ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 08/2017
NÚM.: 08/2017
DATA SESSIÓ: 23 D’OCTUBRE DE 2017
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 023 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. Ventura Bagaria i Canal
Sra. Alba Molas i Rifà
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. Santi Corominas Ruaix
S’INCORPOREN POSTERIORMENT:
--NO HI ASSISTEIXEN:
--EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
Sr. Àlex Bansell Hornowski
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. 023/2017.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS
ANTERIORS.





Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 04/2017, de 12 de juny.
Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 5/2017, de 17 de juliol.
Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 6/2017, de 31 de juliol.
Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i urgent 7/2017, de 2 d’octubre.

Sense que hi hagi esmenes, les actes són sotmeses a consideració del plenari, resultant
aprovades per unanimitat dels presents.
2.- A.P. 024/2017.- PRESA DE RAÓ, SI S’ESCAU, DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE
REGIDOR D’AQUEST AJUNTAMENT DEL SR. JOAN CALLEJÓN I CREUS I
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SOL·LICITUD A LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL D’EMISSIÓ DE CREDENCIAL PER
A L’OCUPACIÓ DE LA VACANT.
Atès que en data 18 d’octubre de 2017 (RE 2626), el Sr. Joan Callejón i Creus (NIF
77264274Y) ha presentat un escrit davant del Registre General d’aquesta corporació, pel
que renuncia a la seva condició de regidor de l’Ajuntament de l’Esquirol.
De conformitat amb el que preveu l’article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del règim electoral general, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Prendre coneixement de la renuncia del Sr. Joan Callejón i Creus al càrrec de
regidor d’aquest Ajuntament.
Segon.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central l’expedició de credencial a favor del
candidat/a que en dret correspongui de la candidatura presentada per Units per Decidir Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal a les eleccions locals 2015 en
aquest municipi.
Intervé el Sr. Alcalde per manifestar que amb el Sr. Callejón van iniciar un canvi important
en la política municipal. Explica quan es van conèixer i quan van començar l’aventura
política local. Admet que hi ha hagut algunes friccions, res d’extraordinari –segons ell- i
manifesta que li sap molt de greu que hagi decidit deixar el càrrec. La relació personal,
comenta, continua sent molt bona. Conclou la seva intervenció agraint al Sr. Callejón, tant
a nivell personal com polític, la tasca realitzada.
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada
per unanimitat dels presents.
3.- A.P. 025/2017.- APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON MUNICIPAL PER A
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE I PER CESSIÓ DE
CABALS A L’AJUNTAMENT DE TAVARTET, 2N TRIMESTRE DE 2017, 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 2n trimestre de 2017, 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 2017 és el que
seguidament es relaciona:
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2n Trimestre de 2017:
Compensació 50 % ETAP Manlleu:
Quota:

1.263,56 Eur
- 637,83 Eur
625,73 Eur

Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (2n T 2017)

22,94 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 2017, d’acord amb el detall que s’indica a continuació:
2n Trimestre de 2017:
Compensació 50 % ETAP Manlleu:
Quota:

1.263,56 Eur
- 637,83 Eur
625,73 Eur

Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (2n T 2017)

22,94 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 regidors i les regidores, la proposta es
sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat dels membres del Ple presents en la
sessió.
4.- A.P. 026/2017.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’ACCEPTACIÓ DE RENÚNCIA DE LA
DETERMINADA COM A OFERTA MÉS AVANTATJOSA DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU D’OBRA DE LES OBRES DE “CONSTRUCCIÓ DE COL·LECTORS
DEL BARRI DEL PADRÓ I CARRER DEL PUIG” I RESOLUCIÓ DE RECURS DE
REPOSICIÓ PER CONSIDERACIÓ DE DESESTIMENT D’UNA OFERTA PRESENTADA.
Vist l’expedient de licitació per a la contractació de l’obra CONSTRUCCIÓ DE
COL·LECTORS DEL BARRI DEL PADRÓ I CARRER DEL PUIG, de tramitació ordinària i
procediment obert i amb més d’un criteri d’adjudicació.
Atès que durant el termini obert a l’efecte es presentaren 14 proposicions:
NÚM. DE PLICA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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LICITADOR
M. I J. GRUAS, SA
HPSA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
PESA MEDIOAMBIENTE, SAU
TOP PROYECTOS&CONTRATAS, SL
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU
CONSTRUCCIONES FERTRES, SL
CONSTRUCCIONS ICART, SA
ARGON INFORMÀTICA, SA
AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU
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11
12

