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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 02/2017 
 
NÚM.: 02/2017 
DATA SESSIÓ: 13 DE MARÇ DE 2017 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 004 a 008. 
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. Joan Callejón i Creus 
Sr. Ventura Bagaria i Canal 
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. Àlex Bansell Hornowski 
Sr. Santi Corominas Ruaix 
 
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. 004/2017.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS 
ANTERIORS. 
 

 Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 01/2017, de 16 de gener. 
 
Sense que hi hagi esmenes, l’acta és sotmesa a consideració del plenari, resultant 
aprovades per unanimitat dels presents. 
 
2.- A.P. 005/2017.- APROVACIÓ DE REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ I 
CONSTITUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA A L’OFERTA MÉS AVANTATJOSA DE LA 
LICITACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DE TRAMITACIÓ ORDINÀRIA AMB MÉS 
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D’UN CRITERI D’ADJUDICACIÓ, PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA 
“CONSTRUCCIÓ DE COL·LECTORS DEL BARRI DEL PADRÓ I CARRER DEL PUIG”. 
 
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 
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, que s’assumeixen com a motivació del present acord -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’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 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 
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A la vista de la valoració realitzada per la Mesa de Contractació, es considera que l’oferta 
econòmicament més avantatjosa és la presentada per GESTIÓN INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA SA (CIF A43795442). 
 
Vista la proposta de la Mesa de contractació, de data 13 de març de 2017, 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 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 determinar que 
l’oferta econòmicament més avantatjosa de les presentades és la de 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 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. 
 
Segon.- Requerir a l’empresa GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA 
DORADA SA (CIF A43795442), 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 TRENTA-QUATRE MIL NOU-
CENTS DISSET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS (34.917,86 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 
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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 fa un breu resum del procés i del procediment 
que ens ha portat fins al punt on ens trobem en aquest moment, així com de l’obra a 
executar. 
 
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. 006/2017.- APROVACIÓ DE REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ I 
CONSTITUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA A L’OFERTA MÉS AVANTATJOSA DE LA 
LICITACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DE TRAMITACIÓ ORDINÀRIA AMB UN ÚNIC 
CRITERI D’ADJUDICACIÓ, PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “URBANITZACIÓ 
DEL CARRER JAUME PONS”. 
 
Vist l’expedient de licitació per a la contractació de l’obra URBANITZACIÓ DEL CARRER 
JAUME PONS, de tramitació ordinària i procediment obert i amb un únic criteri 
d’adjudicació. 
 
Atès que durant el termini obert a l’efecte es presentaren 18 proposicions: 
 
NÚM. DE PLICA LICITADOR 

1 EXCAVACIONS CARRERA SA 
2 HPSA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA 
3 AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA 
4 EXCAVACIONS OSONA, SA 
5 ARGON INFORMÀTICA, SA 
6 INFRAESTRUCTURAS TRADE SL 
7 M. I J. GRUAS, SA 
8 UTE CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL 

– EXCAVACIONS MONTSERRAT, SL 
9 CURNAL INVEST, SL 
10 GRUPO TECNO-CONRAD, SL 
11 FIRTEC, SAU 
12 CONSTRUCCIONES FERTRES, SL 
13 NATUR GRUP INTEGRAL, SL 
14 CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, SL 
15 ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA 
16 CONSTRUCCIONS ICART, SA 
17 GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, 

SA 
18 ARTEA MEDIAMBIENT, 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: 
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NÚM. 
D’ORDRE 

NÚM. 
DE 

PLICA 

 
LICITADOR 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

1 15 ROGASA CONSTRUCCIONES I CONTRATAS SA 100,00 
2 13 NATUR GRUP INTEGRAL SL 96,61 
3 18 ARTEA MEDIAMBIENT SL 94,92 
4 9 CURNAL INVEST SL 93,12 
5 8 UTE CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I 

