ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 08/2016
NÚM.: 08/2016
DATA SESSIÓ: 7 DE NOVEMBRE DE 2016
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 037 a 046.
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. 037/2016.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS
ANTERIORS.



Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 06/2016, de 12 de setembre.
Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 07/2016, de 17 d’octubre.

Sense que hi hagi esmentes, les actes són sotmeses a consideració del plenari, resultant
aprovades per unanimitat dels presents.
2.- A.P. 038/2016.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU D’OBRA DE LES OBRES “ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES
RESIDUALS EDAR DE CANTONIGRÒS – PRIMERA FASE”.
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Vist l’expedient de licitació per a la contractació de l’obra ESTACIÓ DEPURADORA
D’AIGÜES RESIDUALS EDAR DE CANTONIGRÒS – PRIMERA FASE, 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 7 proposicions:
NÚM. DE PLICA
1
2
3
4
5
6
7

LICITADOR
ARENES I GRAVES CASTELLOT SA
HPSA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA
CONSTRUCTORA DE CALAF SAU
CERTIS OBRES I SERVEIS SAU
UTE CONSTRUCCIONS JORDI RIERA SL / VITAQUA SA
AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU
CONSTRUCCIONS ICART SA

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
1
2
3
4
5
6
7

NÚM.
DE
PLICA
7
6
2
4
1
3
5

LICITADOR

PUNTUACIÓ

CONSTRUCCIONS ICART SA
AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU
HPSA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA
CERTIS OBRES I SERVEIS SAU
ARENES I GRAVES CASTELLOT SA
CONSTRUCTORA DE CALAF SAU
UTE CONSTRUCCIONS JORDI RIERA SL / VITAQUA SA

65,00
57,64
56,88
56,25
55,12
55,07
52,52

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 17 d’octubre de 2016, que
s’assumeix íntegrament com a motivació d’aquest acord.
Atès que per acord del Ple d’aquest Ajuntament, núm. 029/2016, adoptat en sessió
extraordinària celebrada el dia 17 d’octubre de 2016, es va requerir al licitador amb l’oferta
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.
Atès que dins del termini conferit, el licitador amb l’oferta econòmicament més avantatjosa
ha constituït la garantia definitiva i ha presentat els documents justificatius exigits.
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.
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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 ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS EDAR
DE CANTONIGRÒS – PRIMERA FASE, i d’acord amb les ofertes presentades adjudicar-lo
a l’empresa CONSTRUCCIONS ICART SA (CIF A17200163), pel preu de TRES-CENTS
DIVUIT MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS (318.850,00 Eur), més el 21% d’IVA,
SEIXANTA-SIS MIL NOU-CENTS CINQUANTA-VULL EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS (66.958,50 Eur), import total TRES-CENTS VUITANTA-CINC MIL VUIT-CENTS
VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (385.808,50 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.- Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1.160.60901 del
vigent pressupost municipal.
Tercer.- Donar publicitat a aquesta adjudicació mitjançant la inserció dels corresponents
anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d’anuncis de la corporació i
al web municipal, publicant-lo al perfil del contractant de la corporació, i donar-ne compte a
la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
Quart.- Notificar el present acord als licitadors, expressant en tot cas els recursos que
contra ell corresponguin.
Cinquè.- Facultar expressament i tan àmpliament com en dret sigui necessari, l’AlcaldePresident de la corporació, per tal que formalitzi –en nom d’aquesta- el contracte
administratiu d’adjudicació, així com qualsevol altre document que sigui necessari en
relació a aquest acord.
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Corominas pregunta sobre els termini per començar, al
que l’Alcaldia li respon que s’espera que es pugui començar abans de finalitzar l’any.
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. 039/2016.- ACCEPTACIÓ DE LES AJUDES INCLOSES AL PUOSC 2012,
ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS EDAR DE CANTONIGRÒS.
Vist que aquest Ajuntament té atorgat en el marc de Pla d’Obres i Serveis de Catalunya,
anualitat 2012, una subvenció amb el següent detall:
Actuació núm. 2012/720
Entitat local: Ajuntament de l’Esquirol
Títol: Estació depuradora d’aigües residuals EDAR de Cantonigròs
Subvenció PUOSC:
Programa Especial municipis petits, nuclis i àrees residencials (MN):
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TOTAL

