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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 09/2018 
 
NÚM.: 09/2018 
DATA SESSIÓ: 12 DE NOVEMBRE DE 2018 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 037 a 039. 
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 
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 
Sr. Àlex Bansell Hornowski 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
--- 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
--- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Sr. Ignasi Garolera i Coromina 
Sr. Ventura Bagaria i Canal 
Sra. Elisabet Redon i Verdaguer 
 
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. 037/2018.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE 
LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2019 I SEGÜENTS. 
 
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. 
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Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir 
la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
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. 
 
Consta també acreditat a l’expedient que s’ha observat el tràmit de consulta pública prèvia, 
prevista a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, en els termes fixats per la Direcció General de 
Tributs, al seu informe de 10 de gener de 2018. 
 
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 2019 i següents, així com el seu text refós. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós: 



 
 

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

 
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 taxa del servei d’orientació i formació 

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 de 2018, així com el text refós aprovat, seran objecte 
de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Cinquè.- 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. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Corominas, en relació a la taxa de La Foradada, 
pregunta si es farà control d’accés i com. 
 
El Sr. Alcalde li respon que sí, que hi haurà una persona addicional per control. 
 
La Sra. Triola pregunta si el control d’accés només es farà des de Cantonigròs. 
 
El Sr. Alcalde li respon que sí, que des de l’Esquirol s’accedirà gratuïtament. 
 
La Sra. Triola planteja si els mesos de màxima afluència de gent es podria fer el control 
des dels dos llocs, i pregunta quan es posarà en marxa. 
 
El Sr. Alcalde li respon que per Setmana Santa. 
 
La Sra. Molas, referint-se al perfil del visitant de La Foradada, diu que ara hi van molts 
excursionistes. 
 
La Sra. Triola diu que certament hi ha molts excursionistes, però també gent amb altres 
perfils. 
 
El Sr. Alcalde aprofita per convidar als regidors a una Jornada sobre massificació als 
entorns naturals, que es durà a terme el dia 17 de novembre a l’Esquirol. 
 
La Sra. Triola pregunta si les obres ja estan acabades. 



Carrer Nou, 1     08511 L’Esquirol     Tel. 938568000     Fax 938568305     c/e: lesquirol@diba.cat  4

 
El Sr. Alcalde li respon que sí, tot i que queda una bossa de 3 – 4 hores de feina per fer 
arranjaments i muntar unes baranes que han tret. Informa que també s’han acabat les 
obres de rehabilitació del camí de les escales de Cabrera i del camí de les Marrades. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta és sotmesa a votació, resultant aprovada 
per unanimitat dels membres del Ple present en la sessió. 
 
2.- A.P. 038/2018.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, 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 UN ÚNIC CRITERI 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 de ESTACIÓ DEPURADORA 
D’AIGÜES RESIDUALS EDAR DE CANTONIGRÒS – SEGONA FASE, 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 HPSA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA 
2 CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS SL 
3 CATALANA D’EXPLOTACIONS I MANTENIMENT SLU 
4 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 ordre de prelació, 
segons segueix: 
 

NÚM. 
D’ORDRE 

NÚM. 
DE 

PLICA 

 
LICITADOR 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

1 4 CONSTRUCCIONS ICART SA 100,00 
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2 1 HPSA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES SA 

79,45 

3 3 CATALANA D’EXPLOTACIONS I MANTENIMENT SLU 78,46 
 
A la vista de la valoració realitzada per la Mesa de Contractació, es considera que l’oferta 
econòmicament més avantatjosa és la presentada per CONSTRUCCIONS ICART SA. 
 
Vista la proposta de la Mesa de contractació, de data 9 de novembre de 2018, que 
s’assumeix íntegrament com a motivació d’aquest acord. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Classificar, de conformitat amb allò disposat a l’article 150 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes del sector públic, les ofertes presentades en el present 
expedient de contractació mitjançant procediment obert per al contracte d’obres de 
ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS EDAR DE CANTONIGRÒS –SEGONA 
FASE, de la següent forma: 
 
Oferta més avantatjosa: 
 
Primer lloc: CONSTRUCCIONS ICART SA 
Puntuació total obtinguda: 100 punts 
 
Segon lloc: HPSA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA 
Puntuació total obtinguda: 79,45 punts 
 
Tercer lloc: CATALANA D’EXPLOTACIONS I MANTENIMENT SLU 
Puntuació total obtinguda: 78,46 punts 
 
La mercantil CONSTRUCCIONS ICART SA, amb NIF A17200163, resulta ser el licitador 
que ha presentat l’oferta més avantatjosa en el present expedient de contractació 
 
Segon.- Requerir a CONSTRUCCIONS ICART per tal que, dins del termini de deu dies 
hàbils a comptar dels del següent a aquell en que haguera rebut el requeriment, presenti 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 ho hagués aportat amb anterioritat, tant de 
licitador com d’aquelles altres empreses a les capacitats de les quals es recorri, sense 
perjudici d’allò establert al segon paràgraf de l’apartat 3 de l’esmentat article; de disposar 
efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte conforme l’article 76.2: i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui 
procedent. Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, 
informàtics o telemàtics, llevat que s’estableixi altra cosa en els plecs. 
 
De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà 
que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l’import del 3 per cent del 
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en 
primer lloc contra la garantia provisional, si s’hagués constituït, sense perjudici d’allò 
establert a la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 71. 
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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. 
 
Sense que hi hagi intervencions, la proposta es sotmet a consideració del plenari, resultat 
aprovada per unanimitat dels presents. 
 
