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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 05/2018 
 
NÚM.: 05/2018 
DATA SESSIÓ: 11 DE JUNY DE 2018 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 018 a 023. 
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 
Sr. Ignasi Garolera i Coromina 
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias 
Sr. Ferran Martínez i Casellas 
Sr. Joan Pons i Puntí 
Sra. Elisabet Redon Verdaguer 
Sra. Montse Triola Comas 
Sr. Santi Corominas Ruaix 
Sr. Àlex Bansell Hornowski 
 
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. 018/2018.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS 
ANTERIORS. 
 

 Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 03/2018, de 9 d’abril. 
 Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 04/2018, de 17 de maig. 

 
Sense que hi hagi esmenes, les actes són sotmeses a consideració del plenari, resultant 
aprovades per unanimitat dels presents. 
 
2.- A.P. 019/2018.- APROVACIÓ DE REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ I 
CONSTITUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA A L’OFERTA MÉS AVANTATJOSA DE LA 
LICITACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DE TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I AMB MÉS 
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D’UN CRITERI D’ADJUDICACIÓ, DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL, MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENT ESPORTIU, 
CONTINGUT EN EL PROJECTE EXECUTIU PER A LA REFORMA DEL CAMP DE 
FUTBOL DE L’ESQUIROL. 
 
Vist l’expedient de licitació per a la contractació del SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ 
DE GESPA ARTIFICIAL, MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENT ESPORTIU CONTINGUT EN 
EL PROJECTE EXECUTIU PER A LA REFORMA DEL CAMP DE FUTBOL DE 
L’ESQUIROL, de tramitació ordinària i procediment obert i amb pluralitat de criteris 
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 LICITADOR 

1 PLAYGREEN SPORTS SL 
2 MONDO IBÉRICA SA 
3 FIELDTURF POLIGRAS SA 
4 VORACYS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SL 

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

NÚM. 
D’ORDRE 

NÚM. 
DE 

PLICA 

 
LICITADOR 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

1 3 FIELDTURF POLIGRÀS SA 41,96 
2 1 PLAUGREEN SPORTS SL 37,65 
3 2 MONDO IBÉRICA SA 32,25 
4 4 VORACYS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SL 29,69 
 
A la vista de la valoració realitzada per la Mesa de Contractació, es considera que l’oferta 
econòmicament més avantatjosa és la presentada per FIELDTURF POLIGRÀS SA.. 
 
Vista la proposta de la Mesa de contractació, de data 11 de juny de 2018, que s’assumeix 
íntegrament com a motivació d’aquest acord. 
 
Vist el que preveu el Plec de Clàusules Administratives Particulars d’aquesta contractació, 
els Plecs de Clàusules Administratives Generals aprovats per la corporació, l’article 151 del 
Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, i demés normativa concordant. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Declarar vàlid el procediment licitador obert i amb pluralitat de criteris 
d’adjudicació, convocat per a contractar el SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 



 
 

 
Carrer Nou, 1     08511 L’Esquirol     Tel. 938568000     Fax. 938568305     c/e: lesquirol@diba.cat  3

GESPA ARTIFICIAL, MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENT ESPORTIU CONTINGUT EN EL 
PROJECTE EXECUTIU PER A LA REFORMA DEL CAMP DE FUTBOL DE L’ESQUIROL, 
i d’acord amb les ofertes presentades determinar que l’oferta econòmicament més 
avantatjosa de les presentades és la de FIELDTURF POLIGRÀS SA, pel preu de CENT 
TRENTA-UN MIL CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS 
(131.526,95 Eur), més el 21% d’IVA, VINT-I-SET MIL SIS-CENTS VINT EUROS AMB 
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (27.620,66 Eur), import total CENT CINQUANTA-NOU MIL 
CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (159.147,61 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. 
 
Segon.- Requerir a FIELDTURF POLIGRÀS SA, com a licitador proposat amb l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, perquè en el termini de deu dies hàbils, a comptar des 
del següent al de recepció del requeriment, aporti la documentació següent: 
 

- Constitució de la garantia definitiva per import de SIS MIL CINC-CENTS SETANTA-
SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (6.576,35 Eur), corresponent al 5 per 
cent de l’import d’adjudicació del contracte. 