50.000,00 Eur

Vist el que preveu la Llei 23/1987, de 23 de desembre, per la qual s’estableixen els criteris
de finançament del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya i les bases per a la selecció, la
distribució i el finançament de les obres i serveis a incloure-hi; el Decret 245/2007, de 6 de
novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
2008-2012; el Decret 101/2008, de 6 de maig, pel qual s’aproven les bases d’execució del
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2008-2012; i l’Acord GOV/14/2012,
de 28 de febrer, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per a l’any 2012.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar l’obra descrita,
i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
Segon.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè
les obres s’executin amb normalitat i designar les persones següents:
Nom i cognoms del director facultatiu de les obres o responsable de l’actuació
Xavier Claparols Llach
Títol professional: Arquitecte
Nom i cognoms del tècnic col·laborador
Títol professional:
Tercer.- Adquirir el compromís de de solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol
incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
Quart.- Declarar que el projecte tècnic corresponent a aquesta actuació s’ha sotmès a la
tramitació reglamentària i s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
Cinquè.- Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i
l’execució de l’actuació, així com la seva posada en servei.
Sisè.- Que de conformitat amb l’informe d’intervenció, en la partida pressupostària
especificada a continuació hi ha una consignació suficient per atendre el finançament
d’aquesta actuació.
Dades de la partida pressupostària
Número 1.160.60901
Any del pressupost: 2016
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. 040/2016.- INCOACIÓ D’EXPEDIENT PER AL NOMENAMENT DE JUTGE/ESSA
DE PAU SUBSTITUT/A DE L’ESQUIROL.
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Atès que la persona proposada per aquest Ajuntament, i nomenada pel Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, no ha pres possessió del càrrec de jutgessa de pau substituta de
l’Esquirol per motius personals.
Vist, doncs, que en aquests moments es troba vacant el càrrec de Jutge/essa de Pau
substitut/a d’aquest municipi, correspon iniciar els tràmits establerts als articles 4, 5, 6 i 7
del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, en relació a l’article 101 de la Llei
Orgànica del Poder Judicial, a fi de proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
la persona que ha d’ocupar el càrrec de Jutge/essa de Pau substitut/a de l’Esquirol.
Vist que l’article 5.1 del citat reglament indica que les vacants s’hauran d’anunciar per
l’Ajuntament respectiu amb la suficient antelació, mitjançant convocatòria pública, amb
indicació del termini i lloc de presentació d’instàncies, publicant-se l’edicte corresponent al
Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la corporació, en el Jutjat Degà del
Partit Judicial corresponent i en el mateix Jutjat de Pau.
Atès que els requisits que han de reunir els aspirants són els previstos per la Llei Orgànica
del Poder Judicial per a l’ingrés a la Carrera Judicial, a excepció del requisit de ser
Llicenciat en Dret.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Iniciar els tràmits previstos als articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de
juny, dels Jutges de Pau, en relació a l’article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, a
fi de proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la persona que ha d’ocupar el
càrrec de Jutge/essa de Pau substitut/a de l’Esquirol.
Segon.- Donar els efectes de publicitat de la convocatòria previstos per l’article 5.1 del citat
Reglament, atorgant un termini d’un mes per a la presentació de sol·licituds per part dels
interessats, a comptar a partir de la inserció de l’edicte corresponent al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona
Obert el torn d’intervencions, el Secretari comenta que la persona que havia estat
designada amb anterioritat no ha pres possessió del càrrec en concórrer –a parer del
Departament de Cultura, on presta els seus serveis- causa d’incompatibilitat.
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.
5.- A.P. 041/2016.- APROVACIÓ DE CONVENI PEL MANTENIMENT DE LES
INSTAL·LACIONS COMUNES D’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA ALS MUNICIPIS
DE L’ESQUIROL, LES MASIES DE RODA I RODA DE TER.
Vista la minuta del conveni a subscriure amb ajuntaments de Roda de Ter i les Masies de
Roda, pel manteniment de les instal·lacions comunes d’abastament d’aigua en alta als
municipis de l’Esquirol, Les Masies de Roda i Roda de Ter, redactat pels serveis tècnics
del Consell Comarcal d’Osona, d’acord amb el text i el plànol que obra a l’expedient.
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Atès que aquest conveni té com a objectiu regular el repartiment dels costos de
manteniment i reparació de les instal·lacions d’abastament d’aigua en alta, ja siguin
comunes als tres municipis o entre un o més d’un dels municipis interessats.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el conveni pel manteniment de les instal·lacions comunes d’abastament
d’aigua en alta als municipis de l’Esquirol, Les Masies de Roda i Roda de Ter que consta a
l’expedient, juntament amb el plànol que hi és adjunt.
Segon.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, l’Alcalde-President de la
corporació –Il·lm. Sr. Àlex Montanyà i Rifà- per a l’atorgament dels documents que siguin
necessaris per a la plena efectivitat dels acords adoptats, fent especialment referència a la
signatura del conveni aprovat.
Tercer.- Notificar els presents acords als ajuntaments interessats, per al seu coneixement i
als efectes corresponents.
Obert el torn d’intervencions, l’Alcaldia explica que es tracta d’un conveni per a determinar
qui es fa càrrec, en cada cas, del manteniment de les canonades d’aigua en alta. Que
aquest extrem ha estat instat des del Consell Comarcal d’Osona.
Sense que es produeixin més 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.- A.P. 042/2016.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2017 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.
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.
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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.
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 per a l’exercici de 2017 i següents, la modificació de
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públics
municipals, així com el seu text refós.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Ordenança
1
Ordenança
2
Ordenança
3
Ordenança
4
Ordenança
5
Ordenança
6
Ordenança

