ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 06/2016
NÚM.: 06/2016
DATA SESSIÓ: 12 DE SETEMBRE DE 2016
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 024 a 028.
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. Joan Callejón i Creus
Sr. Ventura Bagaria i Canal
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias
Sr. Ignasi Garolera i Coromina
Sr. Ferran Martínez i Casellas
Sr. Joan Pons i Puntí
Sra. Montse Triola Comas
Sr. Àlex Bansell Hornowski
Sr. Santi Corominas Ruaix
S’INCORPOREN POSTERIORMENT:
--NO HI ASSISTEIXEN:
--EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
Sra. Alba Molas i Rifà
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. 024/2016.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS
ANTERIORS.



Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 04/2016, de 6 de juny.
Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 05/2016, de 18 de juliol

Sense que hi hagi esmentes, les actes són sotmeses a consideració del plenari, resultant
aprovades per unanimitat dels presents.
2.- A.P. 025/2016.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON
MUNICIPAL PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE I
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PER CESSIÓ DE CABALS A L’AJUNTAMENT DE TAVERTET, 2N TRIMESTRE DE
2016, PERSENTADA A INSTÀNCIA DE SOREA SA.
Vist que l’empresa concessionària del servei municipal d’abastament d’aigua ha presentat
davant del Registre General d’aquesta corporació el cànon relatiu a la prestació del servei,
corresponent al 2n trimestre de 2016, amb la quota que resulta a favor d’aquest consistori,
adjuntant-se també l’estat de comptes actualitzat per al període esmentat, així com la
liquidació del cànon per a la cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet per al mateix
període.
Vist que tal i com estableix el corresponent acord de concessió de la prestació del servei,
l’Ajuntament de l’Esquirol haurà de procedir a aprovar les quotes resultants del cànon per
tal de procedir al seu cobrament.
Vist que el resultat detallat dels comptes presentats, per al 2n trimestre de 2016 és el que
seguidament es relaciona:
2n Trimestre de 2016:
Compensació 50 % ETAP Manlleu:
Quota:

1.629,18 Eur
- 637,83 Eur
991,35 Eur

Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (2n T 2016)

24,70 Eur

Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el cànon concessional del servei municipal d’abastament d’aigua, el
cànon per cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet i la quota resultant a favor de
l’Ajuntament de l’Esquirol, presentat per l’empresa concessionària del servei, SOREA SA,
corresponent al 2n trimestre de 2016, d’acord amb el detall que s’indica a continuació:
2n Trimestre de 2016:
Compensació 50 % ETAP Manlleu:
Quota:

1.629,18 Eur
- 637,83 Eur
991,35 Eur

Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (2n T 2016)