- 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 

- 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. 

 
Tercer.- Una vegada presentada la documentació requerida, i essent aquesta conforme, 
l’òrgan de contractació haurà de procedir a l’adjudicació del contracte esmentat. No obstant 
això, si de la documentació presentada es comprova que no es compleixen les condicions 
necessàries per a la seva adjudicació, s’efectuarà un nou requeriment al licitador següent a 
aquell, per l’ordre que han quedat classificades les seves ofertes. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde indica que la setmana passada es van iniciar 
les obres de la part de l’obra civil. Que aquest matí s’ha realitzat la valoració, a partir d’un 
informe elaborat pel servei d’esports de la Diputació de Barcelona. Indica que hi havia un 
cert neguit entre les empreses que s’havien presentat. 
 
La Sra. Triola demana quan està previst que s’iniciï aquesta part de l’actuació. 
 
El Sr. Alcalde li respon que a finals de setembre.. 
 
Sense que es més intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per 
unanimitat del presents. 
 
3.- A.P. 020/2018.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
DE LES OBRES “ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS. EDAR DE 
CANTONIGRÒS – 2ª FASE”, I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PER A LA SEVA 
CONTRACTACIÓ. 
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Vist el projecte executiu d’obra municipal titulat ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES 
RESIDUALS EDAR DE CANTONIGRÒS – SEGONA FASE, amb un pressupost d’execució 
per contracta de 268.740,69 euros (IVA 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, i aprovat amb caràcter definitiu amb caràcter automàtic, en no 
formular-se al·legacions a l’acord d’aprovació inicial, adoptat pel Ple de l’Ajuntament en 
sessió celebrada el dia 31 de juliol de 2017. 
 
Vist l’informe dels Serveis Tècnics municipals, en el qual es detallen els aspectes tècnics 
del mateix, així com la viabilitat de l’actuació esmentada, recollint-se al corresponent 
Projecte d’Obres els Plecs de Prescripcions Tècniques pels quals es regirà la licitació. 
 
Vista la retenció de crèdit amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1.160.60901. 
 
Vista l’acta de replanteig de l’obra, l’efecte previst a l’article 236 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic –LCSP-. 
 
Vist l’Informe jurídic emès per la Secretaria d’aquest Ajuntament. 
 
Vista la proposta de plecs de clàusules administratives particulars pels quals ha de regir-se 
el contracte en qüestió. 
 
Vista la fiscalització emesa per la Intervenció d’aquest Ajuntament. 
 
Vist que, de conformitat amb allò previst a la Disposició Addicional Segona de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, és el Ple de la 
corporació l’òrgan de contractació competent. 
 
Segons el que s’ha dit, en virtut de les competències conferides per la legislació vigent i, en 
concret, en virtut d’allò disposat a la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, 
 
En virtut dels antecedents exposats, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, tramitació 
ordinària i amb un únic criteri d’adjudicació, del contracte d’execució de les obres de 
ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS EDAR DE CANTONIGRÒS – SEGONA 
FASE, per import de 222.099,74 euros, corresponents al valor estimat del contracte, als 
quals s’haurà de repercutir 46.640,95 euros corresponents a l’Impost sobre el Valor afegit i 
una durada de quatre (4) mesos. 
 
Segon.- Aprovar la despesa per import de 268.740,69 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 1.160.60901 del Pressupost de despeses de l’Ajuntament de l’Esquirol per 
a l’exercici 2018. 
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Tercer.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que han de regir la 
contractació mitjançant procediment obert del present contracte d’obres. 
 
Quart.- Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació del present contracte per 
procediment obert, tramitació ordinària, donant ordre que es procedeixi a la publicació del 
pertinent anunci al perfil del contractant d’aquest Ajuntament, per tal que en el termini de 
vint-i-sis dies naturals es presentin les proposicions que s’estimin pertinents. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde explica que es tracta del segon tram del total de 
l’actuació. 
 
El Sr. Corominas diu que en el sector hi ha 7 o 8 cases que no podran connectar-se al 
clavegueram. 
 
El Sr. Alcalde li respon que potser serà el moment de desenvolupar al PP4. 
 
La Sra. Triola pregunta sobre l’estat de les obres de la primera fase. 
 
