ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 03/2019
NÚM.: 03/2019
DATA SESSIÓ: 1 D’ABRIL DE 2019
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 006 a 011.
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. Ignasi Garolera i Coromina
Sr. Ventura Bagaria i Canal
Sra. Alba Molas i Rifà
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias
Sr. Ferran Martínez i Casellas
Sr. Joan Pons i Puntí
Sra. Elisabet Redon Verdaguer
Sr. Santi Corominas Ruaix
S’INCORPOREN POSTERIORMENT:
--NO HI ASSISTEIXEN:
Sr. Àlex Bansell Hornowski
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
Sra. Montse Triola Comas
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. 006/2019.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS
ANTERIORS.
•

Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 02/2018, de 11 de febrer.

Sense que hi hagi esmenes, les actes són sotmeses a consideració del plenari, resultant
aprovades per unanimitat dels presents.
2.- A.P. 007/2019.- SORTEIG I DESIGNACIÓ DE MEMBRES DE LES MESES
ELECTORALS PER A LES ELECCIONS GENERALS 2019.
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Vist que per Reial decret 129/2019, de 4 de març (BOE núm. 55, de 5 de març), s’ha
dissolt el Congrés dels Diputats i el Senat, i s’han convocat eleccions a Corts Generals per
al proper dia 28 d’abril de 2019.
Atès el que segons s’estableix en l’article 26.4 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del Règim Electoral General, el sorteig per a l’elecció dels membres de les meses
electorals es realitzarà entre els dies vint-i-cinquè i vint-i-novè posteriors a la convocatòria
del procés electoral, comprès en aquest cas entre els dies 30 de març i 3 d’abril de 2019.
Vist que s’ha realitzat el sorteig per part d’aquest Ajuntament en acte públic, i segons els
criteris establerts, tal i com es reflecteix en l’article 26 de la LOREG.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Designar com membres de les meses electorals corresponents al municipi de
L’ESQUIROL, per al procés ELECCIONS GENERALS 2019, en els districtes, seccions i
meses que s’indiquen a les persones que es relacionen:
COL·LEGI 082540001; DISTRICTE 01; SECCIÓ 001; MESA A
(L’ESQUIROL)
TITULARS:
President:
MONTSERRAT ESTEVE SOTERAS
1r Vocal:
M. NIEVES CUNI RUAIX
2n Vocal:
LORETO CASTELLS FAMADA
SUPLENTS:
President:
LLUIS FEU FONT
President:
JOAN RAMON CROSAS CUROS
1r Vocal:
JOSEP MARIA COSTA CAMOS
1r Vocal:
ALEIX AGUILAR MUSACH
2n Vocal:
ANNA COSTA CREUS
2n Vocal:
DOLORS COROMINAS MAS

77095906K

A0424

77272884Z

A0378

77068943Z

A0245

33952167G

A0477

33938741X

A0368

33933925R

A0348

47851610H

A0008

47793416Z

A0349

77073217X

A0324

COL·LEGI 082540001; DISTRICTE 01; SECCIÓ 001; MESA B
(L’ESQUIROL)
TITULARS:
President:
FRANCESC MAS MARSO
1r Vocal:
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CARLA MIARONS CARBASA
2n Vocal:
PAULA RAÑÉ CREHUET
SUPLENTS:
President:
MONTSERRAT VALL MAYANS
President:
FRANCISCO RAFAEL VAZQUEZ GAMERO
1r Vocal:
ROSALIA MERCADER TRASERRAS
1r Vocal:
MARTIRIA LATORRE RIU
2n Vocal:
MARIANO OLIVER CASALS
2n Vocal:
MARIA MERCEDES PUIG ESPARÓ

48040741C

B0098

33955816L

B0293

77275286R

B0594

46745248W

B0610

77475478R

B0087

33930977C

B0013

33932948J

B0165

77732232Y

B0264

COL·LEGI 082540002; DISTRICTE 01;SECCIÓ 001; MESA C
(SANT MARTÍ SESCORTS)
TITULARS:
President:
JOAN LLUIS COMAJOAN AGUILAR
1r Vocal:
MONTSERRAT ILLAMOLA VILALTA
2n Vocal:
JAUME ESTURI MOLIST
SUPLENTS:
President:
GASPAR BOSCH COLOM
President:
JOSEP PLANS SERRA
1r Vocal:
MAIOL MONTANE TARDA
1r Vocal:
MARIA DEL PILAR FONT AYATS
2n Vocal:
RAMON MOLIST MOLIST
2n Vocal:
M. TERESA CASANOVAS BAGARIA

