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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 02/2022 
 
NÚM.: 02/2021 
DATA SESSIÓ: 31 DE GENER DE 2022 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 06 a 08. 
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. Joan Pons i Puntí 
Sr. Ferran Martínez i Casellas 
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias 
Sr. Francesc Illamola i Puntí 
Sr. Enric Roca i Casas 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
--- 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
--- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Sra. Alba Molas i Rifà  
Sra. Sílvia Grau Parramon 
Sr. Ignasi Garolera i Coromina 
Sra. Elisabet Redon i Verdaguer 
 
SECRETARI-INTERVENTOR:  
Sr. Lluís Xandri i Molas 
 

 
L’Alcalde dóna la benvinguda al públic i als electes assistents i dóna peu a l’obertura de la 
sessió. Seguidament emplaça 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. 06/2022.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I CONVOCATÒRIA DE 
LICITACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL PUIG I ENTORNS –
FASE I, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT I AMB UN ÚNIC CRITERI 
D’ADJUDICACIÓ. 
 
Considerant que, als efectes previstos a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, aquest Ajuntament entén necessari un contracte d’execució de 
les obres contingudes en el projecte executiu per a la URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL 
PUIG I ENTORNS – FASE I, en aquest terme municipal 
 
Vist l’expedient d’aprovació del projecte en qüestió, promogut per aquest Ajuntament i 
redactat per l’Arquitecte Marc Rifà Rovira (arquitecte). 
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Vist l’informe emès pel secretari interventor municipal sobre la legalitat del procediment i de 
l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient. 
  
Vist la proposta de plecs de clàusules administratives particulars que hauran de regir 
aquesta contractació. 
 
Vist que de conformitat amb el que preveu la Disposició addicional segona de la Llei 
9/2017, de 9 de novembre, de contractes del sector públic, aquesta Alcaldia és l’òrgan de 
contractació competent. 
 
En virtut del que s’ha exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol, com a òrgan 
de contractació, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat amb 
un únic criteri d’adjudicació, del contracte d’execució de les obres contingudes en el 
projecte executiu per a la URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL PUIG I ENTORNS – FASE 
I, per import de 302.175,34 euros, corresponents al valor estimat del contracte, als que 
caldrà repercutir 63.456,82 euros corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit; i una 
durada de 6 mesos. 
 
Segon.- Aprovar la despesa per import de 365.632,16 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 1.171.62101 del vigent pressupost municipal de despeses. 
 
Tercer.- Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars que han de regir la 
contractació mitjançant procediment obert simplificat del present contracte d’obres. 
 
Quart.- Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació del present contracte mitjançant 
procediment obert simplificat, ordenant que es procedeixi a la publicació del corresponent 
anunci en el perfil del contractant d’aquest ajuntament per tal que en el termini de 15 dies 
es presentin les proposicions que s’estimin oportunes. 

 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Roca pregunta que què es farà?. El Sr. Alcalde li 
respon que existeix un projecte sencer, dividit en dues fases, i que en aquesta fase 
s’ajunta el camp de futbol i el pavelló municipal. Es fa una reforma integral del a pista, fent-
la més amable, amb un accés des del bar del pavelló (des de la terrassa) cap el camp de 
futbol. També es preveu un parc infantil, de nova construcció. El lavabo públic es trasllada, 
es mouen els quadres de llum al pavelló i es fan 7 o 8 aparcaments en bateria. 
 
El Sr. Roca pregunta si la terrassa del pavelló es canviarà d’orientació o si s’ampliarà. 
 
El Sr. Alcalde li respon que no, que es modificarà per tal que hi hagi accés directe des del 
camp de futbol. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta és sotmesa a votació, resultant aprovada 
per unanimitat dels membres del Ple presents en la sessió. 
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2.- A.P. 07/2022.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT 
DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. 
 
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. 
 
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. 
 
Vist el Reial Decret Llei 26/2021, de 8 de novembre, pel que s’adapta el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l’Impost sobre 
l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 (a partir de la data de la 
publicació de la seva aprovació definitiva) i següents la modificació de l’Ordenança Fiscal 
núm.4, Reguladora l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, 
així com el seu text refós, adaptada a les previsions del Reial Decret Llei 26/2021, de 8 de 
novembre, pel que s’adapta el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la recent jurisprudència del 
Tribunal Constitucional respecte de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana 
 
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord 
provisional, 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, procedint-se a la seva publicació. 

 
Obert el torn d’intervencions, el Secretari explica que la modificació ve motivada per la 
recent sentència que anul·la el sistema de càlcul de l’impost, i de la nova normativa dictada 
en relació a aquest. 
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Sense que es produeixin intervencions per part dels membres del Ple, es sotmet la 
proposta a votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
3.- A.P. 08/2022.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’INCREMENT DELS CONCEPTES 
RETRIBUTIUS DEL PERSONAL NO INCREMENTATS DIRECTAMENT PER LA LLEI 
22/2021, DE 28 DE DESEMBRE. 
 
En data 29 de desembre de 2021, es publicà en el BOE la Llei 22/2021, de 28 de 
desembre, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2022. 
 
L’article 19.2 de la citada Llei estableix: 
 

Dos. En el año 2022, las retribuciones del personal al servicio del sector público no 
podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto a las 
vigentes a 31 de diciembre de 2021, en términos de homogeneidad para los dos 
períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como 
a la antigüedad del mismo. Los gastos de acción social no podrán incrementarse, 
en términos globales, respecto a los de 2021. A este respecto, se considera que los 
gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras 
distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es 
satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales 
del citado personal al servicio del sector público. 

 
L’apartat 4 del mateix article estableix: 
 

Cuatro. 1. La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el 
porcentaje máximo previsto en el apartado Dos de este artículo, en términos de 
homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, está integrada por el 
conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho 
personal en el año anterior. 
Se exceptúan, en todo caso: 
a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. 
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador. 
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. 
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador 

 
Tot i el què estableix la Llei esmentada, l’increment d’alguns conceptes salarials no es 
realitzarà de forma automàtica, ja que alguns elements de l’estructura retributiva que cal 
incrementar, com pot ser el complement específic o els factors que l’integren, la 
productivitat, els complements personals o altres conceptes propis del personal laboral, 
incloent el salari base, han de ser aprovat tots ells pel Ple d’acord amb l’article 22.2.i de la 
llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local. 
 
Existint conformitat per part dels empleats de l’ajuntament, respecte la distribució de la 
massa salarial de forma percentual sobre tots els conceptes salarials, segons les consultes 
realitzades. 
 
Existint suficient disponibilitat pressupostaria es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels següents  
 
ACORDS: 
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Primer.- Aprovar l’increment en un 2 per cent, amb efectes a data 1 de gener de 2022, tots 
els conceptes salarials que no s’incrementen de forma automàtica d’acord amb la Llei 
22/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2022, del 
personal funcionari i laboral de l’Ajuntament que consten a la plantilla de personal 
aprovada per l’Ajuntament. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Gerència de Serveis d’Assistència a l’administració 
dels recursos humans de la Diputació de Barcelona, als efectes corresponents. 

 
Sense que es produeixin intervencions per part dels membres del plenari, la proposta és 
sotmesa a votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 19.25 
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       Alex Montanyà i Rifà 
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