fiscal núm. Reguladora de l’impost sobre béns immobles
fiscal núm. Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques
fiscal núm. Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
fiscal núm. Reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana
fiscal núm. Reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres
fiscal núm. Reguladora de la taxa per expedició de documents
administratius
fiscal núm. Reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini
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7
Ordenança fiscal núm.
8

Ordenança fiscal núm.
9
Ordenança fiscal núm.
10
Ordenança
11
Ordenança
12
Ordenança
13
Ordenança
14
Ordenança
15

fiscal núm.
fiscal núm.
fiscal núm.
fiscal núm.
fiscal núm.

Ordenança fiscal núm.
16
Ordenança fiscal núm.
17

públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general
Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la
via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres
o de qualsevol altre espai de domini públic local i les
reserves de via pública per a aparcament, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
Reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús
públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic
Reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escola
bressol
Reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la
piscina municipal
Reguladora de la taxa per la prestació de serveis de
cementiris
Reguladora de les taxes per la prestació del servei de gestió
de residus municipals
Reguladora de la taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels
controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics
i les revisions periòdiques
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques,
puntals, estintols, bastides, i altres instal·lacions anàlogues
Taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials
i celebració d’altres esdeveniments en establiments
municipals
General, reguladora de contribucions especials