TERRA ELVIRA, SL
GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA,
SA
SOREA, SA
UTE CONTRATAS VILOR, SL –AIP CONSERVACIÓN, SL

13
14

Vistes les valoracions realitzades per la Mesa de Contractació, integrades en les actes
corresponents, i havent-se acordat l’exclusió de l’oferta presentada per HPSA SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES SA en aquesta licitació, en haver estat considerada com a anormal
o desproporcionada, i no justificada, de conformitat amb les quals s’atorgaren les
puntuacions que s’indiquen, i ordenades per ordre de prelació, segons segueix:
NÚM.
D’ORDRE
1

NÚM.
DE
PLICA
12

2
3
4

6
4
10

5
6
7
8
9
10
11
12
13

3
8
9
5
13
14
7
1
11

PUNTUACIÓ
TOTAL

LICITADOR
GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA
DORADA, SA
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SAU
PESA MEDIOAMBIENTE SAU
AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL
AGUA, SAU
CONSTRUCTORA DE CALAF SAU
CONSTRUCCIONS ICART, SA
ARGON INFORMÀTICA, SA
TOP PROYECTOS&CONTRATAS SL
SOREA, SA
UTE CONTRATAS VILOR, SL –AIP CONSERVACIÓN, SL
CONSTRUCCIONES FERTRES, SL
M. I J. GRUAS SA
TERRA ELVIRA, SL