24,70 Eur

Segon.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa SOREA SA, i requerir-la per tal
que procedeixi al pagament efectiu de les quotes a favor d’aquest Ajuntament.
Sense que es produeixin intervencions per part dels membres del Ple, la proposta es
sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents.
3.- A.P. 026/2016.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ABAST DE
LA DELEGACIÓ DE LES FUNCIONS DE RECAPTACIÓ DE TRIBUTS I ALTRES
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS.
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran delegar en altres
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Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els corresponguin.
Amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres facultats de gestió,
liquidació i recaptació de ingressos de dret públic locals, mitjançant l’adopció dels
corresponents acords plenaris.
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú modificar l'abast de la
delegació efectuada a favor de la Diputació de Barcelona respecte les facultats de gestió,
liquidació i recaptació dels ingressos de dret públic que en la part resolutiva d’aquest
dictamen, s’enumeren i, alhora, regular l’exercici de la delegació i les facultats que es
reserva l’Ajuntament.
Val a dir que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 116.1- que
les administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques poden
delegar les competències de llur titularitat a altres administracions o entitats en els termes
que estableix la normativa sectorial aplicable, estableix en el seu article 8.4 que la
delegació d'una competència pot reservar, a favor de l'òrgan delegant, les facultats de
control i seguiment de l'exercici de la competència delegada, i es pot subjectar a condició,
suspensiva o resolutòria, o a termini.
En virtut de tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament que, amb el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, adopti els següents
ACORDS
Primer.- Modificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona mitjançant
anteriors acords plenaris que, a aquests efectes, s'hauran d'entendre modificats, de les
funcions de recaptació dels tributs, en el sentit que s'especifica a continuació:
I. – Taxa ocupació via pública:
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe
· Dictar la provisió de constrenyiment
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
II. – Taxa per prestació de serveis en cementiris locals
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe
· Dictar la provisió de constrenyiment
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
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Segon.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per a
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions,
respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat
delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o
de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.
Tercer.- Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió
Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic descrits en l'apartat primer d'aquest
acord, establir els llocs i els mitjans de pagament d'acord amb la normativa que sigui
d'aplicació, l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres
ingressos de dret públic i la normativa interna de la Diputació de Barcelona reguladora de
la prestació d'aquest servei.
Quart.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest acord
es regeix per les següents regles:
Regla primera.- La delegació atorgada te caràcter general i una duració de dos
anys a comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per
períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva
decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.
Regla segona.- L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments,
els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen
tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de
desplegament, així com a allò que s’estableix en l’Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals
ha estat delegada en la Diputació de Barcelona i en la normativa interna de la
Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei.
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i
en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa
concordant.
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació
de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen
els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona i en
la normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació
d'aquest servei.
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.
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Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la
prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de
serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals,
regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.
Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la
recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si
aquests tributs figuren entre els tributs delegats.
L’atorgament d’aquestes
bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de
Govern de l’Organisme de Gestió Tributària.
En circumstàncies singulars, la presidència de l’ORGT podrà aprovar bestretes
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que
representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.
Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats
recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:
1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada
concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a
l’Ajuntament de forma quinzenal.
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades
pels diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions
d’ingressos indeguts aprovades a en el període quinzenal anterior, amb les
especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants en
la forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions
locals.
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de
l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la
conclusió del període de pagament voluntari fins al moment en què tingui
lloc el pagament del deute, al tipus d'interès establert a la normativa vigent.
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà
abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte
de recaptació.
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es
transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà
directament al compte de la Diputació.
Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al
titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de
Gestió Tributària.
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L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament
general de recaptació i llurs disposicions concordants.
Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als
òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació
voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents:
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva
la gestió de la recaptació executiva.
