ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 11/2018
NÚM.: 11/2018
DATA SESSIÓ: 31 DE DESEMBRE DE 2018
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 048 a 051.
HORA: 12.00 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ:
Sr. Àlex Montanyà i Rifà
Sra. Alba Molas i Rifà
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias
Sr. Joan Pons i Puntí
Sra. Elisabet Redon i Verdaguer
Sr. Santi Corominas Ruaix
S’INCORPOREN POSTERIORMENT:
--NO HI ASSISTEIXEN:
--EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
Sr. Ignasi Garolera i Coromina
Sr. Ventura Bagaria i Canal
Sr. Ferran Martínez i Casellas
Sra. Montse Triola Comas
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 proposta d’acord de
conformitat amb l’ordre del dia.
1.- A.P. 048/2018.- RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA, SI
S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI
2019 I SEGÜENTS.
Dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals d’imposició i ordenació de
tributs, i de modificació d’Ordenances fiscals que hauran de regir a partir de l’1 de gener de
2019, s’han presentat reclamacions per persones (i entitats) legítimament interessades.
Examinades aquestes reclamacions es resol:
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Estimar parcialment, en allò que es refereix a la bonificació per famílies nombroses en
l’impost sobre béns immobles, les al·legacions presentades pel Sr. Jordi Albanell Tanganelli,
desestimant-les per la resta d’apartats referents a aquest impost.
Inadmetre l’al·legació formulada a la Taxa per la prestació del servei de Gestió dels residus
sòlids urbans, atès que aquesta no ha estat objecte de modificació.
Un cop incorporades les modificacions derivades de les reclamacions presentades, en les
Ordenances Fiscals reguladores dels tributs que hauran de regir a partir de l’1 de gener de
2019, resulta el text definitiu que es conté en document annex.
De conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per 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 per a l’exercici 2019 i següents, la modificació de l’Ordenança General de
Gestió, Liquidació i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir
per a l’exercici 2019 i següents, així com el seu text refós.
Segon.- Aprovar per a l’exercici de 2019 i següent la modificació de les Ordenances fiscals
que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Ordenança fiscal núm. 1

Reguladora de l’impost sobre béns immobles

Tercer.- Imposar les taxes per prestació de serveis públics o la realització d’activitats
administratives de competència local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les
mateixes que a continuació es relacionen:
Ordenança fiscal núm. 24

Reguladora de la taxes del servei d’orientació i informació
turística de l’àmbit de l’entorn de La Foradada

Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances
fiscals per a l’exercici 2019, així com el seu text refós aprovat, seran objecte de publicació en
el Butlletí Oficial de la Província.
Contra l’aprovació de les Ordenances fiscals, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
Província.
Obert el torn d’intervencions, el Secretari explica quines són les modificacions introduïdes i la
seva justificació, en relació a les al·legacions formulades.
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per
CINC (5) vots a favor (Srs. Montanyà i Pons; i Sres. Molas, Puigdesens i Redon), i UNA (1)
abstenció (Sr. Corominas).
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2.- A.P. 049/2018.- RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA, SI
S’ESCAU, DEL PROJECTE EXECUTIU D’APARCAMENT I VIAL A CANTONIGRÒS –
L’ESQUIROL.
El Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol, en sessió celebrada el dia 8 d’octubre de 2018, va
aprovar inicialment el PROJECTE EXECUTIU D’APARCAMENT I VIAL A CANTONIGRÒS
– L’ESQUIROL, redactat per Urbaning (Idem Innova SL), per encàrrec d’aquest
Ajuntament, amb un pressupost d’execució per contracta de 231.404,96 euros (IVA no
inclòs).
Simultàniament, també és va aprovar, condicionat a l’aprovació definitiva del projecte
d’obres, l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i
amb un únic criteri d’adjudicació, del contracte d’execució de les obres contingudes en el
PROJECTE EXECUTIU D’APARCAMENT I VIAL A CANTONIGRÒS – L’ESQUIROL, per
import de 231.404,96 euros, corresponents al valor estimat del contracte, als quals s’haurà
de repercutir 48.595,04 euros corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit i una durada
de quatre (4) mesos.
En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 7 de novembre de 2018 es va
publicar l’anunci d’informació pública de l’aprovació inicial del projecte, atorgant-se un
termini de 30 dies hàbils per a la presentació d’al·legacions i reclamacions.
Durant el referit termini, ja presentat al·legacions a l’acord d’aprovació inicial el Sr. Jordi
Albanell Tanganelli, sol·licitant que s’aturi la fase de licitació del projecte així com el
projecte, “en tant que les necessitats de serveis bàsics del poble són prioritàries davant del
projecte de l’aparcament, una obra no prioritària segons DECRET 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en els seus
articles 153, 168 i 169”.
Examinat el contingut de les al·legacions, es constata que en l’actualitat l’Ajuntament
presta la totalitat dels serveis bàsics que li corresponen, que són els previstos a l’article
67.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel que l’al·legació
formulada manca de fonament pel que fa a tal prestació de serveis, se’ns perjudici de la
necessitat de millora en aquells que s’estan prestant, voluntat manifesta d’aquest
Ajuntament.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Desestimar íntegrament les al·legacions presentades pel Sr. Jordi Albanell
Tanganelli.
Segon.- Aprovar definitivament el projecte executiu d’obra municipal titulat PROJECTE
EXECUTIU D’APARCAMENT I VIAL A CANTONIGRÒS, L’ESQUIROL, amb un pressupost
d’execució per contracta de 231.404,96 euros (IVA no inclòs), redactat per encàrrec
d’aquest Ajuntament per Urbaning (Idem Innova SL).
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Tercer.- Re emprendre l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert,
tramitació ordinària i amb un únic criteri d’adjudicació, del contracte d’execució de les obres
contingudes en el PROJECTE EXECUTIU D’APARCAMENT I VIAL A CANTONIGRÒS,
L’ESQUIROL, per import de 231.404,96 euros, corresponents al valor estimat del
contracte, als quals s’haurà de repercutir 48.595,04 euros corresponents a l’Impost sobre
el Valor Afegit i una durada de quatre (4) mesos, actualment pendent de constitució la
Mesa de Contractació i de l’obertura dels sobres núm. 1.
Sense que es produeixin intervencions, la proposta és sotmesa a votació, resultant
aprovada per unanimitat dels membres del Ple presents en la sessió.
3.- A.P. 050/2018.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA DE VIABILITAT ECONÒMICA
PER ALS PROPERS EXERCICIS, ELABORAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
Amb ocasió de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017, es va informar per la
intervenció municipal que la mateixa INCOMPLIA l’objectiu d’estabilitat pressupostària /
regla de la despesa. D’acord amb allò establert a l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la seva redacció
donada per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en
el sector públic, i l’article 19 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, d’Estabilitat
Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals, es precisa l’aprovació pel Ple de
la Corporació d’un pla de viabilitat econòmica amb una projecció temporal per assolir el
reequilibri de dos anys comptats a partir de l’inici de l’any següent a què es posi de
manifest l’incompliment.
Un cop aprovat el pla de viabilitat econòmica es procedirà a la seva remissió al
Departament de Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, així
com la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, a l’efecte exclusivament informatiu.
Vis el projecte de pla de viabilitat econòmica elaborat per la Diputació de Barcelona.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el Pla de Viabilitat Econòmica de l’Ajuntament de l’Esquirol per als
exercicis 2019-2020, elaborat per la Diputació de Barcelona d’acord amb allò establert a
l’article 23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, el text de la qual consta annex a l’expedient.
Segon.- Remetre el Pla Econòmic Financer esmentat al Departament de Vicepresidència i
Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Procedir a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a
l’efecte exclusivament informatiu d’acord amb allò assenyalat a l’article 23.4 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i
article 26 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de
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desenvolupament de la Llei 18/2001, d’Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les
Entitats Locals.
Explicada la proposta per part del Secretari, i sense que es produeixin intervencions per
part dels membres del Plenari, la proposta és sotmesa a votació, resultant aprovada per
CINC (5) vots a favor (Srs. Montanyà i Pons; i Sres. Molas, Puigdesens i Redon), i UNA (1)
abstenció (Sr. Corominas).
4.- A.P. 051/2018.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU D’OBRA “ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS. EDAR
DE CANTONIGRÒS – 2ª FASE”.
Vist l’expedient de licitació per a la contractació de les obres ESTACIÓ DEPURADORA
D’AIGÜES RESIDUALS EDADE DE CANTONIGRÒS – SEGONA FASE, de tramitació
ordinària i procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació.
Atès que durant el termini obert a l’efecte es presentaren 4 proposicions, totes elles
admeses, les quals foren les següents:
NÚM. DE PLICA
1
2
3
4