77104140K

C0034

77303859P

C0080

77281586E

C0061

77072417S

C0013

77728134W

C0109

47791503X

C0101

77113484G

C0065

33941425A

C0100

77077525V

C0029

COL·LEGI 082540003; DISTRICTE 01;SECCIÓ 001; MESA D
(CANTONIGRÒS)
TITULARS:
President:
MARC RIFA ROVIRA
1r Vocal:
MONTSERRAT PUNTÍ DESEURAS
2n Vocal:
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MARIA ESTEL VILAR BOFILL
SUPLENTS:
President:
JOAN COLOM CASALS
President:
HELENA JORDA VILA
1r Vocal:
MARINA SERRA TIO
1r Vocal:
MARIA ESTER ALVAREZ CORREDERAS
2n Vocal:
MONTSERRAT COLOM CODINA
2n Vocal:
ASSUMPTA ANNA FARRARONS CANAL

47794090K

D0299

77303870L

D0087

47845822A

D0162

47794353P

D0279

47848262M

D0006

77313075R

D0088

77104157S

D0128

Segon.- Notificar les designacions a la Junta Electoral de Zona de Vic i a les persones
interessades, als efectes corresponents.
Sense que es produeixin intervencions per part dels membres del Ple, la proposta és
sotmesa a votació, resultant aprovada per assentiment dels presents.
3.- A.P. 008/2019.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU D’OBRA PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES CONTINGUDES EN EL
PROJECTE EXECUTIU D’APARCAMENT I VIAL A CANTONIGRÒS.
Vist l’expedient de licitació per a la contractació de les obres contingudes en el PROJECTE
EXECUTIU D’APARCAMENT I VIAL A CANTONIGRÒS, de tramitació ordinària i
procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació.
Atès que durant el termini obert a l’efecte es presentaren 4 proposicions, totes elles
admeses, les quals foren les següents:
NÚM. DE PLICA
1
2
3