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.
c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis d’accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics.
d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el compte
anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i exercicis, i
tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa vigent en cada
moment.
Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de Gestió
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents:
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de
constrenyiment, degudament justificades.
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu,
degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament.
d. Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui per
a la gestió del servei.
e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament General
de Recaptació i en les disposicions concordants.
f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències
delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi
d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació
que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la
utilització de les dependències municipals.
Regla desena.
L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures
necessàries per a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i
tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre
arxius i documents i a les especificacions contingudes en l’Ordenança general de
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels
quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona.
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels
arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució
de documents originals en suports físics per còpies electròniques de documents
amb validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots els documents
generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels
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ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport paper com els de
suport electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord amb el que estableix la
normativa d’arxius i documents, les taules d’avaluació i els acords de la Comissió
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD).
Regla onzena. L’Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració
“d’encarregat del tractament” respecte de les dades personals que l’administració
delegant aporti, per tal de materialitzar la delegació efectuada, i adoptarà les
mesures tècniques i organitzatives adequades per a la protecció de totes les dades
personals, tant de les aportades per l’administració delegant com de les que aportin
directament els contribuents.
A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades
facilitades per l’administració delegant conforme a les instruccions que rebi
d’aquesta; no aplicarà o utilitzarà aquestes dades amb una finalitat distinta a
l’objecte de la delegació i no comunicarà les dades a terceres persones, ni tant sols
per a la seva conservació -llevat que la Llei General Tributària o qualsevol altra
norma amb rang de llei ho autoritzi-, o què l’Organisme hagi de contractar
prestacions de caràcter material o tècnic que comportin el tractament de les dades
amb una empresa o empreses alienes; en aquest darrer supòsit el contractista de
l’ORGT també tindrà la consideració d’encarregat del tractament.
Als efectes contemplats en aquesta Regla onzena, l’Organisme de Gestió Tributària
queda expressament facultat per l’ajuntament delegant per tal d’efectuar les
peticions d’informació amb transcendència tributària i comunicació o cessió de
dades que es deriven dels articles 93, 94 i 95 de la Llei general tributària, o
qualsevol altra norma que contempli dites comunicacions o cessions.
Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de dades
personals que corresponen de l’Organisme de Gestió Tributària, els quals van ser
creats i regulats pel decret de la presidència de la Diputació de Barcelona i del seu
Organisme de Gestió tributària de data 14 de desembre de 2010, publicat en el
BOPB de data 17 de gener de 2011 i què figuren inscrits en el Registre de protecció
de dades de Catalunya de l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.
Les mesures de seguretat d’aquest fitxer són de nivell mig, d’acord amb allò
establert al R.D. 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal.
Regla dotzena. Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les
següents:
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita,
d'acord amb allò que estableix la regla primera.
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord.
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.
Cinquè.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que,
per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida i un cop acceptada
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publiqui aquest acord de delegació, per a general coneixement, juntament amb l’acord
d'acceptació de la delegació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Obert el torn d’intervencions, el Secretari explica que l’acord es refereix a aquelles taxes
les quals els padrons són confeccionats pel propi ajuntament, perquè és qui té la
informació necessària, quan en realitat qui té delegada aquesta tasca és la Diputació de
Barcelona a través de l’ORGT. No té sentit que aquest ens es faci responsable d’uns
padrons en els quals no intervé.
Sense que es produeixin intervencions per part dels membres del Ple, la proposta es
sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents.
4.- A.P. 027/2016.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE D’OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL “ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS EDAR DE
CANTONIGRÒS – PRIMERA FASE”.
Examinat l’expedient tramitat per a l’aprovació del projecte d’obra municipal ESTACIÓ
DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS EDAR DE CANTONIGRÒS – PRIMERA FASE,
amb un pressupost d’execució per contracta de 469.611,05 euros (IVA no inclòs), redactat
per encàrrec d’aquest Ajuntament i en virtut del conveni d’assistència tècnica subscrit entre
el Consell Comarcal d’Osona i aquest Ajuntament, per l’enginyer industrial Sr. Josep
Rovira Plarromaní, dels Serveis Tècnics de l’ens comarcal.
Resultant que el projecte va ser aprovat inicialment per acord del Ple de la corporació,
núm. 013/2016, adoptat en sessió celebrada el dia 6 de juny de 2016.
Resultant que l’acord va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data
18 de juliol de 2016, al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al seu lloc web.
Resultant que durant el període d’exposició al públic s’ha presentat una al·legació, que ha
estat informada per la Secretaria municipal.
Considerant que correspon al Ple de la corporació pronunciar-se sobre les al·legacions
presentades, aprovant al mateix temps, amb caràcter definitiu el projecte que ens ocupa,
en virtut del que preveu la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
Resultant que procedeix desestimar l’al·legació formulada, pels motius que s’indiquen:
-

