbit territorial de 
cap d’ells. 
 
Es considerà la inexistència d’organismes públics afectats per raó de llurs competències en 
relació a aquest expedient, pel que no es sol·licità l’emissió d’informes. 
 
Mitjançant acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol, en sessió celebrada el dia 
17 de desembre de 2019. 
 
Posteriorment a l’aprovació provisional i a la tramesa de l’expedient a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme, s’ha detectat en el redactat diversos erros materials, que es 
concreten en el següent: 
 

- Referències normatives errònies. 
- Referències a epígrafs dels annexos de la Llei 20/2009, avui inexistents. 

 
Havent-se detectat aquestes errades materials, i amb la finalitat d’evitar haver de redactar 
un text refós per a la seva esmena amb posterioritat al seu sotmetiment a consideració de 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, s’ha estimat convenient 
procedir a la seva esmena amb caràcter previ, mitjançant l’adopció d’un segon acord 
d’aprovació provisional. 
 
Vist allò que disposen els articles 96 en relació al 76 i següents del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i articles 
concordants aplicables del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, 
de 18 de juliol. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
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ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment, novament i una vegada esmenades les errades 
materials detectades, la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
l’Esquirol núm. 01/2018, de Modificació de l’article 72 de les Normes urbanístiques, 
classificació i definició dels usos, tipus d’activitats admeses a l’ús de “Indústria integrada”, 
redactada pels serveis tècnics municipals. 
 
Segon.- Notificar l’adopció del present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central, trametent-se la documentació necessària, per mitjans electrònics, per 
tal que procedeixi, si s’escau, a la seva aprovació definitiva en el termini màxim de tres 
mesos i corresponent publicació, d’acord amb el que disposen els articles 80, 85 i 89 del 
Text refós de la Llei d’Urbanisme. 

 
Obert el torn d’intervencions, el Secretari explica els motius d’aquesta segona aprovació 
provisional, que són conseqüència dels defectes advertits per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme, prèviament a la seva aprovació definitiva. 
 
Sense que es produeixin intervencions per part dels membres del Ple, la proposta és 
sotmesa a votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
3.- A.P. 004/2019.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE REQUERIMENT DE 
DOCUMENTACIÓ I CONSTITUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA A L’OFERTA MÉS 
AVANTATJOSA DE LA LICITACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DE TRAMITACIÓ 
ORDINÀRIA I AMB UN ÚNIC CRITERI D’ADJUDICACIÓ, DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU D’OBRA PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES CONTINGUDES EN EL 
PROJECTE EXECUTIU D’APARCAMENT I VIAL A CANTONIGRÒS. 
 
Vist l’expedient de licitació per a la contractació de les obres contingudes en el PROJECTE 
EXECUTIU D’APARCAMENT I VIAL A CANTONIGRÒS, de tramitació ordinària, 
procediment obert i amb un únic criteri d’adjudicació. 
 
Atès que durant el termini obert a l’efecte es presentaren 3 proposicions, totes elles 
admeses, les quals foren les següents: 
 

NÚM. DE PLICA LICITADOR 

1 INFRAESTRUCTURAS TRADES SL 

2 SEÑALES GIROD SL 

3 CONSTRUCCIONS ICART SA 

 
Vistes les valoracions realitzades per la Mesa de Contractació, integrades en les actes 
corresponents, que s’assumeixen com a motivació del present acord, de conformitat amb 
les quals s’han atorgat les puntuacions que s’indiquen, i ordenades per ordre de prelació, 
segons segueix: 
 

NÚM. 
D’ORDRE 

NÚM. 
DE 

PLICA 

 
LICITADOR 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

1 2 SEÑALES GIROD SL 100,00 

mailto:lesquirol@diba.cat


Carrer Nou, 1     08511 L’Esquirol     Tel. 938568000     Fax 938568305     c/e: lesquirol@diba.cat  4 

2 1 INFRAESTRUCTURAS TRADE SL 91,48 

3 3 CONSTRUCCIONS ICART SA 89,84 

 
A la vista de la valoració realitzada per la Mesa de Contractació, es considera que l’oferta 
econòmicament més avantatjosa és la presentada per SEÑALES GIROD SL. 
 
