ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 10/2018
NÚM.: 10/2018
DATA SESSIÓ: 17 DE DESEMBRE DE 2018
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 040 a 047.
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
Sra. Alba Molas i Rifà
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias
Sr. Ferran Martínez i Casellas
Sr. Joan Pons i Puntí
Sra. Montse Triola Comas
Sr. Santi Corominas Ruaix
S’INCORPOREN POSTERIORMENT:
Sra. Elisabet Redon Verdaguer
Sr. Àlex Bansell Hornowski
NO HI ASSISTEIXEN:
--EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
Sr. Ventura Bagaria i Canal
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. 040/2018.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS
ANTERIORS.



Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 08/2018, de 8 d’octubre.
Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 09/2018, de 12 de novembre.

Sense que hi hagi esmenes, les actes són sotmeses a consideració del plenari, resultant
aprovades per unanimitat dels presents.
S’incorporen a la sessió la Sra. Redon i el Sr. Bansell.
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2.- A.P. 041/2018.- APROVACIÓ PROVISIONAL, 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”.
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. 022/2017, 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, s’ha
sotmès 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.
Vist l’informe emès per la Secretaria municipal.
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
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment 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
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mesos i corresponent publicació, d’acord amb el que disposen els articles 80, 85 i 89 del
Text refós de la Llei d’Urbanisme.
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. 042/2018.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2018, NÚM. 2/2018, EN LA MODALITAT DE CRÈDITS
EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDITS.
Examinat l’expedient de modificació de crèdit núm. 02/2018 del vigent Pressupost, en la
seva modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan hagi de
realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no existeixi
en el pressupost de la Corporació crèdit o sigui insuficient o el consignat no sigui
ampliable, el president de la Corporació ordenarà la incoació de l’expedient de concessió
de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon. L’expedient,
que haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l’aprovació del Ple
de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos.
Seran així mateix d’aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels
pressupostos a què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei.
El finançament de modificacions de crèdit mitjançant el romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals, ha de complir els requisits de l'article 32 i, si escau, de la Disposició
Addicional Sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera -prorrogada per a l'exercici 2018 pel RD-llei 1/2018- interpretada
conforme a la Disposició Addicional 118ª LPGE 2018.
Considerant que l’aprovació dels expedients de concessió de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit exigeixen informe previ de la Intervenció municipal de fons i
aprovació del Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits sobre
informació, reclamació i publicitat que el Pressupost municipal, de conformitat amb allò
establert a l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de
quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes
de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions que estimin pertinents.
Considerant que les reclamacions presentades hauran de ser resoltes per l’Ajuntament
Ple, que acordarà, al mateix temps, l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de
crèdit del vigent Pressupost en la seva modalitat de crèdit extraordinari i suplement de
crèdit.
Considerant que en el supòsit que no es presentin reclamacions no serà necessària
l’adopció de nou acord, estenent-se a tal efecte certificació acreditativa de tal extrem per la
Secretaria General.
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Vistos els informes de la Intervenció Municipal sobre el compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i sobre la modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal
en la seva modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, es proposa al Ple de
l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 02/2018 del vigent
Pressupost Municipal en la seva modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
segons el següent detall:
CRÈDIT EXTRAORDINARI
Partida Pressupostària
Import
Font de Finançament
1.160.60900
544.131,34 Eur Romanent líquid de tresoreria
Clavegueram barri Pedró i carrer del Puig
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Partida Pressupostària
Import
Font de Finançament
1.454.61901
13.200,00 Eur Romanent líquid de tresoreria
Adequació camins Sant Julià de Cabrera
1.454.61902
54.454,00 Eur Romanent líquid de tresoreria
Adequació accés Sant Julià de Cabrera
1.1532.13000
1.420,00 Eur Nous i majors ingressos
Retribucions personal laboral
1.1532.13100
2.180,00 Eur Nous i majors ingressos
Personal laboral temporal brigada
1.323.13000
2.500,00 Eur Nous i majors ingressos
Personal laboral escola bressol
1.334.13100
200,00 Eur Nous i majors ingressos
Personal laboral temporal cultura
1.337.13000
2.000,00 Eur Nous i majors ingressos
Personal laboral punt jove
1.337.13100
2.550,00 Eur Nous i majors ingressos
Personal laboral temporal temps lliure
1.430.13000
700,00 Eur Nous i majors ingressos
Retribucions personal laboral (PE)
1.920.12000
600,00 Eur Nous i majors ingressos
Retribucions bàsiques funcionaris A1
1.920.12004
300,00 Eur Nous i majors ingressos