Ordenança fiscal núm.
18
Ordenança fiscal núm. Reguladora de la taxa pel subministrament d’informació
19
ambiental
Ordenança fiscal núm. Reguladora de la taxa per la prestació dels serveis
20
d’inspecció i control sanitari dels establiments destinats a la
producció, emmagatzematge i comercialització de carn
fresca i els seus derivats
Ordenança fiscal núm. Reguladora de la taxa per la utilització privativa de les
22
instal·lacions esportives municipals
Ordenança fiscal núm. Reguladora de la taxa per llicències o la comprovació
23
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran objecte
de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
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Quart.- 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, l’Alcaldia explica que s’ha produït una congelació de taxes i
tributs. Que després d’analitzar-ho amb deteniment, s’ha arribat a la conclusió que, pel que
fa a la recollida de residus, per abaixar el preu cal canviar de sistema i passar al porta a
porta, reconeixent que aquest és un debat que encara no s’ha encetat.
El Sr. Corominas planteja algunes queixes sobre la ubicació concreta d’alguns contenidors
i del seu estat.
La Sra. Triola, en la línia manifestada pel Sr. Corominas, indica que el contenidor de
multiproducte que hi ha a Can Puntí està trencat.
El Sr. Alcalde diu que des del servei de recollida, en aquestes situacions solen enviar un
“parte”. Indica, així mateix, que la reparació dels contenidors es força costosa.
Entre els diferents regidors s’obre un debat sobre la conveniència del canvi de sistema de
recollida, els pros i els contres, sense que se n’extregui cap conclusió.
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta es sotmet a la consideració del plenari,
resultant aprovada per unanimitat dels presents.
7.- A.P. 043/2016.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE
CONTRIBUICIONS ESPECIALS PER AL FINANÇAMENT DE L’EXECUCIÓ DE LES
OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER JAUME PONS.
Incoat expedient per aquest Ajuntament per a la imposició i ordenació de contribucions
especials per al finançament de les obres d’urbanització del carrer Jaume Pons, i vist
l'informe-proposta emès per la Secretaria d'aquesta Corporació,
Considerant l'informe dit i el text íntegre del projecte d'ordenança sol·licitat per Providència
d'Alcaldia, així com la resta de documentació i actuacions practicades en l'expedient
tramitat a l'efecte,
En virtut dels articles 14, 15.1, 17, 28 a 37, 58 i 214 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; i dels articles
22.2 d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es
proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- Aprovar provisionalment la imposició i ordenació de contribucions especials per al
finançament de l'execució de les obres d’urbanització del carrer Jaume Pons, el fet
imposable de les quals està constituït per l'obtenció d'un benefici o augment de valor dels
béns afectes a la realització de l'obra dalt referenciada, la redacció de la qual és la que
consta en l’informe proposta emès per la Secretaria municipal.
Segon.- Procedir a la determinació i ordenació del Tribut concret d'acord al següent:
a) El cost previst de l’obra, segons projecte tècnic, susceptible de generar un benefici
particular als immobles de l’àmbit del projecte es fixa en 99.158,58 euros (sobre un cost
total del projecte de 190.689,57 euros).
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 49.579,29 euros, equivalent al 50
% del cost suportat. El cost total pressupostat de l'obra tindrà caràcter de mera previsió. Si
el cost real fos major o menor que el previst, es prendrà aquell a l'efecte del càlcul de les
quotes corresponents.
c) Aplicar com a mòdul de repartiment de forma conjunta els metres lineals de façana al
carrer d’actuació, l’edificabilitat de la finca i el valor cadastral de la mateixa, a raó de 1/3
part del cost de les obres a repercutir, proporcionalment entre cada una de les finques.
En aquest cas, s’introdueixen els factors de correcció següents:
- L’edificabilitat a repercutir s’estima en la prevista al POUM, llevat del cas que
l’edificabilitat existent fos superior, cas en el que es calcula en base a aquesta.
-

Pel que fa a les parcel·les cantoneres, l’edificabilitat es pondera a raó de la part
proporcional de metres lineals de façana a carrer de la finca que confronten al
carrer objecte d’urbanització.

Tercer.- Aprovar la relació de les persones físiques i jurídiques directament beneficiàries
de l'actuació a finançar mitjançant contribucions especials, juntament amb la quantitat que
els mateixos hauran d'abonar a aquesta Entitat.
Quart.- Exposar i publicar l'Acord provisional en el tauler d'anuncis de l'Entitat i en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona respectivament, pel termini de 30 dies, dins
dels quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que
estimin oportunes. Durant el període dit, els propietaris o titulars afectats podran constituirse en Associació administrativa de contribuents, segons el que disposa l'article 36.2 del
TRLHL.
Amb anterioritat, el Regidors Sr. Ferran Martínez manifesta que s’abstindrà d’intervenir i
votar en aquest punt, en concórrer causa legal d’abstenció per tenir interès particular en el
tema que es tracta.
La proposta és comentada per part de l’Alcaldia i del Secretari, en aquest darrer cas sobre
els detalls econòmics d’aquesta i el mòdul de repartiment que s’aplica.
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Sense que hi hagi més intervencions, la proposta es sotmet a la consideració del plenari,
resultant aprovada per unanimitat dels presents, amb l’excepció del Sr. Martínez, que com
ha manifestat s’ha abstingut d’intervenir i votar en concórrer causa legal d’abstenció per
tenir interès particular en l’assumpte.
8.- A.P. 044/2017.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 4/2016 DEL VIGENT
PRESSUPOST MUNICIPAL, PER INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE TRESORERIA
I NOUS I MAJORS INGRESSOS.
Resultant que mitjançant providència de data 31 d’octubre de 2016, s’ha incoat expedient
de modificació del pressupost vigent mitjançant suplement de crèdit, finançats amb nous i
majors ingressos i amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals procedent
de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015.
Vistos els informes emesos per la Secretaria intervenció municipal, sobre el procediment,
l’estabilitat pressupostària i sobre la possibilitat d’utilització del citat romanent de tresoreria
per a despeses generals, que consten en l’expedient.
Resultant que l’activitat que promou aquest ajuntament l’àmbit de les seves competències
exigeix la realització de despeses de caràcter específic i determinat pels que són
insuficients els crèdits existents en el vigent pressupost i que no poden demorar-se fins a
l’exercici següent, donat que es podria perjudicar les serveis i activitats que presta
l’Ajuntament.
Considerant que aquest Ajuntament compta amb romanent de tresoreria per a despeses
generals, que compleix els requisits previstos a l’article 32 , la disposició addicional sisena
de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera,( prorrogada per a l’exercici 2016 per la LPGE 2016) i disposició addicional
setzena del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Considerant el que preveu l’article 177 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 36.1.c) del Reial
decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de las hisendes locals, en matèria de
pressupostos.
En virtut del que s’ha exposat, es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits en la modalitat de
suplement de crèdit, finançada amb nous i majors ingressos i amb el romanent de
tresoreria per a despeses generals, el resum de la qual és el següent:
AUGMENTS