El Sr. Alcalde li respon que per la setmana vinent hi ha prevista la inauguració, que ja ho 
faran saber a tots els regidors. Diu que en aquest moment falten 4 cosetes. 
 
Sense que es produeixin més intervencions, la proposta és aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
4.- A.P. 021/2018.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA DE GESTIÓ DEL MUNICIPI DE 
L’ESQUIROL – 2018, ELABORAT PER RECOLLIDA DE RESIDUS D’OSONA. 
 
Vist l’Estudi de viabilitat tècnica i econòmica de la recollida porta a porta dels residus 
municipals al municipi de l’Esquirol, redactat per l’empresa mixta Recollida de Residus 
d’Osona SL i tramès pel Consell Comarcal d’Osona, el qual consta annex a l’expedient. 
 
Atès que per a la implementació del servei, aquest document ha de ser aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament de l’Esquirol i pel Consell Comarcal d’Osona. 
 
Una vegada revisat i trobat conforme a les necessitats d’aquesta corporació, es proposa al 
Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’Estudi de viabilitat tècnica i econòmica de la recollida porta a porta dels 
residus municipals al municipi de l’Esquirol, redactat per l’empresa mixta Recollida de 
Residus d’Osona SL i tramès pel Consell Comarcal d’Osona, el qual consta annex a 
l’expedient. 
 
Segon.- Notificar l’adopció dels present acords al Consell Comarcal d’Osona, als efectes 
corresponents. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde explica que aquest és un tràmit per tirar 
endavant el servei. 
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El Sr. Bansell li pregunta quan està previst posar-lo en marxa. 
 
El Sr. Alcalde li respon que al novembre. 
 
El Sr. Corominas diu que caldrà fer reunions per informar la gent. 
 
El Sr. Pons li respon que ja està previst. 
 
El conjunt del plenari discuteixen sobre els problemes que es poden plantejar amb els 
gossos. 
 
El Sr. Alcalde explica que hi haurà 3 xerrades informatives, una a cada nucli, i que en 
aquestes es farà el lliurament de contenidors i l’explicació del calendari. Pel que fa als 
comerços, es farà una reunió específica amb comerços i restaurants. També diu que falta 
decidir les illes tancades, la seva ubicació. 
 
La Sra. Triola planteja que, al seu entendre, seria necessari fer una reunió en cap de 
setmana. 
 
El Sr. Pons reconeix que hi haurà problemes que s’hauran d’anar solucionant a mesura 
que es vagin produint. 
 
Sense que es produeixin més intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant 
aprovada per unanimitat dels membres del Ple present en la sessió. 
 
5.- A.P. 022/2018.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL POUM DE L’ESQUIROL, NÚM. 01/2018, DE MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 72 
“CLASSIFICACIÓ I DEFINICIÓ DELS USOS. TIPUS D’ACTIVITATS ADMESES A L’ÚS 
DE ‘INDÚSTRIA INTEGRADA’”. 
 
Per part dels Serveis Tècnics Municipals s’ha redactat la proposta de MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL POUM 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”. 
 
El contingut material i formal-documental del Projecte, s’estima que aquest s’ajusta les 
disposicions contingudes en els articles 96 i següents del TRLU, així com els articles 107 i 
següents del RLU. 
 
Segons l'article 73.2 TRLU, l'aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic 
obliga a l'Administració competent a acordar les mesures enunciades per l'apartat 1, en els 
àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic. 
L'Administració competent també pot acordar les mesures esmentades en el cas que es 
pretengui assolir altres objectius urbanístics concrets, els quals han de ser explicitats i 
justificats. Els acords de suspensió de tramitacions i de llicències han de publicar-se en el 
butlletí oficial corresponent, i s'han de referir, en qualsevol cas, a àmbits identificats 
gràficament. 
 
D'acord amb l'article 85 TRLU, una vegada s'hagi acordat l'aprovació inicial de la 
Modificació Puntual del POUM, ha de sotmetre's a informació pública, per un termini d'un 
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mes. Els edictes de convocatòria de la informació pública han d'enviar-se en el termini de 
deu dies des de l'adopció de l'acord d'aprovació inicial. 
 