Retribucions bàsiques funcionaris C2
1.920.12006
200,00 Eur Nous i majors ingressos
Retribucions triennis
1.920.12100
600,00 Eur Nous i majors ingressos
Retribucions complementàries funcionaris
1.920.12101
1.000,00 Eur Nous i majors ingressos
Retribucions complement específic
1.920.12103
1.800,00 Eur Nous i majors ingressos
Serveis extraordinaris
1.920.13000
1.350,00 Eur Nous i majors ingressos
Retribucions personal laboral (OF)
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Segon.- L’increment de despesa proposat es finança mitjançant romanent líquid de
tresoreria (611.785,34 Eur) i amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els
totals previstos al pressupost corrent (17.400,00 Eur), en les partides 1.39300 i 1.39901 del
vigent pressupost d’ingressos.
Tercer.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament per tal que els possibles interessats puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions que estimin pertinents, durant els quinze dies hàbils següents a la publicació.
Quart.- El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que no es
presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic.
Obert el torn d’intervencions, el secretari explica els motius de la modificació de crèdit, per
ajustar les partides de personal a les necessitats reals de cada cas, i a la incorporació de
les actuacions a finançar amb romanent de tresoreria.
Sense que es produeixin més intervencions, la proposta és aprovada per SET (7) vots a
favor (Srs. Montanyà, Garolera, Martínez i Pons, i Sres. Molas, Puigdesens i Redon), i
TRES (3) abstencions (Srs. Coromina i Bansell; i Sra. Triola).
4.- A.P. 043/2018.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2017.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2017 van ser sotmesos a informe de
la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador en data 8
d’octubre de 2018. Exposat el Compte General al públic, en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 17 d’octubre de 2018, al tauler d’edictes de la corporació i
al web municipal pel període reglamentari, no s'hi han formulat reclamacions, al·legacions
ni observacions.
Com que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208 al
212 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció
dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar definitivament el compte general del pressupost de l’any 2017 de
l’Ajuntament de l’Esquirol, juntament amb tota la documentació que s’hi adjunta.
Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President de la
corporació per a l’atorgament dels documents necessaris per donar efectivitat al present
acord.
Tercer.- Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2017, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que
determinen els articles esmentats en la part expositiva.
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Sense que es produeixin intervencions per part dels membres del Plenari, la proposta és
sotmesa a votació, resultant aprovada per SET (7) vots a favor (Srs. Montanyà, Garolera,
Martínez i Pons, i Sres. Molas, Puigdesens i Redon), i TRES (3) abstencions (Srs.
Coromina i Bansell; i Sra. Triola).
5.- A.P. 044/2018.- APROVACIÓ DE SOL·LICITUD, A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,
PER A LA CONCERTACIÓ DE DUES OPERACIONS DE CRÈDIT, DINS DELS
PROGRAMES CAIXA DE CRÈDIT LOCAL I PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL.
Vist el vigent pressupost municipal, el qual preveu la concertació d’operacions de crèdit per
al finançament d’inversions, fins a un total de 595.000 euros.
Atès que aquest Ajuntament està duent a terme l’execució de les obres de REFORMA DEL
CAMP DE FUTBOL DE L’ESQUIROL, amb un pressupost d’execució per contracte de
722.394,95 euros (IVA inclòs) per a l’obra civil, i de 159.147,61 euros (IVA inclòs) per al
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL, MOBILIARI URBÀ I
EQUIPAMENT ESPORTIU, en total 880.542,66 euros (IVA inclòs).
Atès, igualment, que es troba en procés de licitació l’obra de construcció de vial i
aparcament a Cantonigròs, amb un pressupost d’execució per contracte de 280.000,00
euros (IVA inclòs).
Vist el programa Caixa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, el qual permet
accedir al crèdit, amb un límit de 175.000,00 euros anuals per corporació, per al
finançament d’infraestructures, a un tipus d’interès del 0% i un termini d’amortització màxim
de 10 anys, amb un any de carència.
Vist igualment el Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, que permet
l’accés al crèdit en condicions molt avantatjoses, en conveni amb Banco de Sabadell SA,,
a un tipus de EURÍBOR A 3 MESOS + DIFERENCIAL SOTA ELS CRITERIS DE
PRUDÈNCIA FINANCERA – 11% DE DIT DIFERENCIAL EN EL MOMENT DE LA
CONCESSIÓ, revisat trimestralment, subvencionat per la Diputació de Barcelona, amb un
termini d’amortització màxim de 10 anys (inclosa carència) i una carència màxima de 1
any, sense comissions.
Atès l’interès de l’Ajuntament de l’Esquirol d’accedir a aquests dos instruments per al
finançament de les obres indicades més amunt.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la formulació a la Diputació de Barcelona de sol·licitud de préstec per un
import màxim de 175.000,00 euros, amb càrrec al programa CAIXA DE CRÈDIT LOCAL,
amb les condicions indicades a la part expositiva, per al finançament de les obres de
construcció d’aparcament i vial a Cantonigròs.
Segon.- Aprovar la formulació a la Diputació de Barcelona de sol·licitud de préstec per un
import màxim de 420.000,00 euros, amb càrrec al PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL, per al
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finançament de les obres de remodelació del camp de futbol municipal, amb les condicions
indicades a la part expositiva.
Tercer.- Acordar, en relació a la sol·licitud d’accés al Programa de Crèdit Local, el següent:
-