3.- A.P. 039/2018.- APROVACIÓ DE MOCIÓ PER INSTAR EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT A CANVIAR L’ENFOCAMENT DEL DECRET DE MENJADORS 
ESCOLARS. 
 
Per un debat sincer amb la comunitat educativa sobre un nou marc regulatiu integral de 
l'espai del migdia als centres educatius de titularitat pública. 
 
L'espai del migdia als centres educatius representa un terç de la jornada diària. Un temps 
prou ampli i amb grans potencialitats pedagògiques que l'àmbit educatiu encara no ha 
abordat integralment. Actualment, l’enfocament educatiu de l'espai del migdia depèn de les 
dinàmiques de cada centre. Alguns procuren integrar aquest espai en el projecte educatiu, 
malgrat l’absència física de l'equip de mestres, en base a unes línies educatives d'actuació 
prèviament acordades amb l'AMPA/AFA i el monitoratge contractat. En altres centres, la 
diferència entre l'espai lectiu i el del migdia és més evident. 
 
El Departament d'Ensenyament encara no ha pogut abordar aquesta casuística, i la 
promulgació d’aquest nou Decret cal veure-la com una gran oportunitat per resoldre 
aquesta mancança i establir les bases de la regulació de l’espai de migdia, no des de 
l’enfocament només del servei de menjador, sinó entès com un espai integrat dins del 
projecte educatiu de centre.  
 
En aquest sentit, una regulació així permetria als centres disposar d’un temps de migdia 
per treballar aspectes prou rellevants per contribuir a forjar un model de societat més justa i 
igualitària com, a tall d’exemple, aquests tres: l'alimentació, els valors humans i la 
democràcia. 
 
L'alimentació saludable, lligada a factors de sostenibilitat, que utilitzi preferentment 
productes de proximitat i de temporada, que afavoreixi la producció local i les tècniques 
vinculades a l'ecologia. Una alimentació saludable, basada en la dieta mediterrània, i en 
hàbits de salut que redueixin el perill de patir malalties com l'obesitat, la diabetis o les 
afectacions cardiovasculars. 
 
Els valors humans com a element transversal d’un treball pedagògic que promogui la 
inclusió de qualsevol alumna i alumne, amb especial atenció a l’alumnat amb necessitats 
educatives especials; a la diversitat i interculturalitat alimentària i social; a la tolerància i el 
respecte vers els altres... En definitiva, els valors que cal compartir amb l’alumnat per 
poder bastir uns fonaments ben sòlids que assegurin la construcció d’una societat millor. 
 
I la democràcia, com a principi i valor fonamental de la nostra societat. Hauria de començar 
pel funcionament democràtic del CEC, òrgan on la comunitat educativa ha de ser 
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representada de forma equilibrada, qui ha de decidir, d’entre moltes altres qüestions, de 
quina manera es gestiona el temps de migdia al seu centre educatiu. 
 
La proposta del nou Decret de menjadors que prepara el Departament d'Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya, i que ha fet arribar a la comunitat educativa en forma 
d'esborrany, no preveu el tractament integral de l'espai de migdia. De fet, es limita a 
regular el sistema d’externalització dels menjadors a través de concursos públics, i deixa 
els centres sense autonomia per decidir si les famílies del centre han de poder gestionar 
part del temps del migdia o no. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Instar el Departament d'Ensenyament a aturar els treballs d'elaboració i aprovació 
del Decret de menjadors en els termes que recull l'actual esborrany, i encetar un nou cicle 
de debat obert amb la comunitat educativa, amb l'objectiu de consensuar un nou marc que 
reguli, des d’una perspectiva integral, l'espai del migdia. 
 
Segon.- Instar el Departament d'Ensenyament a arribar a un acord polític amb els consells 
comarcals per tal que les AMPA/AFA que ho desitgin, si tenen el suport del seu Consell 
Escolar de Centre, puguin continuar amb la gestió directa del menjador escolar fins a 
l’aprovació del nou marc regulador que sorgeixi del consens amb la comunitat educativa. 
 
Tercer.- Deixar constància i posar en valor els òptims resultats i el gran consens que 
genera, entre el conjunt de la comunitat educativa, el model -tant de menjador escolar com 
d’espai de migdia- de l’Escola El Cabrerès de l’Esquirol, gestionat per l’AMPA del centre, i, 
en aquest sentit, ens fem ressò i avalem la demanda de les famílies de poder continuar 
desenvolupant aquest model en el futur. 
 
Quart.- Traslladar els acords d’aquest Ple al Departament d'Ensenyament, al Consell 
Comarcal d’Osona, a la direcció de l’Escola El Cabrerès i als representants de l’AMPA del 
centre, a través de la representant de l'Ajuntament en el Consell Escolar de Centre, i a la 
Coordinadora SOS Menjadors Escolars Públics. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde explica que amb el nou Decret, els menjadors 
hauran de ser gestionats, per Ajuntaments o Consells Comarcals, mitjançant concurs 
públic, i que preveu que s’incorporin les activitats extraescolars de migdia. De fet, aquesta 
consideració ja existia en l’actual Decret, però amb una moratòria. Fa notar que no hi estan 
d’acord, com a Ajuntament, ja que en l’actualitat és l’AMPA qui gestiona el menjador i les 
activitats extraescolars amb un èxit notable. 
 
La Sra. Molas diu que actualment s’estan oferint uns 100 dinars diaris, sobre un total de 
140-150 alumnes. 
 
La Sra. Triola manifesta que si funciona no cal tocar-ho. 
 
Sense que es produeixin més intervencions, 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 19.30 
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 