Al·legació núm. 1
Núm. de registre: 2075, de 17 d’agost de 2016
Nom i cognoms: Isidre Codina i Crosas
Resum del seu contingut:
Al·lega en relació a la tramitació simultània de l’aprovació del projecte tècnic
i de l’expedient de licitació de les obres.
Al·lega en relació al fet que únicament s’aprovi i liciti el projecte
corresponent a la primera fase, en lloc de fer-ho pel global del projecte,
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donant servei únicament a un 7 o 8 % de la població.
Motius per a la seva desestimació: En primer lloc, cal indicar que la tramitació simultània
que s’ha donat a l’expedient d’aprovació del projecte i de licitació de les obres obeeix a
motius de necessària celeritat, atès que compta amb el cofinançament del Pla únic d’obres
i serveis de Catalunya, anualitat 2012, que expira el 31 de desembre d’enguany.
En la normativa vigent existeixen altres exemples que permeten aquesta superposició de
procediments, com és el cas de llicències d’obres i ambientals (activitats), per concórrer
ambdós sobre la mateixa pretensió de l’interessat, si bé la norma deixa clar que la llicència
ambiental és prèvia al permís d’obres. D’altra banda, per aplicació de les institucions del
Dret civil (en qualsevol cas supletori de l’administratiu), les adjudicacions i concessions es
poden sotmetre a tot tipus de clàusules condicionals, suspensives i resolutòries;
institucions que per altra banda cal completar amb les pròpies del Dret administratiu, com
són els principis de celeritat, d’eficàcia i de conservació dels actes.
Aquestes premisses avalen una tramitació simultània, que té el se encaix legal sempre que
no es solapin, ja no els expedients, sinó els efectes legals d’aquests. En qualsevol
expedient de contractació es diferencien quatre fases (preparació, adjudicació, execució i
extinció), de tal manera que el solapament d’efectes entre aprovació del projecte i licitació
es produiria en el cas d’adjudicació del contracte sense que hi hagués el projecte
definitivament aprovat.
Tal i com ja estava previst, el procediment de licitació, en la seva fase d’obertura de les
ofertes presentades, condicionat a l’aprovació definitiva del projecte tècnic, ha quedat
suspès fins a aquest fet es produeixi.
Cal dir que, pels motius que s’han indicat anteriorment, concorren en l’expedient motius
suficients per a la seva tramitació d’urgència, tant pel que fa a l’aprovació del projecte com
a la seva licitació. En lloc d’això, s’optà per la tramitació ordinària, si bé simultània, dels dos
expedients, ja que d’altra manera implicaria la reducció dels terminis d’informació pública i
de presentació de proposicions a la meitat dels previstos per al procediment ordinari, la
qual cosa implicaria una lesió, per bé que justificada, dels drets dels particulars i dels
possibles licitadors, que d’aquesta manera s’ha intentat evitar.
Pel que fa al fet que el projecte s’hagi dividit en fases, cal indicar que si bé el principi
general imperant en la normativa de contractes del sector públic és la impossibilitat de
dividir, amb l’objectiu de disminuir la quantia del mateix i eludir així els requisits de
publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació de corresponguin (art. 86 del
TRLCSP). En tramitar-se l’expedient com un concurs obert, i no estar subjecte a regulació
harmonitzada, cal concloure que en cap cas s’han eludit els requisits de publicitat o de
procediment d’adjudicació.
Resulta obvi que l’objecte del contracte admet fraccionament, en tractar-se d’una actuació
delimitada en tres sectors del nucli, perfectament diferenciats i amb substantivitat pròpia.
No obstant això, poc sentit tindria iniciar una execució per fases sense que en la primera
s’inclogués la construcció de l’EDAR, que dona sentit a la globalitat del projecte i soluciona
definitivament el problema històric del nucli de Cantonigròs, pel que fa al tractament de les
aigües residuals.
Pels motius exposats, es proposa al Ple de l’Ajuntament, en la seva condició d’òrgan de
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contractació segons el que estableix la Disposició Addicional Segona del Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Desestimar les al·legacions formulades pel Sr. Isidre Codina i Crosas, pels motius
anteriorment transcrits i que es tenen aquí per reproduïts a tots els seus efectes.
Segon.- Aprovar definitivament el projecte executiu d’obra municipal titulat ESTACIÓ
DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS EDAR DE CANTONIGRÒS – PRIMERA FASE,
amb un pressupost d’execució per contracta de 469.611,05 euros (IVA no inclòs), redactat
per encàrrec d’aquest Ajuntament i en virtut del conveni d’assistència tècnica subscrit entre
el Consell Comarcal d’Osona i aquest Ajuntament, per l’enginyer industrial Sr. Josep
Rovira Plarromaní, dels Serveis Tècnics de l’ens comarcal.
Tercer.- Publicar el corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al seu lloc web.
Quart.- Notificar el present acord al reclamant, amb indicació dels recursos que siguin
procedents.
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Corominas pregunta sobre com es soluciona el tram de
la font de les Dones. El Sr. Coromines i el Sr. Alcalde repassen el projecte i discuteixen
sobre alguns dels extrems d’aquest.
El Sr. Corominas li diu a l’Alcalde que havien quedat que algunes coses que les anirien a
veure sobre el terreny.
El Sr. Alcalde li respon que hi aniran tots tres (referint-se a ell mateix, al Sr. Corominas i al
tècnic redactor del projecte) ara pel setembre, però ja li avança que no es pot travessar el
rec.
El Sr. Bansell pregunta a l’Alcalde sobre les altres fases de l’actuació, sobre quins terminis
d’execució hi ha previstos.
El Sr. Alcalde li respon que durant l’any 2017, que les diferents fases aniran encadenades.
Sense que es produeixin intervencions per part dels regidors i les regidores, la proposta es
sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents.
5.- A.P. 028/2016.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE D’OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL TITULAT “PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DELS
COL·LECTORS DEL BARRI DEL PADRÓ I DEL CARRER DEL PUIG”.
Examinat l’expedient tramitat per a l’aprovació del projecte d’obra municipal titulat
PROJECTE EXECUTIU DE CONTRUCCIÓ DELS COL·LECTORS DEL BARRI DEL
PADRÓ I DEL CARRER DEL PUIG, amb un pressupost d’execució per contracta de
1.140.736,84 euros (IVA vigent inclòs), redactat per encàrrec d’aquest Ajuntament, per
l’enginyer industrial Sr. Josep Colomer Oferil (col·legiat COEIC 6115) de la mercantil
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COLOMER-RIFÀ SLP.
Resultant que el projecte va ser aprovat inicialment per acord del Ple de la corporació,
núm. 018/2016, adoptat en sessió celebrada el dia 18 de juliol de 2016.
Resultant que l’acord va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data
1 d’agost de 2016, al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al seu lloc web.
Resultant que durant el període d’exposició al públic s’ha presentat una al·legació, que ha
estat informada per la Secretaria municipal.
Considerant que correspon al Ple de la corporació pronunciar-se sobre les al·legacions
presentades, aprovant al mateix temps, amb caràcter definitiu el projecte que ens ocupa,
en virtut del que preveu la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
Resultant que procedeix desestimar l’al·legació formulada, pels motius que s’indiquen:
-