Aprovar el conveni tipus de la subvenció entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de l’Esquirol, segons el redactat que consta en l’expedient.
Aprovar la minuta de préstec tipus entre l’entitat bancària i l’Ajuntament de
l’Esquirol, segons el redactat que consta en l’expedient.
Acceptar l’import de la subvenció que concedeixi la Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona.
Acceptar l’import de préstec que aprovi l’entitat bancària en les condicions del PCL
vigent.
Determinar que la primera disposició del préstec serà del 50% del total, i la segona,
equivalent al 50% del total, en finalitzar l’obra.

Quart.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui necessari, l’Alcalde President de la
corporació, per a l’atorgament de quants documents siguin necessaris per a la plena
efectivitat dels acords adoptats.
Cinquè.- Autoritzar la Secretaria municipal per a la tramitació electrònica de les sol·licituds.
Obert el torn d’intervencions, el secretari explica els detalls dels programes als quals
l’Ajuntament es pretén acollir, així com les inversions a finançar amb les operacions de
crèdit a sol·licitar.
Sense que es produeixin més intervencions, la proposta és aprovada per SET (7) vots a
favor (Srs. Montanyà, Garolera, Martínez i Pons, i Sres. Molas, Puigdesens i Redon), i
TRES (3) abstencions (Srs. Coromina i Bansell; i Sra. Triola).
6.- A.P. 045/2018.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’AUTORITZACIÓ DE CESIÓ DEL
CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE
L’AJUNTAMENT DE L’ESQUIROL.
Vist escrit presentat en data 10 d’octubre de 2018, al Registre General d’aquest
Ajuntament, pel qual es formula sol·licitud d’autorització per a la cessió del contracte de
SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE
L’ESQUIROL. L’esmentat document apareix rubricat conjuntament per l’actual
adjudicatària del contracte i cedent, UNION INTERNACIONAL DE SERVICIOS
INTEGRALES UNI2 SA (CIF A48103212), i per la cessionària proposada, ISSIS FACILITY
SERVICES SA (CIF A61895371), motivant raons que justifiquen la cessió pretesa.
L’escrit esmentat acompanya, així mateix, documentació acreditativa que el cessionari
proposat té capacitat per contractar amb l’Administració la solvència exigible en funció de
la fase d’execució del contracte, no estant incurs en una causa de prohibició de contractar.
L’adjudicació del contracte de de SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES
MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE L’ESQUIROL, es va acordar pel Ple de
l’Ajuntament de l’Esquirol en data 4 d’abril de 2016, a favor de UNIÓN INTERNACIONAL
DE SERVICIOS INTEGRALES UNI2 SA (abans UNIÓN INTERNACIONAL DE LIMPIEZA
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SA) amb CIF A48103212, formalitzant-se en document administratiu amb data 21 d’abril de
2016, tot això conforme al Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que ha
de regir el contracte, aprovat en data 17 de març de 2015.
A la data actual, conforme les factures emeses, aprovades i abonades per l’Ajuntament
superen el 20% de l’import total del contracte.
Considerant allò disposat a l’article 214 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic respecte a la cessió dels contractes, i, així mateix, l’article 111.4 de la
mateixa Llei, sobre la devolució o cancel·lació de la garantia prestada pel cedent en els
supòsits de cessió de contractes.
I vistos els informes emesos per la Secretaria municipal, de data 10 de desembre de 2018,
que conclouen que a la vista de la documentació obrant a l’expedient, l’empresa ISSIS
FACILITY SERVICES SA (CIF A61895371), com a cessionària compleix amb la totalitat de
requisits i condicions establerts a l’article 214 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per poder autoritzar la cessió del contracte, i que l’expedient
ha seguit la tramitació establerta a la legislació aplicable.