LICITADOR
HPSA CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA
CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS SL
CATALANA D’EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT SLU
CONSTRUCCIONS ICART SA

Atès que la mesa constatà, de conformitat amb l’article 17 del PCAP que les ofertes
presentades
per
CONSTRUCCIONS
ICART
SA
i
per
CATALANA
D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS SL havien de ser considerades com a
anormalment baixes, aquesta acordà requerir a les mateixes per tal que en el termini de 5
dies procedissin a justificar i desglossar raonadament i detalladament el baix nivell dels
preus, o de costos i precisessin les condicions de la mateixa, de conformitat amb l’article
149 de la LCSP.
Dins del termini presentà justificació CONSTRUCCIONS ICART SA i no ho feu així
CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS SL, per la qual cosa se la
tingué per desistida en la seva oferta.
Vistes les valoracions realitzades per la Mesa de Contractació, integrades en les actes
corresponents, que s’assumeixen com a motivació del present acord, de conformitat amb
les quals s’han atorgat les puntuacions que s’indiquen, i ordenades per odre de prelació,
segons segueix:
NÚM.
D’ORDRE
1
2

NÚM.
DE
PLICA
4
1

3

3
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Considerada l’oferta més avantatjosa la presentada per CONSTRUCCIONS ICART SA, el
Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 12 de novembre de 2018, va requerir-la per
tal que aportés, en el termini de 10 dies hàbils, la documentació justificativa de les
circumstàncies a les quals es refereixen les lletres a) a c) de l’apartat 1 de l’article 140 de
la LCSP, si no els hagués presentat anteriorment, així com la garantia definitiva.
El licitador, dins del termini conferit ha aportat dita documentació i la garantia definitiva
corresponent.
Considerant que s’han observat les prescripcions contemplades en la normativa de
contractació del sector públic i, d’altra part, que la millor oferta econòmica és la presentada
per CONSTRUCCIONS ICART SA, qui ha presentat així mateix la documentació requerida
d’acord amb allò establert als articles 140 i 141, en relació amb l’article 150 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Considerant el que disposen els articles 151 i 153 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.- Adjudicar a la mercantil CONSTRUCCIONS ICART SA el contracte d’execució de
les obres de ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS EDAR DE
CANTONIGRÒS – SEGONA FASE, tramitat mitjançant procediment obert amb un únic
criteri d’adjudicació, tramitació ordinària, per import de 149.000,00 euros, IVA exclòs, i una
durada d’execució de 4 mesos.
Segon.- Requerir a la mercantil CONSTRUCCIONS ICART SA per tal que procedeixi a la
formalització del contracte esmentat en el termini de quinze dies següents a aquell en què
rebi la notificació de la present adjudicació als licitadors i candidats en la forma prevista a
l’article 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats en l’expedient administratiu, de
conformitat amb allò disposat a l’article 155 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Quart.- Publicar la formalització de la present contractació en el Perfil del contractant,
d’acord amb allò disposat a l’article 154 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
Cinquè.- Designar com a responsable del present contracte, de conformitat amb allò
previst a l’article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, a
la Direcció facultativa d’obres.
Sense que es produeixin intervencions per part dels regidors i les regidores, la proposta és
sotmesa a consideració dels membres del plenari, resultant aprovada per unanimitat dels
presents.
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Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 12.30
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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