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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 01/2016 
 
NÚM.: 01/2016 DATA SESSIÓ: 1 DE FEBRER DE 2016 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA ACORDS PLENARIS: A.P.- 001 a 004. 
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. Alba Molas i Rifà 
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 --- 
 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. 001/2016.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS. 
  Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 14/2015, de 14 de desembre 
 Sense que hi hagi esmentes, l’acta és sotmesa a consideració del plenari, resultant aprovada 
per unanimitat. 
 2.- A.P. 002/2016.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST DE LA 
CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2016, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL. 
 
Atès el que disposa l’article 162 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març; els articles 2 a 23 del RD 
500/1990, de 20 d’abril; i la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària. 
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Vist l’expedient annex, relatiu al projecte de pressupost municipal per a l’exercici 2016, la 
plantilla de personal de la corporació i les bases d’execució del pressupost.  
Vist l’informe de la secretaria intervenció, així com la memòria de l’alcaldia  
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  
 ACORDS: 
 Primer.- Aprovar el projecte de Pressupost Ordinari de l’Ajuntament de l’Esquirol per l’exercici 
2016, de conformitat amb el que disposa l’article 162 i següents del Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. El resum per capítols, expressat aquí en euros, queda fixat de la forma següent: 
 
PRESSUPOST 2016  
INGRESSOS  
1. Operacions no financeres 
 1.1. Operacions corrents 
 

CAPÍTOL I Impostos directes 1.111.184,00 Euros 
CAPÍTOL II Impostos indirectes 34.000,00 Euros 
CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos 866.790,00 Euros 
CAPÍTOL IV Transferències corrents 553.430,00 Euros 
CAPÍTOL V Ingressos patrimonials 14.222,00 Euros 

 
1.2 Operacions de capital  

CAPÍTOL VI Alienació d’inversions reals 10,00 Euros 
CAPÍTOL VII Transferències de capital 918.500,00 Euros 

 
2. Operacions financeres 
 

CAPÍTOL VIII Actius financers 0,00 Euros 
CAPÍTOL IX Passius financers 0,00 Euros 
 Total ingressos 3.498.136,00 Euros 

 
DESPESES  
1. Operacions no financeres 
 1.1 Operacions corrents 
 

CAPÍTOL I Despeses de personal 602.131,00 Euros 
CAPÍTOL II Despeses corrents en bens i serveis 804.310,00 Euros 
CAPÍTOL III Despeses financeres 3.000,00 Euros 
CAPÍTOL IV Transferències corrents 206.060,00 Euros 
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1.2  Operacions de capital 
 

CAPÍTOL VI Inversions reals 1.763.000,00 Euros 
CAPÍTOL VII Transferències de Capital 31.635,00 Euros 

 2. Operacions financeres 
 

CAPÍTOL VIII Actius financers 0,00 Euros 
CAPÍTOL IX Passius financers 88.000,00 Euros 
 Total despeses 3.498.136,00 Euros 

 
Segon.- Aprovar les bases d’execució del pressupost obrants a l’expedient d’aprovació del 
pressupost.  
Tercer.- Aprovar la plantilla de personal annexa a l’expedient d’aprovació del pressupost municipal 
 
Quart.- Exposar aquest acord al públic de la forma reglamentària juntament amb l’expedient tramitat per un termini de 15 dies, considerant-se definitivament aprovat el Pressupost en el cas 
que durant el referit termini no es presenti cap reclamació, i entrarà en vigor en l’exercici al qual 
es refereix quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 Obert el torn d’intervencions, l’Alcaldia explica quin ha estat el procés d’elaboració del 
pressupost, en el que s’han mantingut tres reunions entre equip de govern i oposició. Ple que 
fa a la proposta de pressupost, indica que s’ha previst un estalvi pel que fa a l’enllumenat públic, a la neteja (concurs públic), la recollida de residus (a través de la conscienciació 
ciutadana). També explica que s’ha previst la incorporació d’un enginyer/a municipal mitjançant 
concurs públic. Pel que fa a les inversions, destaca especialment la previsió pel que fa al clavegueram (Cantonigròs i el Pedró i el Puig), prestació d’un servei bàsic del que no es 
disposa en aquestes zones, la recuperació del patrimoni local (teatre, pont de la Bertrana, poua de glaç, pollancreda, ...), la urbanització del carrer Jaume Pons, el manteniment de caminis, el 
camí de la Foradada i l’àrea d’autocaravanes. 
 El Sr. Bansell, en relació a la Pollancreda, pregunta que s’hi farà, si una neteja de l’espai. 
 
El Sr. Alcalde li respon que s’hi plantaran arbres i s’hi instal·larà una font. Que es farà una adequació de l’espai. 
 Continua la seva intervenció dient que es cerca l’equilibri entre promoció econòmica i cultura, 
amb el programa “Collsacabra creix”, que vol mantenir l’esperit cultural del municipi. 
 El Sr. Garolera comenta, com a cosa important, que s’ha separat, pressupostàriament, les 
festes de la programació cultural.  
Sense que hi hagi més intervencions per part dels regidors i regidores, la proposta es sotmet a 
votació, resultant aprovada per unanimitat.  
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3.- A.P. 003/2016.- APROVACIÓ DE REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ I CONSTITUCIÓ 
DE GARANTIA DEFINITIVA A L’OFERTA MÉS AVANTATJOSA DE LA LICITACIÓ DEL 
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS DEL SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE L’ESQUIROL. 
 Vist l’expedient de licitació per a la contractació del SERVEI DE NETEJA DE LES 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE L’ESQUIROL, 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 tretze proposicions:  