D’acord amb tot això, com a òrgan de contractació, de conformitat amb allò prevista a la
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- Autoritzar la cessió del contracte de SERVEI DE NETEJA DE LES
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE L’ESQUIROL, quedant subrogat
la cessionària ISSIS FACILITY SERVICES SA (CIF A61895371), en tots els drets i
obligacions que correspondrien al cedent, que és l’empresa UNIÓN INTERNACIONAL DE
SERVICIOS INTEGRALES UNI2 SA.
Segon.- Declarar que regirà per al cessionari ISSIS FACILITY SERVICES SA (CIF
A61895371), el plec de prescripcions tècniques i el de clàusules administratives particulars
que van regir la contractació, per la qual es va adjudicar el contracte de SERVEI DE
NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE L’ESQUIROL,
a favor de UNION INTERNACIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES UNI2 SA (CIF
A48103212), amb submissió expressa als mateixos i a l’oferta per ella presentada, la qual
fou determinant per a la seva adjudicació.
Tercer.- Assenyalar que procedeix la formalització de la cessió entre l’adjudicatari i el
cessionari en escriptura pública, de la qual haurà de remetre’s còpia autenticada a l’òrgan
de contractació, un cop s’hagi procedit a l’atorgament de la mateixa, en un termini de dos
mesos. Igualment haurà d’acreditar-se pel cessionari el manteniment de la garantia
definitiva del contracte al seu nom.
Quart.- Donar trasllat de la present resolució al cedent i al cessionari del present contracte,
amb indicació dels recursos pertinents.
Cinquè.- Un cop formalitzada la cessió, realitzar les anotacions comptables oportunes
comprometent la despesa a favor de l’empresa cessionària.
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Sisè.- Donar trasllat del present acord als Serveis Tècnics Municipals, a la Intervenció i a la
Tresoreria Municipal, per al seu coneixement i a l’efecte procedent.
Sense que es produeixin intervencions per part dels membres del Plenari, la proposta és
sotmesa a votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents.
7.- A.P. 046/2018.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL
DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2019, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE
PERSONAL.
Atès el que disposa l’article 162 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; els articles 2 a 23
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de
pressupostos; i la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
Vist l’expedient annex, relatiu al projecte de pressupost municipal per a l’exercici 2019, la
plantilla de personal de la corporació i les bases d’execució del pressupost.
Vist l’informe de la secretaria intervenció, així com la memòria de l’alcaldia
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el projecte de Pressupost Ordinari de l’Ajuntament de l’Esquirol per
l’exercici 2019, de conformitat amb el que disposa l’article 162 i següents del Text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. El resum per capítols, expressat aquí en euros,
queda fixat de la forma següent:
PRESSUPOST 2019
INGRESSOS
1. Operacions no financeres
1.1. Operacions corrents
CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL V

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

1.282.000,00 Euros
200.000,00 Euros
1.004.580,00 Euros
787.519,00 Euros
16.312,00 Euros

1.2. Operacions de capital
CAPÍTOL VI
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CAPÍTOL VII

Transferències de capital

270.000,00 Euros

2. Operacions financeres
CAPÍTOL VIII
CAPÍTOL IX

Actius financers
Passius financers
Total ingressos

0,00 Euros
385.000,00 Euros
3.975.411,00 Euros

DESPESES
1. Operacions no financeres
1.1. Operacions corrents
CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV

Despeses de personal
Despeses corrents en bens i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents

678.188,00 Euros
1.028.210,00 Euros
1.326,00 Euros
218.487,00 Euros

1.2. Operacions de capital
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII

Inversions reals
Transferències de Capital

1.997.000,00 Euros
0,00 Euros

2. Operacions financeres
CAPÍTOL VIII
CAPÍTOL IX

Actius financers
Passius financers
Total despeses

0,00 Euros
52.200,00 Euros
3.975.411,00 Euros

Segon.- Aprovar les bases d’execució del pressupost obrants a l’expedient d’aprovació del
pressupost.
Tercer.- Aprovar la plantilla de personal annexa a l’expedient d’aprovació del pressupost
municipal
Quart.- Exposar aquest acord al públic de la forma reglamentària juntament amb
l’expedient tramitat per un termini de 15 dies, considerant-se definitivament aprovat el
Pressupost en el cas que durant el referit termini no es presenti cap reclamació, i entrarà
en vigor en l’exercici al qual es refereix quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 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.
Obert el torn de paraules, el Sr. Alcalde intervé per explicar quin ha estat el procés
d’elaboració del pressupost, tot fent un repàs exhaustiu de les inversions que en ell s’hi
contenen, així com dels canvis més importants respecte del pressupost anterior.
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En aquest sentit, comenta les modificacions de la plantilla, a partir de la reestructuració de
la brigada municipal, amb la incorporació d’un responsable de manteniment d’edificis. En
termes generals, indica que es mantenen els ingressos i les despeses. Destaca finalment,
els ingressos i despeses que suposarà el control d’accés a La Foradada.
Sense que es produeixin més intervencions, la proposta és aprovada per SET (7) vots a
favor (Srs. Montanyà, Garolera, Martínez i Pons, i Sres. Molas, Puigdesens i Redon), i
TRES (3) abstencions (Srs. Coromina i Bansell; i Sra. Triola).
8.- A.P. 047/2018.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON
MUNICIPAL PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE I
PER CESIÓ DE CABALS A L’AJUNTAMENT DE TAVERTET, 3R TRIMESTRE DE 2018,
PRESENTADA 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 3r trimestre de 2018, 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 3r trimestre de 2018 és el que
seguidament es relaciona:
3r Trimestre de 2018:
Compensació 50 % ETAP Manlleu:
Quota:

1.698,06 Eur
- 637,83 Eur
1.060,23 Eur

Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (3r T 2018)

27,50 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 3r trimestre de 2018, d’acord amb el detall que s’indica a continuació:
3r Trimestre de 2018:
Compensació 50 % ETAP Manlleu:
Quota:

1.698,06 Eur
- 637,83 Eur
1.060,23 Eur

Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (3r T 2018)
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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 Plenari, la proposta és
sotmesa a votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents.
9.- 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 108/2018 a la 135/2018, dictades entre els dies 4 d’octubre i 10 de desembre de
2018.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
10.- 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
107/2018 a 154/2018, adoptats en sessions celebrades els dies 17 de setembre, 1
d’octubre, 15 d’octubre, 29 d’octubre, 12 de novembre i 26 de novembre de 2018.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
11.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PAGAMENT
MITJÀ A PROVEÏDORS, 3R 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 3r 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.
12.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, 3R
TRIMESTRE DE 2018.
Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de 2016 a data 30 de
setembre 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.
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13.- PRECS I PREGUNTES.
Obert el torn de precs i preguntes, intervé la Sra. Triola per preguntar sobre la manca
d’il·luminació a les àrees d’aportació.
El Sr. Alcalde li respon que ja està solucionat, i que si volen hi poden anar en sortint del Ple
a comprovar-ho.
La Sra. Triola pregunta si a Cantonigròs també.
El Sr. Alcalde li respon que sí.
El Sr. Pons fa incís en els cartells indicadors a les àrees d’aportació.
La Sra. Triola diu que faltarien contenidors de vidre, pels restaurants i les botigues.
El Sr. Alcalde li respon que no a les àrees d’aportació, ja que aquests establiments van
amb el seu propi sistema i no han d’utilitzar les àrees d’aportació.
El Sr. Pons detalla les virtuts del sistema i les solucions adoptades a les incidències que
han anat apareixent.
La Sra. Molas agraeix públicament l’esforç de la Sra. Puigdesens, del Sr. Pons i del Sr.
Alcalde, tot afirmant que la gent està contenta amb el sistema de porta a porta implementat
per a la recollida de residus.
La Sra. Triola demana si és possible que la màquina d’escombrar passi per Cantonigròs
abans de Nadal. Estaria bé, diu.
El Sr. Alcalde li respon que sí, que mirarà la programació amb el cap de la brigada. Aprofita
que no hi ha més intervencions per desitjar unes bones festes a tothom.
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 20.10
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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