DISMINUCIONS

CAPITOL I. DESPESES DE PERSONAL
CAPITOL II. BÉNS CORRENTS I SERVEIS
CAPITOL III. DESPESES FINANCERES
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CAPITOL IV. TRANSFERENCIES CORRENTS
CAPITOL VI. INVERSIONS REALS
CAPITOL VII. TRANSFERENCIES DE CAPITAL
CAPITOL VIII. ACTIU FINANCERS
CAPITOL IX. PASSIUS FINANCERS
TOTAL

720.936,84

720.936,84

La modificació de crèdits es finança:
RESUM:
a) Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria
b) Amb nous o majors ingressos
c) Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdit
d) Mitjançant operacions de crèdit
TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

635.936,84
205.000,00
- 120.000,00
0,00
720.936,84

Segon.- Declarar necessària i urgent la referida despesa i la insuficiència d’altres mitjans
per al seu finançament, que es realitzarà, parcialment, mitjançant romanent líquid de
tresoreria per a despeses generals.
Tercer.- Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació i exposició pública, mitjançant la
publicació dels anuncis corresponents al Tauler d’anuncis de la corporació, al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i al web municipal, pel termini de 15 dies hàbils, durant
els quals els interessats podran examinar-lo i presentar les reclamacions que estimin
oportunes.
Quart.- Considerar que, en cas que no es presentin reclamacions a l’acord d’aprovació
inicial, aquest es considerarà aprovat definitivament amb caràcter automàtic, precedint-se
a la publicació de l’anunci d’aprovació definitiva i del resum per capítols de la modificació
en els mateixos mitjans que per a l’aprovació inicial, trametent-se còpia de l’expedient
aprovat a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma.
Obert el torn d’intervencions, el Secretari explica que aquesta modificació ve derivada pel
finançament de les obres de construcció dels col·lectors del barri del Padró i del carrer del
Puig, que en un principi s’havia previst executar per fases, però finalment s’ha optat per
una execució en la seva totalitat.
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta es sotmet a la consideració del plenari,
resultant aprovada per unanimitat dels presents.
9.- A.P. 045/2016.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA IMPOSICIÓ DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER AL FINANÇAMENT DE L’EXECUCIÓ DE LES
OBRES DE CONSTRUCCIÓ DELS COL·LECTORS DEL BARRI DEL PADRÓ I DEL
CARRER DEL PUIG.
Incoat expedient per aquest Ajuntament per a la imposició i ordenació de contribucions
especials per al finançament de les obres de construcció dels col·lectors del barri del Padró
i del carrer del Puig, i vist l'informe-proposta emès per la Secretaria d'aquesta Corporació,
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Considerant l'informe dit i el text íntegre del projecte d'ordenança sol·licitat per Providència
d'Alcaldia, així com la resta de documentació i actuacions practicades en l'expedient
tramitat a l'efecte,
En virtut dels articles 14, 15.1, 17, 28 a 37, 58 i 214 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; i dels articles
22.2 d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es
proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment la imposició i ordenació de contribucions especials per al
finançament de l'execució de les obres de construcció dels col·lectors del barri del Padró i
del carrer del Puig, el fet imposable de les quals està constituït per l'obtenció d'un benefici
o augment de valor dels béns afectes a la realització de l'obra dalt referenciada, la redacció
de la qual és la que consta en l’informe proposta emès per la Secretaria municipal.
Segon.- Procedir a la determinació i ordenació del Tribut concret d'acord al següent:
a) El cost previst de l’obra, segons projecte tècnic, susceptible de generar un benefici
particular als immobles de l’àmbit del projecte es fixa en 835.874,52 euros (sobre un cost
total del projecte de 1.160.936,84 euros).
b) Es fixa la base imposable en 525.000,00 euros, equivalent al 62,81 % del cost suportat.
Dita quantitat és veu reduïda per la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per
import de 100.000,00 euros, pel que la quantitat a repartir entre els beneficiaris en
425.000,00 euros, equivalent al 50,84 % del cost suportat. El cost total pressupostat de
l'obra tindrà caràcter de mera previsió. Si el cost real fos major o menor que el previst, es
prendrà aquell a l'efecte del càlcul de les quotes corresponents.
c) Aplicar com a mòdul de repartiment únic la superfície cadastral de la finca, repercutint en
cost proporcionalment entre cada una de les finques, amb la introducció dels següents
factors de correcció:
-