Simultàniament al tràmit d'informació pública, ha de sol·licitar-se un informe als organismes 
afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals l’han d'emetre en el termini 
d'un mes, llevat que una disposició autoritzi un més llarg.  
 
Durant l'esmentat termini, haurà de posar-se a disposició dels interessats l'expedient 
administratiu tramitat a l'efecte per tal que pugui ser examinat a les oficines municipals, 
amb la finalitat que per aquells puguin formular-se les al·legacions que tinguin per 
convenient per a la defensa dels seus drets. 
 
Simultàniament al tràmit d'informació pública d'una modificació puntual del pla d'ordenació 
urbanística municipal, s'ha de concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels 
quals limiti amb l’àmbit objecte de modificació. 
 
L'aprovació inicial de la modificació puntual del POUM requereix el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple, d'acord amb el que disposa 
l'apartat ll) de l'article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 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.- Sotmetre l’expedient a informació pública per termini d’un mes, mitjançant la 
publicació dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari El Punt - Avui, al tauler d’anuncis de la 
corporació i al web municipal www.lesquirol.cat . 
 
El termini d’informació pública es computarà a partir de l’endemà de la darrera publicació 
en un diari oficial. 
 
Tercer.- Requerir als organismes afectats per raó de les serves competències sectorials 
l’emissió dels preceptius informes, indicant que aquest ha d’emetre’s en el termini d’un 
mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde explica que es tracta de recuperació d’activitats 
artesanals, com ara l’elaboració de formatges, de melmelades, ..., que el POUM no 
admetia per omissió i que ha semblat important corregir. 
 
Sense que es produeixin més intervencions per part dels regidors i les regidores, la 
proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat del presents. 
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6.- A.P. 023/2018.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON 
MUNICIPAL PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE I 
PER A LA CESSIÓ DE CABALS A L’AJUNTAMENT DE TAVERTET, 1R 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 1r 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 1r trimestre de 2018 és el que 
seguidament es relaciona: 
 

1r Trimestre de 2018:      1.820,88 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:     - 637,83 Eur 
Quota:        1.183,05 Eur 

 
Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (1r T 2018)      29,76 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 1r trimestre de 2018, d’acord amb el detall que s’indica a continuació: 
 

1r Trimestre de 2018:      1.820,88 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:     - 637,83 Eur 
Quota:        1.183,05 Eur 

 
Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (1r T 2018)      29,76 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. 
 
7.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA. 
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Es dóna compte al Ple de les resolucions dictades per l’Alcaldia compreses entre els 
números 027/2018 a la 053/2018, dictades entre els dies 13 d’abril i 6 de juny de 2018. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
8- 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 
044/2018 a 082/2018, adoptats en sessions celebrades els dies 19 de març, 9 d’abril, 23 
d’abril, 7 de maig, 28 de maig i 5 de juny de 2018. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
9.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PAGAMENT 
MITJÀ A PROVEÏDORS, 1R 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 1r 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. 
 
10.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, 1R 
TRIMESTRE DE 2018. 
 
Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de 2016 a data 31 de març 
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. 
 
11.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn de precs i preguntes intervé la Sra. Triola per preguntar sobre la imminència 
del compliment de sentència de la casa de Cantonigròs. 
 
El Sr. Alcalde li diu que s’ha engegat un concurs per a l’adjudicació de les obres, per via 
d’urgència. 
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La Sra. Triola diu que “sortirà cara, la tonteria”. 
 
El Sr. Alcalde li diu que no és cap tonteria, per això som aquí. 
 
La Sra. Triola pregunta si el camí de la Foradada es farà fins a baix de tot. 
 
El Sr. Alcalde li respon que no, i explica algunes coses en relació als treballs fets fins ara. 
Indica que es treballs es faran d’allà cap amunt, que les màquines no faran malbé el camí. 
 
La Sra. Triola li pregunta ara en relació al darrer tram. 
 
El Sr. Alcalde li diu que no s’hi actuarà com a camí, ja que és un sender. Que es 
desbrossarà i es comprovaran les tanques, i que després es podria actuar al Molí, però 
que s’ha d’estudiar. 
 
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. 
 
         Vist i plau  
El Secretari        L’Alcalde 
 
 
 
 
Lluís Xandri i Molas       Àlex Montanyà i Rifà 