95,00
94,11
92,48
90,19
87,01
86,93
86,19
83,34
82,12
79,43
77,69
77,44
57,66

A la vista de la valoració realitzada per la Mesa de Contractació, es considerà que l’oferta
econòmicament més avantatjosa és la presentada per GESTIÓN INGENIERIA Y
CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA SA (CIF A43795442).
Per acord del Ple d’aquest Ajuntament, núm. 005/2017, adoptat en la sessió ordinària
celebrada el dia 13 de març de 2017, es va requerir al licitador amb l’oferta econòmicament
més avantatjosa per tal que en el termini de 10 dies hàbils presentés la garantia definitiva i
la documentació corresponent, d’acord amb el punt segon de la part dispositiva del referit
acord.
Dins del termini conferit, el licitador amb l’oferta econòmicament més avantatjosa constituí
la garantia definitiva i presentà els documents justificatius exigits.
El Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol, en sessió extraordinària celebrada el dia 10 d’abril de
2017, va acordar –entre altres- declarar vàlid el procediment licitador obert i amb més d’un
criteri d’adjudicació, convocat per a contractar l’obra CONSTRUCCIÓ DE COL·LECTORS
DEL BARRI DEL PADRÓ I CARRER DEL PUIG, i d’acord amb les ofertes presentades
adjudicar el contracte a l’empresa GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA
COSTA DORADA SA (CIF A43795442), pel preu de SIS-CENTS NORANTA-VUIT MIL
TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (698.357,22 Eur),
més el 21% d’IVA, CENT QUARANTA-SIS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS
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AMB DOS CÈNTIMS (146.655,22 Eur), import total VUIT-CENTS QUARANTA-CINC MIL
DOTZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (845.012,24 Eur), amb subjecció a la
normativa vigent en matèria de contractes del sector públic, al plec de clàusules
administratives generals de la corporació, al plec de clàusules administratives particulars,
al plec de prescripcions tècniques particulars i a l’oferta per ella presentada, la qual ha
estat determinant per a la seva adjudicació.
L’acord fou notificat als licitadors, però en el cas que ens ocupa consta notificat a l’empresa
GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA SA (CIF
A43795442), adjudicatària del contracte, el dia 18 d’abril de 2017.
En data 27 d’abril de 2017, des de la secretaria municipal es remeté esborrany del
contracte a subscriure a l’adjudicatària a l’adreça electrònica indicada pel propi licitador, el
qual consta recepcionat el mateix dia 27 d’abril.
En data dia 17 de juliol de 2017, el Ple d’aquest ajuntament va adoptar l’Acord Plenari
núm.17/2017, el qual, e la seva part dispositiva- és del següent tenor literal:
Primer.- Incoar expedient per a revocar l’acord adoptat pel Ple d’aquest Ajuntament
en sessió celebrada el dia 10 d’abril de 2017, pel qual s’adjudicava el contracte
administratiu d’obres de CONSTRUCCIÓ DE COL·LECTORS DEL BARRI DEL
PADRÓ I CARRER DEL PUIG a l’empresa GESTIÓN INGENIERIA Y
CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA SA (CIF A43795442), amb confiscació
de la garantia definitiva per ella dipositada en aquest procediment, per manca de
formalització del contracte administratiu dins del termini legalment previst.
Segon.- Atorgar a l’empresa GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA
COSTA DORADA SA (CIF A43795442) un termini d’audiència de 5 dies naturals, a
l’efecte que al·legui, en defensa dels seus drets, allò que estimi convenient.
Tercer.- Indicar que transcorregut aquest termini es procedirà, prèvia emissió dels
informes que corresponguin, a elevar al Ple les al·legacions que –en el seu cashagi formulat l’empresa GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA
COSTA DORADA SA, per a la seva resolució. En el cas que no se’n formulin, es
procedirà a revocar l’acord d’adjudicació indicat i a la confiscació de la garantia
definitiva dipositada per GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA
COSTA DORADA SA en aquesta licitació, procedint-se a l’adjudicació del contracte
al licitador que, per ordre de prelació segons la valoració realitzada en el seu
moment per la mesa de contractació, correspongui.
Quart.- Notificar el present acord als interessats, als efectes corresponents, amb
indicació expressa que es tracta d’un acte de tràmit, no susceptible de recurs.
Notificat aquest acord a l’empresa GESTIÓN IINGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA
COSTA DORADA SA (RS 799, de 18/07/2017) en data 21 de juliol de 2017, aquesta
presentà, en data 24 de juliol de 2017 (RE 1915), escrit d’al·legacions.
En data 31 de juliol de 2017, el Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol va adoptar l’Acord Plenari
núm. 021/2017, el qual en la seva part dispositiva és del següent tenor literal:
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Primer.- Estimar parcialment les al·legacions formulades per GESTIÓN
INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA SA, estimant-se
l’al·legació formulada en relació a la confiscació de la garantia definitiva depositada
davant d’aquest Ajuntament i desestimant-se la resta de pretensions.
Segon.- Considerar que GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE LA
COSTA DORADA SA ha retirat l’oferta per ella presentada en el procediment