Al·legació núm. 1
Núm. de registre: 2002 (i 2003 –duplicada), de 3 d’agost de 2016
Nom i cognoms: Sebastià Riera Cusí
Resum del seu contingut:
Al·lega en relació al fet que els veïns d’aquest sector han estat pagant
durant anys el Cànon de l’Aigua a l’Agència Catalana de l’Aigua, i que hauria
de ser aquest organisme qui s’hauria de fer càrrec de dels costos de
construcció de l’EDAR. Demana que aquesta part, s’exclogui del repartiment
de costos entre els veïns.

Motius per a la seva desestimació: L’al·legació que es formula no fa referència al contingut
del projecte, sinó al finançament de les obres. Sense entrar en el fons de l’al·legació, la
qüestió del finançament del projecte pot ser objecte de de recurs en el moment de
l’aprovació del pressupost, de la seva modificació o quan s’acordi la imposició de
contribucions especials, acte aquest que haurà de ser notificat individualment als
propietaris afectats. Cal tenir present que la normativa vigent en matèria de contribucions
especials fixa un percentatges mínims de finançament municipal pel que fa a les
actuacions subjectes a contribucions especials, que és del 10% del cost total.
Pels motius exposats, es proposa al Ple de l’Ajuntament, en la seva condició d’òrgan de
contractació segons el que estableix la Disposició Addicional Segona del Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Desestimar les al·legacions formulades pel Sr. Sebastià Riera Cusí, pels motius
anteriorment transcrits i que es tenen aquí per reproduïts a tots els seus efectes.
Segon.- Aprovar definitivament el projecte executiu d’obra municipal titulat PROJECTE
EXECUTIU DE CONTRUCCIÓ DELS COL·LECTORS DEL BARRI DEL PADRÓ I DEL

Carrer Nou, 1

08511 L’Esquirol

Tel. 938568000

Fax. 938568305

c/e: lesquirol@diba.cat

11

CARRER DEL PUIG, amb un pressupost d’execució per contracta de 1.140.736,84 euros
(IVA vigent inclòs), redactat per encàrrec d’aquest Ajuntament, per l’enginyer industrial Sr.
Josep Colomer Oferil (col·legiat COEIC 6115) de la mercantil COLOMER-RIFÀ SLP.
Tercer.- Publicar el corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al seu lloc web.
Quart.- Notificar el present acord al reclamant, amb indicació dels recursos que siguin
procedents.
Llegida la proposta per part del Secretari, aquest comenta que l’al·legació formulada fa
referència al finançament de l’actuació, pel que fa al finançament de l’EDAR, qüestió
aquesta que no és objecte de recurs per raó de l’aprovació del projecte d’obres, sinó en tot
cas, en el moment en que es debati l’expedient de contribucions especials.
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta es sotmet a la consideració del plenari,
resultant aprovada per unanimitat dels presents.
6.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA.
Es dóna compte al Ple de les resolucions dictades per l’Alcaldia compreses entre els
números 074/2016 a la 110/2016, dictades entre els dies 31 de maig i 6 de setembre de
2016.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
7.- 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 094/2016
a 146/2016, adoptats en sessions celebrades els dies 6 de juny, 20 de juny, 4 de juliol, 18 de
juliol i 25 de juliol de 2016.
Els membres del Ple es donen per assabentats.

8.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PAGAMENT
MITJÀ A PROVEÏDORS, 2N TRIMESTRE DE 2016.
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 de l’informe trimestral
sobre morositat i pagament mitjà a proveïdors corresponent al 2n trimestre de l’exercici
2016, mitjançant lliurament de còpia de l’informe a cada un dels regidors i regidores, per la
qual cosa el Ple es dóna per assabentat.
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9.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, 2N
TRIMESTRE DE 2016.
Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de 2015 a data 30 de juny
de 2016, 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.
10.- PRECS I PREGUNTES.

Obert el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde comenta les dues al·legacions desestimades en
relació als projectes de clavegueram. Diu que, tot i la correcció d’aquestes, li sap greu que
hi hagi esmenes a uns projectes com aquests, que s’han consensuat amb el territori.
Continua la seva intervenció dient que li sobta la presentada en relació al projecte del
Pedró, pel fet que sigui el president de l’Associació de Veïns qui pretengui que
l’Ajuntament reclami a l’Agència Catalana de l’Aigua.
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 20.00
hores, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe.
El Secretari

Vist i plau
L’Alcalde

Lluís Xandri i Molas

Àlex Montanyà i Rifà
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