LICITADOR
INFRAESTRUCTURAS TRADE SL
SEÑALES GIROD SL
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 odre de prelació,
segons segueix:
NÚM.
D’ORDRE
1
2
3
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PUNTUACIÓ
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LICITADOR
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INFRAESTRUCTURAS TRADE SL
CONSTRUCCIONS ICART SA
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Considerada l’oferta més avantatjosa la presentada per SEÑALES GIROD SL, el Ple de
l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 11 de febrer de 2019, va requerir-la per tal que
aportés, en el termini de 10 dies hàbils, la documentació justificativa de les circumstàncies
a les quals es refereixen les lletres a) a c) de l’apartat 1 de l’article 140 de la LCSP, si no
els hagués presentat anteriorment, així com la garantia definitiva.
El licitador, dins del termini conferit ha aportat dita documentació i la garantia definitiva
corresponent.
Considerant que s’han observat les prescripcions contemplades en la normativa de
contractació del sector públic i, d’altra part, que la millor oferta econòmica és la presentada
per SEÑALES GIROD SL, qui ha presentat així mateix la documentació requerida d’acord
amb allò establert als articles 140 i 141, en relació amb l’article 150 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Considerant el que disposen els articles 151 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Adjudicar a la mercantil SEÑALES GIROD SL el contracte d’execució de les
obres contingudes en el de PROJECTE EXECUTIU D’APARCAMENT I VIAL A
CANTONIGRÒS, tramitat mitjançant procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació,
tramitació ordinària, per import de 207.000,00 euros, IVA exclòs, i una durada d’execució
de 4 mesos.
Segon.- Requerir a la mercantil SEÑALES GIROD SL per tal que procedeixi a la
formalització del contracte esmentat en el termini de quinze dies següents a aquell en què
rebi la notificació de la present adjudicació als licitadors i candidats en la forma prevista a
l’article 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats en l’expedient administratiu, de
conformitat amb allò disposat a l’article 155 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Quart.- Publicar la formalització de la present contractació en el Perfil del contractant,
d’acord amb allò disposat a l’article 154 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
Cinquè.- Designar com a responsable del present contracte, de conformitat amb allò
previst a l’article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, a
la Direcció facultativa d’obres.
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Corominas pregunta quan començaran.
El Sr. Alcalde li respon en base als terminis previstos però no s’atreveix a concretar-ho.
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Sense que es produeixin intervencions, la proposta és sotmesa a votació, resultant
aprovada per unanimitat dels presents.
4.- A.P. 009/2019.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’ESQUIROL, EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I
L’ASSOCIACIÓ PER A LA DEFENSA DELS ANIMALS D’OSONA, PER A LA
RECOLLIDA I ACOLLIDAD’ANIMALS DE COMANYIA ABANDONATS O PERDUTS.
Vista la minuta de conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de l’Esquirol, el
Consell Comarcal d’Osona i l’Associació per a la Defensa dels Animals d’Osona, per a la
recollida i acollida d’animals de companyia abandonats o perduts, el redactat del qual
consta a l’expedient administratiu instruït a l’efecte.
Vist el que preveuen els articles 14.2, 16.1, 2, 3, 4 i 6, 17.1 i 3, i 19.1 del Text refós de la
Llei de protecció dels animals, aprovat per Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel que fa
a les obligacions dels ajuntaments en relació als animals de companyia, la recollida i
control dels animals abandonats, perduts o ensalvatgits.
Vist que l’article 25.2.j de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim
local; i l’article 66.3.h del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; atribueixen al municipi competències en
matèria de protecció de la salubritat pública.
Vist que l’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que els ens locals
supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden, amb aquesta finalitat,
establir convenis o crear consorcis amb llurs municipis.
Vist que l’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny, preveu que a través de convenis s’estableixi una relació
de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions
públiques per a la prestació de serveis o pel desenvolupament de les competències
legalment atribuïdes, en la satisfacció de les quals tinguin un interès comú.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el text i l’adhesió de l’Ajuntament de l’Esquirol al conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de l’Esquirol, en Consell Comarcal d’Osona i l’Associació per a la
defensa dels animals d’Osona, per a la recollida i acollida d’animals de companyia
abandonats o perduts, de conformitat amb el redactat que consta a l’expedient
administratiu instruït a l’efecte.
Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari per a l’efectivitat dels acords
adoptats i per a la signatura del conveni aprovat, l’Alcalde president de la corporació, Il·lm.
Sr. Àlex Montanyà i Rifà.
Tercer.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal d’Osona i a l’Associació per a la
defensa dels animals d’Osona, als efectes corresponents.
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Obert el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde explica que anteriorment es pagava una quota
mensual fixa i es va buscar una alternativa, que va ser a Santa Eugènia, que només es
pagava quan entrava un animal. El problema va venir quan no van acceptar un gos
perillós, i per això es va decidir tornar a la protectora d’Osona. Explica que els animals
s’han de tenir 3 dies en custòdia abans d’entrar a la protectora, i que després ells es
cuiden de venir-lo a buscar.
Sense que es produeixin més intervencions, la proposta és sotmesa a consideració del
plenari, resultant aprovada per unanimitat dels presents.
5.- A.P. 010/2019.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL 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
2018, 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 2018, 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 2018 és el que
seguidament es relaciona:
4t Trimestre de 2018:
Compensació 50 % ETAP Manlleu:
Quota:

1.326,44 Eur
- 637,83 Eur
688,61 Eur

Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (3r T 2018)

16,70 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 2018, d’acord amb el detall que s’indica a continuació:
4t Trimestre de 2018:
Compensació 50 % ETAP Manlleu:
Quota:

1.326,44 Eur
- 637,83 Eur
688,61 Eur

Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (3r T 2018)
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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, la proposta és sotmesa a consideració del plenari,
resultant aprovada per unanimitat dels presents.
6.- A.P. 011/2019.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE SOL·LICITUD D’INCORPORACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE L’ESQUIROL COM A MEMBRE DE PLE DRET DE L’ASSOCIACIÓ
DE RUTES DEL ROMÀNIC.
Atès que l’ASSOCIACIÓ RUTES DEL ROMÀNIC és una associació, amb personalitat
jurídica pròpia, que gestiona el Camí Oliba, i que les seves finalitats són promoure i donar
a conèixer els valors artístics i culturals del Romànic que es troba a les comarques del
Ripollès, Osona, Moianès i Bages, en el doble vessant històric-cultural i de coneixement de
les arrels del nostre país, i de col·laborar amb les institucions públiques i privades de
cadascuna de les comarques que promoguin les mateixes finalitats dins el seu àmbit
territorial.
Atès que es tracta d’una ruta de l’art romànic català que té com a fil conductor el Bisbe i
Abat Oliba, i que aquesta ruta segueix el GR151, de Montserrat als Pirineus, amb una
distància de pràcticament 230 quilòmetres que discorren entre les comarques del Bages,
Moianès, Osona i el Ripollès.
Atès que el Drets dels membres de l’Associació són:
•
Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General.
•
Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
•
Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
•
Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’Associació,
d'acord amb les normes legals i estatutàries.
•
Sol·licitar i obtenir informació sobre l'administració i la gestió de la Junta Executiva o
dels mandataris de l'associació.
•
Ésser informats de les causes que justifiquen la sanció, prèviament a l’adopció de
mesures disciplinàries, tenint un dret d’oposició i de pràctica de proves de
descàrrec.
•
Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.
•
Formar part dels grups de treball.
•
Posseir un exemplar dels Estatuts.
•
Consultar els llibres de l’Associació.
Atès que els Deures de l’Associació són:
•
les.
•

Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-

Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i
altres aportacions econòmiques aprovades d'acord amb aquests Estatuts.
•
Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
•
Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de
l'associació
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•

Es prohibeix fer qualsevol acció o iniciativa que no sigui conforme amb els
objectius, les regles i l’estratègia definits per la Junta Executiva o l’Assemblea
General.

Atès que actualment aquesta Associació està formada pels consells comarcals del Bages,
Osona, Moianès i Ripollès, així com pels ajuntaments de Manresa, Vic, Ripoll i Sant Joan
de les Abadesses.
Atès que d’acord amb els Estatuts de l’entitat per entrar a formar part de l’Associació, tot
aspirant, per acord del màxim òrgan de govern de l’ens, adoptat per majoria, haurà de
cursar la corresponent petició i obtenir de l’Assemblea de l’associació el pertinent acord
d’admissió.
Atès que el Camí Oliba discorre pel nostre municipi i considerem de molt interès formar
part d’aquest projecte i de l’Associació que el gestiona.
Vist l’informe favorable emès pel secretari interventor de la corporació.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Sol·licitar la incorporació de l’Ajuntament de l’Esquirol com a membre de ple dret
a l’Associació de Rutes del Romànic, a tots els efectes legals que en siguin d'aplicació.
Segon.- Aprovar els Estatuts de l’Associació de Rutes del Romànic i la despesa de l’import
de 550,00 Euros, en concepte de quota anual de l’Associació, com a contribució a la
mateixa per al seu finançament.
Tercer.- Nomenar al regidor Sr. Ventura Bagaria i Canal com a representant de
l’Ajuntament de l’Esquirol a l’Associació.
Quart.- Facultar l’Alcalde President de la corporació per a la signatura de quants
documents siguin necessaris per a l'execució del present acord.
Cinquè.- Notificar el present acord a l’Associació de Rutes del Romànic (C. de l’Historiador
Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 2a planta, 08500 Vic) als efectes que siguin d'aplicació.
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde explica que el GR en qüestió transcorre pel
municipi, per l’Esquirol i per Cantonigròs, i que es tracta d’una marca de Patrimoni Cultural,
per la qual cosa és interessant formar part de l’Associació.
Sense que es produeixin més intervencions, la proposta és sotmesa a consideració del
plenari, resultant aprovada per unanimitat dels presents.
7.- 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 017/2019 a la 041/2019, dictades entre els dies 8 de febrer i 27 de març de 2019.

Carrer Nou, 1

08511 L’Esquirol

Tel. 938568000

Fax. 938568305

c/e: lesquirol@diba.cat

9

Els membres del Ple es donen per assabentats.
8.- 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
009/2019 a 039/2019, adoptats en sessions celebrades els dies 14 de gener, 28 de gener,
11 de febrer, 25 de febrer i 18 de març de 2019.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
9.- PRECS I PREGUNTES.
No se’n formulen.
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 19.45
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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