licitador obert i amb més d’un criteri d’adjudicació, convocat per a contractar l’obra
CONSTRUCCIÓ DE COL·LECTORS DEL BARRI DEL PADRÓ I CARRER DEL
PUIG, donant-la per desistida en els termes previstos a l’article 95 de la Llei
39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Tercer.- Requerir a la mercantil ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
SAU (CIF A58425760), la següent empresa licitadora, segons l’ordre de
classificació de les ofertes, en el procediment licitador obert i amb més d’un criteri
d’adjudicació, convocat per a contractar l’obra CONSTRUCCIÓ DE COL·LECTORS
DEL BARRI DEL PADRÓ I CARRER DEL PUIG, perquè en el termini de deu dies
hàbils, a comptar des del següent al de recepció del requeriment, aporti la
documentació següent:
o Constitució de la garantia definitiva per import de TRENTA-CINC MIL
QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS (35.437,52 Eur), corresponent al 5 per cent de l’import
d’adjudicació del contracte.
o Certificats de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social, llevat que els -dits documents constin actualitzats al
Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració
General de l’Estat
o Documentació acreditativa que acrediti la representació i les facultats del
licitador, a efectes de la seva validació per la Secretaria municipal, llevat
que estigui inscrit al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o
de l’Administració General de l’Estat.
Quart.- 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.
Cinquè.- Donar als presents acords els efectes de publicitat que siguin preceptius, i
notificar-lo a tots els interessats, amb indicació expressa dels recursos que contra
ells es poden interposar.
El citat acord fou notificat a tots els licitadors.
En data 11 d’agost de 2017 (RE 2058), la mercantil ROGASA CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS va aportar la documentació que li fou requerida.
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En data 10 d’octubre de 2017 (RE 2547) la mercantil ROGASA CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS presentà un escrit pel qual renuncia a que es faci efectiva l’adjudicació del
contracte al seu favor i sol·licita la devolució de la garantia definitiva dipositada.
Per la seva banda, en data 4 de setembre de 2017 (RE 2178), el Sr. Josep Maria Ramos
Sotelo, en representació de la mercantil GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE
LA COSTA DORADA SA, presentà recurs de reposició contra l’Acord Plenari núm.
021/2017, adoptat en sessió celebrada el dia 31 de juliol de 2017.
El citat recurs de reposició es fonamenta, en síntesi, en:
Primer.- Falta d’indicació de termini per a la formalització del contracte.
Segon.- Falta de publicació de l’adjudicació al BOPB
Tercer.- Falta de publicitat de l’adjudicació de les obres al perfil del contractant
Quart.- Falta de legitimació per a la confiscació total o parcial de la garantia dipositada
Cinquè.- L’Ajuntament de l’Esquirol disposa de les dades de GICSA per a una comunicació
fluïda.
I acaba sol·licitant, també en síntesi:
Primer.-La revocació dels acords segon a cinquè de l’acord plenari 021/2017.
Segon.- Subsidiàriament, que s’indemnitzi a GICSA per import de 56.565,46 euros.
A la vista d’aquestes escrits, es requerí a la Secretaria municipal que informés sobre les
mateixes, informe emès en data 11 d’octubre de 2017, el qual s’assumeix en la seva
integritat com a motivació dels acords que s’adopten, i en el qual es conclou que:
1. Queda acreditat que la manca de formalització del contracte dins de termini ho és
per causes imputables a l’adjudicatari, tota vegada que l’acord d’adjudicació li fou
degudament notificat, més tenint en compte que li fou tramès l’esborrany del
contracte a l’adreça electrònica per ell designada i que consta com a rebut.
2. La manca de formalització del contracte dins de termini per causes imputables a
l’adjudicatari comporta que cal entendre que aquest ha retirat la seva oferta,
donant-la per desistida en el sentit de l’actual article 95 de la Llei 39/2015, de 1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
3. No procedeix fer pronunciament pel que fa al tema de la garantia, atès que
s’estimaven les al·legacions formulades per GICSA en el tràmit d’al·legacions, en
mateix sentit que ara es pretén
4. La manca de publicacions de l’adjudicació rau en el fet que aquesta no s’ha
perfeccionat, en no haver-se subscrit el corresponent contracte administratiu. No
obstant això, en cap cas eximiria a la recurrent de compliment dels terminis per a la
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subscripció del contracte dins dels terminis legalment establerts, més quan consta
la notificació personalitzada en l’expedient.
5. No procedeix cap tipus d’indemnitzacióa favor de GICSA, atès que la no
subscripció del contracte dins dels terminis ho és per causa imputable a ella i, en
conseqüència, que ha retirat la seva oferta i donant-la per desistida.
6. Cal prendre raó de la renúncia formulada per ROGASA CONSTRUCCIÓNES Y
CONTRATAS SAU i procedir a la devolució de la garantia per ella dipositada, sense
que s’hagi produït l’adjudicació del contracte.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Desestimar íntegrament el recurs de reposició formulat per GESTIÓN
INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA SA, contra l’acord del Ple
d’aquest Ajuntament núm. 021/2017, adoptat en sessió celebrada el dia 31 de juliol de
2017.
Segon.- Prendre raó de la renúncia formulada per ROGASA CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS SAU a l’adjudicació del contracte administratiu d’obra de CONSTRUCCIÓ
DE COL·LECTORS DEL BARRI DEL PADRÓ I CARRER DEL PUIG, donant-la per
desistida en els termes previstos a l’article 95 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb devolució de la
garantia dipositada.
Tercer.- Notificar els presents acords als interessats, amb indicació expressa dels recursos
que contra els mateixos es poden interposar.
Comentats els antecedents i la proposta per part de la Secretaria, i sense que es
produeixin intervencions per part dels regidors i les regidores, la proposta es sotmet a
votació, resultant aprovada per unanimitat dels membres del Ple presents en la sessió.
5.- A.P. 027/2017.- APROVACIÓ D’EXPROPIACIÓ, EN EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT
URBANÍSTIC, D’UN TRAM DE VIAL DEL CARRER CABRERA NÚM. 11.
Atès l’expedient d’expropiació forçosa per a l’execució del planejament urbanístic del
municipi incoat a sol·licitud de la Sra. Dolors Vilaregut Danés (NIF 37610247A), qualitat de
propietària de la finca situada al passeig de les Gorgues núm. 17 (C. Cabrera 11), finca
qualificada parcialment pel planejament urbanístic vigent com a sistema de xarxa viària –
carrer Cabrera-, ja utilitzada en l’actualitat per a tal finalitat, a l’empara de l’article 114 del
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
Atès que amb la finalitat de determinar el preu just del bé a expropiar, per part dels serveis
tècnics d’aquesta corporació, es procedí a elaborar el corresponent informe d’apreuament,
de conformitat amb el que determina l’article 37.1 del Text refós de la Llei del sòl, aprovat
per Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre.
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Atès que per acord de la Junta de Govern Local d’aquesta corporació, núm. 085/2017,
adoptat en sessió celebrada el dia 22 de maig de 2017, es va procedir a aprovar i donar
trasllat a la interessada de l’informe d’apreuament citat, manifestant aquesta la seva
conformitat en data 27 de juliol de 2017 (RE 1942).
Vista la proposta de conveni de mutu acord per a l’adquisició amistosa dels terrenys
indicats, d’acord amb el redactat que consta en l’expedient.
Vistos els articles 24 i següents de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de desembre de
1954, i concordants del seu Reglament.
Es proposa al Ple de l’ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la expropiació de la finca i el conveni del preu just a subscriure entre
l’Ajuntament de l’Esquirol i la Sra. Dolors Vilaregut Danés (NIF 37610247A), propietària de
la finca a expropiar d’acord amb el detall indicat a la part expositiva dels presents acords i
en l’informe d’apreuament elaborat pels serveis tècnics municipals per a aquesta finalitat.
Segon.- Abonar a la titular la quantitat de 3.752.33 euros, en concepte de preu just del bé
expropiat segons l’informe d’apreuament elaborat pels serveis tècnics municipals i acceptat
per la propietat, amb càrrec al vigent pressupost municipal, prèvia signatura del conveni
aprovat.
Tercer.- Facultar l’Alcalde President de la corporació, Il·lm. Sr. Àlex Montanyà i Rifà, per a
l’atorgament dels documents que siguin necessaris per a la plena efectivitat dels acords
adoptats.
Comentats els antecedents i la proposta per part de la Secretaria, i sense que es
produeixin intervencions per part dels regidors i les regidores, la proposta es sotmet a
votació, resultant aprovada per unanimitat dels membres del Ple presents en la sessió.
6.- A.P. 028/2017.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE
LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2018.
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació
i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació
dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i
d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir
la nova redacció dels preceptes afectats.
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La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir
com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article
12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats
locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i
funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General,
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de
la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local
en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves
tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat
que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia i l’informe de la Secretaria – Intervenció, es proposa al Ple
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió,
Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públics municipals que haurà de
regir per a l’exercici 2018 i següents, així com el seu text refós.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Ordenança fiscal núm. 1
Ordenança fiscal núm. 5