Vista la proposta de la Mesa de contractació, de data 17 de gener de 2019, que s’assumeix 
íntegrament com a motivació d’aquest acord. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Classificar, de conformitat amb allò disposat a l’article 150 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes del sector públic, les ofertes presentades en el present 
expedient de contractació mitjançant procediment obert per al contracte per a l’execució de 
les obres contingudes en el PROJECTE EXECUTIU D’APARCAMENT I VIAL A 
CANTONIGRÒS, de la següent forma: 
 
Oferta més avantatjosa: 
 
Primer lloc: SEÑALES GIROD SL 
Puntuació total obtinguda: 100 punts 
 
Segon lloc: INFRAESTRUCTURAS TRADEE SL 
Puntuació total obtinguda: 91,48 punts 
 
Tercer lloc: CONSTRUCCIONS I CART SA 
Puntuació total obtinguda: 89,84 punts 
 
La mercantil SEÑALES GIROD SL, amb NIF B60070505, resulta ser el licitador que ha 
presentat l’oferta més avantatjosa en el present expedient de contractació 
 
Segon.- Requerir a SEÑALES GIROD SL per tal que, dins del termini de deu dies hàbils a 
comptar dels del següent a aquell en que haguera rebut el requeriment, presenti la 
documentació justificativa de les circumstàncies a les quals es refereixen les lletres a) a c) 
de l’apartat 1 de l’article 140 de la LCSP, si no ho hagués aportat amb anterioritat, tant de 
licitador com d’aquelles altres empreses a les capacitats de les quals es recorri, sense 
perjudici d’allò establert al segon paràgraf de l’apartat 3 de l’esmentat article; de disposar 
efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte conforme l’article 76.2: i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui 
procedent. Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, 
informàtics o telemàtics, llevat que s’estableixi altra cosa en els plecs. 
 
De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà 
que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l’import del 3 per cent del 
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en 
primer lloc contra la garantia provisional, si s’hagués constituït, sense perjudici d’allò 
establert a la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 71. 
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Tercer.- Una vegada presentada la documentació requerida, i essent aquesta conforme, 
l’òrgan de contractació haurà de procedir a l’adjudicació del contracte esmentat. No obstant 
això, si de la documentació presentada es comprova que no es compleixen les condicions 
necessàries per a la seva adjudicació, s’efectuarà un nou requeriment al licitador següent a 
aquell, per l’ordre que han quedat classificades les seves ofertes. 

 
Sense que es produeixin intervencions, la proposta és sotmesa a votació, resultant 
aprovada per unanimitat dels presents. 
 
4.- A.P. 005/2019.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’INCREMENT DELS CONCEPTES 
RETRIBUTIUS DEL PERSONAL NO INCREMENTATS DIRECTAMENT PLE REIAL 
DECRET LLEI 24/2018, DE 21 DE DESEMBRE, PEL QUE S’APROVEN MESURES 
URGENTS EN MATÈRIA DE RETRIBUCIONS EN L’ÀMBIT DEL SECTOR PÚBLIC. 
 
En data 27 de desembre de 2018, s’ha publicat en el BOE el Reial Decret Llei 24/2018, de 
21 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit 
del sector públic. 
 
L’article 3.2 del citat Reial Decret Llei estableix: 
 

“En el año 2019, las retribuciones del personal al servicio del sector público no 
podrán experimentar un incremento global superior al 2,25 por ciento respecto a las 
vigentes a 31 de diciembre de 2018, 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 y sin considerar a tales efectos los gestos de acción 
social que, en términos globales, no podrán experimentar ningún incremento en 
2019 respecto a los de 2018. 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 2017 alcanzara o superase el 2,5 por ciento se añadiría, con efectos 
1 de julio de 2019, otro 0,25% 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: 2,30 %. 
PIB igual a 2,2: 2,35 %. 
PIB igual a 2,3: 2,40 %. 
PIB igual a 2,4: 2,45 %. 
 
[…].” 