SERVEIS ASSOCIATS SL – EXCAVACIONS 
MONTSERRAT SL 

93,09 

6 2 HPSA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES SA 

92,66 

7 3 AGUSTÍ Y MASOLIVER SA 92,34 
8 14 CONSTRUCCIONS JORDI RIERA SL 91,66 
9 16 CONSTRUCCIONS ICART SA 83,57 

10 5 ARGON INFORMÁTICA SA 80,39 
11 11 FIRTEC SAU 78,69 
12 10 GRUPO TECNO-CONRAD SL 77,30 
13 7 M. I J. GRUAS SA 70,58 
14 1 EXCAVACIONS CARRERA SA 67,88 
15 4 EXCAVACIONS OSONA SA 67,59 
16 6 INFRAESTRUCTURAS TRADE SL 67,46 
17 12 CONSTRUCCIONES FERTRES SL 65,57 
18 17 GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

COSTA DORADA SA 
63,37 

 
A la vista de la valoració realitzada per la Mesa de Contractació, es considera que l’oferta 
econòmicament més avantatjosa és la presentada per ROGASA CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, SA. 
 
Vista la proposta de la Mesa de contractació, de data 13 de març de 2017, 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 un únic criteri d’adjudicació, 
convocat per a contractar l’obra URBANITZACIÓ DEL CARRER JAUME PONS, i d’acord 
amb les ofertes presentades determinar que l’oferta econòmicament més avantatjosa de 
les presentades és la de l’empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA 
(CIF A58425760), l’oferta de la qual ha estat considerada per aquesta Mesa 
l’econòmicament més avantatjosa de les presentades, pel preu de CENT NOU MIL CINC-
CENTS SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (109.506,75 Eur), més el 21% d’IVA, 
VINT-I-DOS MIL NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS 
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(22.996,42 Eur), import total CENT TRENTA-DOS MIL CINC-CENTS TRES EUROS AMB 
DISSET CÈNTIMS (132.503,17 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 l’empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA (CIF 
A58425760), 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 CINC MIL QUATRE-CENTS 
SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (5.475,34 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. 

 
El Sr. Martínez intervé per indicar que, en aquest punt de l’ordre del dia, s’abstindrà de 
participar en el debat i la votació, en concórrer interès particular en l’assumpte. 
 
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. 007/2017.- APROVACIÓ D’ADHESIÓ AL PROTOCOL D’EXECUCIÓ DE LES 
DILIGÈNCIES DE LLANÇAMENT ALS PARTITS JUDICIALS DE CATALUNYA. 
 
Vist el protocol d’execució de les diligències de llançament als Partits Judicials de 
Catalunya, subscrit en data 5 de juliol de 2013 pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, les Diputacions 
provincials catalanes, el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, el 
Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya i les entitats 
municipalistes catalanes.  
 
Atès que aquest protocol té per objecte la coordinació de les institucions en l’execució de 
les diligències de llançament que disposen els jutjats dels diferents partits judicials del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i realitzar totes les actuacions que puguin 
ajudar i millorar la situació de les famílies o les persones en situació de vulnerabilitat social 
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pendents d’una diligència de llançament d’un procediment de desnonament, execució 
hipotecària o similar.  
 
Atès que el Consell General del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de la Comarca d’Osona, 
en la sessió extraordinària celebrada el dia 23 de novembre de 2016, ha informat 
favorablement l’adhesió del Consell Comarcal d’Osona al citat protocol.  
 
Atès que de conformitat amb l’acord núm. 4 del citat protocol es preveu que la comunicació 
d’adhesió del Consell Comarcal ha d’especificar que els municipis adherits n’han donat la 
conformitat i amb els mateixos requisits que s’hi indiquen.  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents   
 
ACORDS:  
 
Primer.- Manifestar la conformitat de l’Ajuntament de l’Esquirol a l’adhesió del Consell 
Comarcal d’Osona al Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits 
judicials de Catalunya, signat el dia 5 de juliol de 2013, per part del Conseller de Justícia, el 
president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la secretària de Govern d’aquest 
òrgan, els presidents de les diputacions catalanes, els presidents dels consells dels 
col·legis d’advocats i procuradors de Catalunya, i els presidents de la FMC i l’ACM.  
 
