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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 05/2017 
 
NÚM.: 05/2017 
DATA SESSIÓ: 17 DE JULIOL DE 2017 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 016 a 018. 
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 
Sr. Ferran Martínez i Casellas 
Sra. Montse Triola Comas 
Sr. Santi Corominas Ruaix 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
--- 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
--- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Sr. Joan Callejón i Creus 
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias 
Sr. Ignasi Garolera i Coromina 
Sr. Joan Pons i Puntí 
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. 016/2017.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES XIFRES DE POBLACIÓ A 1 DE 
GENER DE 2017, I DE LA GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS DUTA A 
TERME PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT L’ANY 2016. 
 
Atesa la gestió del Padró Municipal d’Habitants corresponent al municipi de l’Esquirol, 
realitzada per part de la Diputació de Barcelona, i corresponent a l’anualitat de 2016. 
 
Atès que des de la Diputació de Barcelona s’ha facilitat a aquest Ajuntament la xifra de 
població a 1 de gener de 2017. 
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Atès que d’acord amb la normativa vigent, cal procedir a l’aprovació la gestió del Padró 
d’Habitants d’aquest municipi realitzada per la Diputació de Barcelona, en la data de 
referència. 
 
En ús de les atribucions plenàries de l’article 52 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 81 
del Reglament de població i demarcació territorial dels ens locals, aprovat per Reial Decret 
1690/1986, de 11 de juliol. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la gestió del Padró d’habitants del municipi de l’Esquirol –realitzada per la 
Diputació de Barcelona-, i els resultats de la revisió anual del Padró municipal d’habitants, 
de la qual resulta que la xifra oficial de població del municipi de l’Esquirol a 1 de gener de 
2017 és de 2.162 habitants. 
 
Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President de la 
corporació –Il·lm. Sr. Àlex Montanyà i Rifà- per a l’atorgament de quants documents siguin 
necessaris per a la plena efectivitat dels acords adoptats. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords a l’Institut Nacional d’Estadística per al seu 
coneixement i als efectes corresponents. 
 
Sense que es produeixin intervencions per part dels membres del Ple, la proposta es 
sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat del presents. 
 
2.- A.P. 017/2017.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’ATORGAMENT DE TRÀMIT 
D’AUDIÈNCIA A L’ADJUDICATARI, PREVI A LA REVOCACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ 
DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU D’OBRA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE 
COL·LECTORS DEL BARRI DEL PADRÓ I CARRER DEL PUIG”, PER NO SIGNATURA 
DEL CONTRACTE EN EL TERMINI ESTABLERT. 
 
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 LICITADOR 
1 M. I J. GRUAS, SA 
2 HPSA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA 
3 CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU 
4 PESA MEDIOAMBIENTE, SAU 
5 TOP PROYECTOS&CONTRATAS, SL 
6 ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU 
7 CONSTRUCCIONES FERTRES, SL 
8 CONSTRUCCIONS ICART, SA 
9 ARGON INFORMÀTICA, SA 

10 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU 
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11 TERRA ELVIRA, SL 
12 GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, 

SA 
13 SOREA, SA 
14 UTE CONTRATAS VILOR, SL –AIP CONSERVACIÓN, SL 

 
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 

NÚM. 
DE 

PLICA 

 
LICITADOR 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

1 12 GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA 
DORADA, SA 

95,00 

2 6 ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SAU 94,11 
3 4 PESA MEDIOAMBIENTE SAU 92,48 
4 10 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL 

AGUA, SAU 
90,19 

5 3 CONSTRUCTORA DE CALAF SAU 87,01 
6 8 CONSTRUCCIONS ICART, SA 86,93 
7 9 ARGON INFORMÀTICA, SA 86,19 
8 5 TOP PROYECTOS&CONTRATAS SL 83,34 
9 13 SOREA, SA 82,12 

10 14 UTE CONTRATAS VILOR, SL –AIP CONSERVACIÓN, SL 79,43 
11 7 CONSTRUCCIONES FERTRES, SL 77,69 
12 1 M. I J. GRUAS SA 77,44 
13 11 TERRA ELVIRA, SL 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. 
 
L’article 156 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic estableix que 
 

1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse 
en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la 
licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier 
registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a 
escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún 
caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas 
que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 
 
2. En el caso de los contratos menores definidos en el art. 138.3 se estará, en 
cuanto a su formalización, a lo dispuesto en el art. 111. 
 
3. Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación 
conforme al art. 40.1, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran 
quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los 
licitadores y candidatos. Las Comunidades Autónomas podrán incrementar este 
plazo, sin que exceda de un mes. 
 
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato 
en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que 
hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el 
párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la 
suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el 
órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 
 
En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más 
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la 
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma 
prevista en el art. 151.4. 
 
4. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación 
sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso 
hubiese exigido. 
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Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se 
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera 
ocasionar. 
 
5. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto 
en los casos previstos en el art. 113 de esta Ley. 

 
En el mateix sentit, la clàusula 1.35 del Ple de clàusules administratives particulars 
aplicables a aquesta contractació, estableix que: 
 

1.35) Formalització del contracte 
 
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari 
s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 
15 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació de 
l’adjudicació. 
 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà 
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte. 

 
Atès que a data d’avui s’ha superat amb escreix el termini fixat per a la formalització del 
contracte per part de l’adjudicatari, sense que hi hagi causa imputable a aquesta 
corporació. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol, en la seva qualitat d’òrgan de contractació, 
l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
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 cas- hagi 
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. 
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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. 
 
Obert el torn d’intervencions, els diferents regidors comenten els fets, i els possibles 
perjudicis que ocasiona a la corporació i al municipi el retard en l’inici de les obres. 
 
Sense que es produeixin intervencions per part dels membres del Ple, la proposta es 
sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
3.- A.P. 018/2017.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE 
NACIONAL PER A UNA SOCIETAT DIGITAL. 
 
Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, 
amb els canvis organitzatius i dels processos productius que se’n deriven, i la capacitació 
de les persones que les utilitzen, han esdevingut factors estratègics per assegurar, 
l’eficiència i l’obertura a la societat de les Administracions Públiques, la competitivitat de les 
empreses, i en general, la millora de la qualitat de vida de les persones. 
 
L’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació i al coneixement haurà de 
ser instantani i universal, és una oportunitat per construir una Administració més intel·ligent 
que doni resposta a la necessitat de conjugar conceptes com ara govern obert, 
transparència, gestió intel·ligent de la informació, interoperabilitat o seguretat, que  
impacten transversalment en l'accés, la prestació i la millora dels serveis públics. 
 
Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació es 
fonamenta en l’existència de les necessàries infraestructures de comunicacions 
electròniques que han de prestar servei al conjunt del territori, evitant qualsevol risc 
d’escletxa digital, possibilitant el desenvolupament d’una societat avançada, pròspera i 
cohesionada, i posant les tecnologies al servei de les Administracions Públiques, la 
ciutadania i les empreses. 
 
Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i coordinada pel 
conjunt de les Administracions Públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat de 
Catalunya, les quatre diputacions, el Consorci Localret i les entitats municipalistes ACM i 
FMC van signar, amb data 24 d’octubre de 2016, el Pacte Nacional per a una Societat 
Digital. 
 
Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats Municipalistes es 
comprometen a treballar de manera coordinada, amb totes les institucions públiques  i els 
actors socials que s’hi vulguin afegir, entorn de cinc àmbits bàsics d’actuació: 
 

- El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de 
comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els 
territoris, la ciutadania i les empreses de Catalunya.  
- L’impuls d’una nova administració digital, que més enllà de l’extensió de l’ús de 
tecnologies digitals aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb l’objectiu de 
fer una administració més oberta, àgil, senzilla i eficaç.  
- El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català 
(smartCAT), tot integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant 
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suport a les empreses per fer de Catalunya un Smart Region de referència 
internacional.  
- L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la 
ciberseguretat i de la protecció dels drets de les persones i les empreses en la nova 
societat digital.  
- El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la 
importància de la disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital humà 
per donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les infraestructures 
necessàries.  

 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents: 
 
ACORDS  
 
Primer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de l’Esquirol al Pacte Nacional per a una 
Societat Digital, signat en data 24 d’octubre de 2016 entre la Generalitat de Catalunya, la 
Diputació de Barcelona, la Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Diputació de 
Girona, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el 
Consorci Localret, i impulsar les accions necessàries per a col·laborar en la implementació 
dels objectius d'aquest Pacte.  
 
Segon.- Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de 
Municipis de Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Martínez explica que es tracta de formalitzar el 
compromís de la corporació amb la implantació de les noves tecnologies, i un pas 
necessari per a l’execució de les actuacions incloses en l’esmentat pla. 
 
Sense que es produeixin intervencions per part dels membres del Ple, la proposta es 
sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 19.20 
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 
 