 
Aquest segon augment, del 0,25% addicional (com a màxim), queda condicionat al 
compliment de les condicions que assenyala la pròpia norma i a la seva aprovació per part 
del Consell de Ministres. 
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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 i extrasalariales devengadas por dicho personal en el año 
anterior, teniendo en cuenta el incremento anual consolidado de 1,75 por ciento 
autorizado para 2018. 
 

Tot i el què estableix el Reial Decret Llei esmentat, 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 2,25 per cent, amb efectes a data 1 de gener de 2019, 
tots els conceptes salarials que no s’incrementen de forma automàtica d’acord amb el 
Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents en 
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, del personal funcionari i laboral de 
l’Ajuntament que consten a la plantilla de personal aprovada per l’Ajuntament. 
 
Segon.- Aprovar l’increment addicional que resulti de l’aplicació del paràgraf segon de 
l’article 3.2 del Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures 
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, amb efectes a data 1 de 
juliol de 2019 en endavant, de tots els conceptes salarials que no s’incrementen de forma 
automàtica d’acord amb l’esmentada norma, del personal funcionari i laboral de 
l’Ajuntament que consten a la plantilla de personal aprovada per l’Ajuntament. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Gerència de Serveis d’Assistència a l’administració 
dels recursos humans de la Diputació de Barcelona. 

 
Explicats els antecedents i fonaments de la proposta per part del Secretari, i sense que es 
produeixin més intervencions, la proposta és sotmesa a consideració del plenari, resultant 
aprovada per VUIT (8) vots a favor (Srs. Montanyà, Bagaria, Garolera, Martínez i Pons; i 
Sres. Molas, Pugidesens i Redon) i UNA (1) abstenció (Sr. Corominas), 
 
5.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA. 
 
S’incorpora a la sessió el regidor Sr. Àlex Bansell. 
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Es dóna compte al Ple de les resolucions dictades per l’Alcaldia compreses entre els 
números 136/2018 a la 016/2019, dictades entre els dies 10 de desembre de 2018 i 6 de 
febrer de 2019. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
6.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL. 
 
Es dóna compte al Ple de les acords adoptats per la Junta de Govern Local números 
155/2018 a 008/2019, adoptats en sessions celebrades els dies 10 de desembre de 2018 i 
14 de gener de 2019. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
7.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PAGAMENT 
MITJÀ A PROVEÏDORS, 4T TRIMESTRE DE 2018. 
 
En compliment del que estableix la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials; i de l’Ordre HAP/2015/2012, de 1 d’octubre, per la que es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i de 
conformitat amb el que estableix el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es 
desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les 
administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recurs dels 
règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dóna compte al Ple dels informes trimestrals 
sobre morositat i pagament mitjà a proveïdors corresponent al 4t trimestre de l’exercici 
2018, mitjançant lliurament de còpia de l’informe a cada un dels regidors i regidores, per la 
qual cosa el Ple es dóna per assabentat. 
 
8.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, 4T 
TRIMESTRE DE 2018. 
 
Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de 2016 a data 31 de 
desembre de 2018, 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, 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, mitjançant lliurament de còpia a cada un dels regidors i regidores, per la qual 
cosa el Ple es dóna per assabentat. 
 
9.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn de precs i preguntes, intervé el Sr. Alcalde per comentar els recents robatoris 
que hi ha hagut el municipi. Indica que s’han posat els fets en coneixement dels Mossos 
d’Esquadra i que s’estan investigant. També demana a la població que extremi les 
mesures de prevenció. 
 

mailto:lesquirol@diba.cat


Carrer Nou, 1     08511 L’Esquirol     Tel. 938568000     Fax 938568305     c/e: lesquirol@diba.cat  8 

Així mateix, comenta que s’ha rebut 3 propostes per a la gestió del control d’accés a la 
Foradada, presentades per Educa (que proposa accés únicament amb guia), Protecta (que 
ho enfoca més de cara a la seguretat, i que actualment gestiona l’accés al Torrent de la 
Cabana) i Anigami (la opció escollida). Comenta alguns detalls de la proposta presentada i 
indica que s’iniciarà per Setmana Santa. 
 
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 19.40 
hores, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe. 
 
         Vist i plau  
El Secretari        L’Alcalde 
 
 
 
 
Lluís Xandri i Molas       Àlex Montanyà i Rifà 
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