Segon.- Comunicar a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la 
conformitat de l’Ajuntament de l’Esquirol a l’adhesió del Consell Comarcal d’Osona al citat 
protocol, mitjançant la notificació del present acord, fent constar expressament el 
compromís d’aquesta corporació municipal de complir amb tot el que s’hi disposa, i posant 
en coneixement de l’òrgan esmentat, a aquests efectes, la següent informació, coincident 
amb la indicada pel Consell Comarcal d’Osona:  
 

- Identificació dels serveis supramunicipals designats per portar a terme actuació 
d’acció social davant les situacions objecte del Protocol d’actuació: 

o Equips bàsics d’atenció social del serveis socials bàsics del Consell 
Comarcal d’Osona  

 
- Identificació del responsable de l’actuació dels serveis designats a aquest efecte, 

amb nom, cognoms i càrrec: 
o Directora tècnica de l’Àrea Bàsica dels Serveis Socials d’Osona: Anna Rufí i 

Vilà  
 

- Determinació de les dades concretes de contacte postal, telefònic i electrònic: 
o Adreça Postal: Carrer de l’Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, núm. 5, 

3a planta – 08500 – Vic o Telèfon: 93 883 22 12 o Contacte electrònic: 
arufiv@ccosona.cat . 

 
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal d’Osona, als efectes corresponents. 

 
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. 
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5.- A.P. 008/2017.- APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ EL CÀNON MUNICIPAL PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE I PER CESSIÓ DE CABALS 
A L’AJUNTAMENT DE TAVERTET, 4T TRIMESTRE DE 2016, 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 4t trimestre de 2016, 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 4t trimestre de 2016 és el que 
seguidament es relaciona: 
 

4t Trimestre de 2016:      1.807,42 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:     - 637,83 Eur 
Quota:        1.169,59 Eur 

 
Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (4t T 2016)      27,23 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 4t trimestre de 2016, d’acord amb el detall que s’indica a continuació: 
 

4t Trimestre de 2016:      1.807,42 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:     - 637,83 Eur 
Quota:        1.169,59 Eur 

 
Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (4t T 2016)      27,23 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. 
 
6.- 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 003/2017 a la 035/2017, dictades entre els dies 12 de gener i 8 de març de 2017. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
7- 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 
001/2017 a 016/2017, adoptats en sessions celebrades els dies 9 de gener, 23 de gener i 3 
de febrer de 2017. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
8.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PAGAMENT 
MITJÀ A PROVEÏDORS, 4T TRIMESTRE DE 2016. 
 
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 4t trimestre de l’exercici 
2016, mitjançant lliurament de còpia de l’informe a cada un dels regidors i regidores, per la 
qual cosa el Ple es dóna per assabentat. 
 
9.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, 4T 
TRIMESTRE DE 2016. 
 
Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de 2016 a data 31 de 
setembre de 2016, 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. 
 
10.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Callejón pregunta si seria possible passar en català els 
informes de morositat i de pagament mitjà a proveïdors. 
 
El Secretari li respon que aquests informes es generen a través de l’aplicatiu del Ministerio 
de Hacienda y Función Pública, que no ofereix la possibilitat que siguin en català. En 
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qualsevol cas, si es volgués es podria informar al Ple en català, a partir de traduir el 
document original. 
 
El Sr. Alcalde explica que finalment s’ha tancat l’obra de l’edifici polivalent de Sant Martí 
Sescorts, i que en unes setmanes s’iniciaran les obres d’urbanització de la plaça, que 
valdrà al voltant d’uns 60.000 euros. 
 
El Sr. Corominas pregunta sobre els números finals de l’obra. 
 
L’Alcalde li respon que exactament no els recorda, però que en tot cas són els que consten 
en el certificat de final d’obra emès pel tècnic director, i que els hi pot facilitar. 
 
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. 
 
         Vist i plau  
El Secretari        L’Alcalde 
 
 
 
 
Lluís Xandri i Molas       Àlex Montanyà i Rifà 
 