La superfície de les finques que es considera és la que consta cadastralment. No
obstant, en aquelles que tenen una part urbana i una part rústega, es computa
únicament la part urbana.

-

En el cas de la única finca amb edificabilitat diferent de la resta, la seva superfície
es pondera a raó de la edificabilitat màxima prevista al POUM (actual més
possibles ampliacions), en comparació amb l’edificabilitat màxima de la resta de
finques.

Tercer.- Aprovar la relació de les persones físiques i jurídiques directament beneficiàries
de l'actuació a finançar mitjançant contribucions especials, juntament amb la quantitat que
els mateixos hauran d'abonar a aquesta Entitat.
Quart.- Exposar i publicar l'Acord provisional en el tauler d'anuncis de l'Entitat i en el
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona respectivament, pel termini de 30 dies, dins
dels quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que
estimin oportunes. Durant el període dit, els propietaris o titulars afectats podran constituirse en Associació administrativa de contribuents, segons el que disposa l'article 36.2 del
TRLHL.
La proposta és comentada per part de l’Alcaldia i del Secretari, en aquest darrer cas sobre
els detalls econòmics d’aquesta i el mòdul de repartiment que s’aplica.
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta es sotmet a la consideració del plenari,
resultant aprovada per unanimitat dels presents.
10.- A.P. 046/2016.- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
NÚM. 8 DEL POUM EN RELACIÓ AL CONJUNT EDIFICAT DE LA MASIA EL PRAT DE
SANT JULIÀ.
En la sessió ordinària celebrada el dia 17 de març de 2015, el Ple de l’ajuntament de
l’Esquirol va adoptar l’acord pel que es resolgué aprovar inicialment la modificació puntual
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de l’Esquirol núm. 8, EN RELACIÓ AL
CONJUNT EDIFICAT DE LA MASIA DEL PRAT DE SANT JULIÀ, redactada per Pareja i
Associats, Advocats; i l’arquitecte Javier Clarós Blanch, amb l’objecte d’incorporar al
Catàleg de masies i cases rurals d’aquest instrument la fitxa corresponent.
D’acord amb el procediment regulat al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i articles concordants aplicables del
Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, s’ha
sotmès l’expedient a exposició pública, pel termini d’un mes, mitjançant la publicació dels
corresponents anuncis, al Tauler d’Anuncis de la casa consistorial, a la pàgina web
d’aquest Ajuntament (www.lesquirol.cat), al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (de
30 de març de 2015), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 6838, de 25 de
març 2015) i al diari ARA de data 24 de març de 2015.
Durant el referit termini, d’acord amb certificació emesa per la Secretaria Municipal, no es
formularen al·legacions.
Malgrat preveure-ho l’acord d’aprovació inicial, no s’ha considerat necessari donar
audiència als Ajuntaments limítrofes, atès que cap d’ells limita amb l’àmbit de la
modificació puntual del POUM que es tramita. Així mateix, ha estat sol·licitada l’emissió
d’informe als organismes públics considerats afectats per raó de llurs competències, que
seguidament es relacionen:
- Serveis Territorials de la Catalunya Central del Departament de Territori i Sostenibilitat (S
644, de 8 de juliol de 2015)
* Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (Informe d’avaluació ambiental)
- Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Cultura (S647, de 8 de
juliol de 2015).
- Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació (S 648, de 8 de juliol de 2015).
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Havent transcorregut amb escreix els terminis per a l’emissió d’informes, sense que se
n’hagi presentat cap dels sol·licitats davant el Registre General de la Corporació, de
conformitat amb el que es regula als articles 82 i ss. de la Llei 30/92 del Procediment
Administratiu comú, respecte la petició i evacuació d’informes, es procedí a continuar les
actuació per a l’aprovació provisional i definitiva de la modificació puntual.
El Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol, en sessió celebrada el dia 21 de setembre de 2015,
aprovà provisionalment l’expedient, remetent-lo a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central per a la seva aprovació definitiva.
En sessió celebrada el dia 3 de juny de 2016, la Comissió Territorial d’urbanisme de la
Catalunya Central va acordar l’aprovació definitiva de la modificació puntual, si be en va
supeditar la seva executivitat a la presentació d’un text refós que incorporés les
prescripcions citades en l’esmentat acord, i verificada per l’òrgan que n’ha atorgat
l’aprovació provisional.
Vist el contingut del text refós elaborat a l’efecte, el qual incorpora les prescripcions
indicades en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de data
3 de juny de 2016.
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics municipals.
Vist allò que disposen els articles 96 en relació al 76 i següents del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i articles
concordants aplicables del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006,
de 18 de juliol.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la verificació del text refós de la modificació puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de l’Esquirol núm. 8, EN RELACIÓ AL CONJUNT EDIFICAT DE LA
MASIA DEL PRAT DE SANT JULIÀ, redactada per Pareja i Associats, Advocats; i
l’arquitecte Javier Clarós Blanch, amb l’objecte d’incorporar al Catàleg de masies i cases
rurals d’aquest instrument la fitxa corresponent.
Segon.- Notificar l’adopció del present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central, acompanyat d’una còpia completa, indexada i numerada de l’expedient
tramitat, de dos exemplars del document de modificació degudament diligenciat, i d’un
exemplar del document de modificació en format CD, per tal que procedeixi, si s’escau, a la
seva verificació i posterior publicació, als efectes de la seva executivitat.
Obert el torn d’intervencions, l’Alcaldia explica els antecedents d’aquesta modificació, i de
les imposicions de la Comissió Territorial d’Urbanisme. També explica que es va mantenir
una reunió amb els Serveis Territorials sobre alguns aspectes que no semblaven adequats
de complir, com ara l’eliminació de dos cossos que històricament havien format part del
conjunt. Des dels Serveis Territorials es va instar a documentar-ho amb més extensió i a
elaborar un text refós, que és el que es sotmet a consideració del Ple.
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Sense que hi hagi més intervencions, la proposta es sotmet a la consideració del plenari,
resultant aprovada per SET (7) vots a favor (Srs. Montanyà, Callejón, Bagaria, Garolera,
Martínez i Pons; i Sra Puigdesens) i TRES (3) abstencions (Srs. Bansell i Corominas; i Sra.
Triola).
11.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA.
Es dóna compte al Ple de les resolucions dictades per l’Alcaldia compreses entre els
números 111/2016 a la 136/2016, dictades entre els dies 13 de setembre i 2 de novembre
de 2016.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
12- 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
147/2016 a 173/2016, adoptats en sessions celebrades els dies 12 de setembre, 26 de
setembre i 10 d’octubre de 2016.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
8.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PAGAMENT
MITJÀ A PROVEÏDORS, 3r 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 de l’informe trimestral
sobre morositat i pagament mitjà a proveïdors corresponent al 3r 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, 3R
TRIMESTRE DE 2016.
Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de 2015 a data 30 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.
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10.- PRECS I PREGUNTES.
No se’n formulen.
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 19.55
hores, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe.
El Secretari

Vist i plau
L’Alcalde

Lluís Xandri i Molas

Àlex Montanyà i Rifà
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