Reguladora de l’impost sobre béns immobles
Reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2018, així com el text refós aprovat, seran objecte
de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
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Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
Comentades les principals novetats que incorporen les ordenances fiscals proposades per
a l’any 2018, que no impliquen alteració de tipus impositius, i sense que es produeixin
intervencions per part dels regidors i les regidores, la proposta es sotmet a votació,
resultant aprovada per unanimitat dels membres del Ple presents en la sessió
7.- A.P. 029/2017.- MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE
CATALUNYA
Per part de l’Alcaldia es proposa la incorporació, per via d’urgència, d’un nou punt a l’ordre
del dia, consistent en el debat i votació de la Moció per aturar la suspensió de l’autonomia
de Catalunya.
Amb caràcter previ, es sotmet a consideració dels membres del plenari la urgència del punt
a incorporar, la qual és aprovada per unanimitat dels presents.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a la
suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema polític la
resposta de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de drets. Trenta-vuit
anys després de recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació de l’Estatut, després de
les llargues dècades de dictadura franquista, són ara tres partits polítics en el marc
democràtic els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a aquella situació d’anul·lació política.
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia
catalana a través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat de
diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta repressiva a través de la
vulneració de drets fonamentals, la censura d’internet i de mitjans de comunicació, la
violació del secret postal, les detencions de càrrecs públics, querelles i processos judicials
contra el govern, la mesa del parlament i més de 700 alcaldes i alcaldesses, la brutal
violència policial exercida contra població pacífica l’1 d’octubre, l’empresonament dels
líders de la societat civil, el gran desplegament de forces policials que encara es manté a
Catalunya i la intervenció i congelació dels comptes de la Generalitat de Catalunya.
El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via de la
repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les institucions de
Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 van concedir la majoria
absoluta del Parlament a les forces independentistes i que el passat 1 d’octubre, en el
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referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van ser novament refermat el mandat
democràtic per a la independència de Catalunya.
Per tots aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el
mandat popular del passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la Llei del Referèndum
d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República
aprovades pel Parlament de Catalunya.
Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures
repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes.
Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de
l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb l’aplicació de
l’article 155 de la Constitució Espanyola.
Quart. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la
Presidenta del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a
l’Associació de Municipis per la Independència, al Govern espanyol i als grups polítics del
Parlament de Catalunya.
Sense que es produeixin intervencions per part dels regidors i les regidores, la proposta es
sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat dels membres del Plenari presents en
la sessió.
8.- 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 080/2017 a la 148/2017, dictades entre els dies 8 de juny i 18 d’octubre de 2017.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
9- 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
086/2017 a 147/2017, adoptats en sessions celebrades els dies 12 de juny, 26 de juny, 10
de juliol, 24 de juliol, 4 de setembre, 18 de setembre i 9 d’octubre de 2017.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
10.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PAGAMENT
MITJÀ A PROVEÏDORS, 2N TRIMESTRE DE 2017.
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
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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 2n trimestre de l’exercici
2017, mitjançant lliurament de còpia de l’informe a cada un dels regidors i regidores, per la
qual cosa el Ple es dóna per assabentat.
11.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, 2N
TRIMESTRE DE 2017.
Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de 2016 a data 30 de juny
de 2017, 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.
12.- PRECS I PREGUNTES.
No se’n formulen.
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 19.35
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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