NÚM. DE PLICA LICITADOR 
1 SERVICIOS JAF SA 
2 LIMPIEZAS DEYSE SL 
3 PULIT SA 
4 MULTIANAU SL 
5 UNIÓN INTERNACIONAL DE LIMPIEZA 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, una vegada aplicats els criteris de desempat previstos en els Plecs de Clàusules Administratives 
Particulars aplicables a la licitació i Generals de la corporació, segons segueix: 
 

NÚM. 
D’ORDRE 

NÚM. 
DE PLICA 

LICITADOR PUNTUACIÓ 
1 5 UNIÓN INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA 71,00 
2 2 LIMPIEZAS DEYSE SL 58,41 
3 3 PULIT SA 40,70 
4 4 MULTIANAU SL 27,14 
5 1 SERVICIOS JAF SA 21,29 

 A la vista  de la valoració realitzada per la Mesa de Contractació, es considera que l’oferta 
econòmicament més avantatjosa és la presentada per Unión Internacional de Limpieza SA. 
 Vista la proposta de la Mesa de contractació, de data 14 de gener de 2016, 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 el SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE 
L’AJUNTAMENT DE L’ESQUIROL, i d’acord amb les ofertes presentades determinar que l’oferta econòmicament més avantatjosa de les presentades és la de l’empresa UNIÓN 
INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA (CIF A48103212), pel preu de CINQUANTA MIL SET-
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CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (50.724,96 Eur), més el 21% 
d’IVA, DEU MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS 
(10.652,24 Eur), import total SEIXANTA-UN MIL TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS (61.377,20 Eur), per a la primera anualitat, 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 UNIÓN INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA, 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 DOS MIL CINC-CENTS TRENTA-SIS 
EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS 
AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (2.536,25 Eur), corresponent al 5 per cent de l’import d’adjudicació del contracte, prenent com a base la quantia de la primera anualitat. 

- 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. 
 
Sense que hi hagi intervencions per part dels regidors i regidores, la proposta es sotmet a 
votació, resultant aprovada per unanimitat.  
4.- A.P. 004/2016.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DECLARACIÓ DE DISPONIBILITAT DELS CRÈDITS DEL CAPÍTOL I DEL PRESSUPOST DE DESPESES CORRESPONENTES 
A LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE DESEMBRE DEL 2012 DEL PERSONAL I 
APROVACIÓ DEL SEU ABONAMENT.  
La Disposició addicional dotzena, apartat ú, de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016 (BOE núm. 260, de 30 d’octubre), estableix la 
recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 dels 
treballadors públics pels imports efectivament deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com la paga addicional del complement específic o 
pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012. 
 Aquesta disposició estableix que els imports que es podran abonar per aquest concepte, sobre 
l’import deixat de percebre per cada treballador, serà l’equivalent les quantitats encara no recuperades dels imports efectivament deixats de percebre com a conseqüència de la 
supressió de la paga extraordinària, així com de la paga addicional del complement específic o 
pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012, per aplicació del Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i 
de foment de la competitivitat, amb l’abast i les limitacions establertes en aquesta Llei. 



Carrer Nou, 1     08511 L’Esquirol     Tel. 938568000     Fax 938568305     c/e: lesquirol@diba.cat  6

 
L’apartat 3 preveu, que cada administració pública podrà aprovar durant l’exercici 2016 les 
mesures previstes en aquest article, tenint en compte la seva situació economicofinancera, i l’import a abonar serà l’equivalent a 91 dies (49,73%) de paga extraordinària. 
 En data 20 de desembre de 2012 el Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol (aleshores Santa Maria 
de Corcó) va acordar, d’acord amb l’article 33 del RD 500/1990, de 20 d’abril, declarar no 
disponibles els crèdits del Capítol I del pressupost de despeses de l’Ajuntament corresponents a la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal al servei de la corporació 
 En data 25 de gener de 2016 el secretari-interventor ha emès informe acreditatiu que la 
situació econòmica i financera de l’Ajuntament de l’Esquirol permet fer l’abonament de les 
quantitats resultants.  
Per aquests motius, i d’acord amb la legislació aplicable, es proposa al Ple de l’Ajuntament de 
l’Esquirol l’adopció dels següents  
ACORDS:  
Primer.- Declarar disponibles els crèdits relatius a la part proporcional corresponent a 91 dies 
de paga extraordinària que en data 20 de desembre de 2012 el Ple de l’Ajuntament va acordar-ne la seva no disponibilitat i d’acord amb els càlculs efectuats pel Servei d’Assistència en 
Recursos Humans de la Diputació de Barcelona. 
 Segon.- Abonar aquests imports als treballadors de l’Ajuntament que no varen percebre la 
paga extraordinària de l’any 2012 i que figuren a l’expedient.  
Tercer.- Notificar el present acord al Servei d’Assistència en Recursos Humans de la Diputació 
de Barcelona, als efectes corresponents. 
 Sense que hi hagi intervencions per part dels regidors i regidores, la proposta es sotmet a 
votació, resultant aprovada per unanimitat. 
 5.- 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 
162/2015 a la 009/2016, dictades entre els dies 9 de desembre de 2015 i 25 de gener de 2016. 
 Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 6.- 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 116/2015 a 003/2016; adoptats en sessions de dates 21 de desembre de 2015 i 11 de gener de 2016. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats.  
7.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PAGAMENT MITJÀ A PROVEÏDORS, 4T TRIMESTRE DE 2015. 
 
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 
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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 4t trimestre de l’exercici 2015, mitjançant lliurament de còpia de l’informe a cada un dels regidors i regidores, per la qual cosa el Ple es dóna per assabentat. 
 8.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, 4T 
TRIMESTRE DE 2015. 
 Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de 2015 a data 31 de 
desembre, 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. 
 
9.- PRECS I PREGUNTES.  
Obert el torn d’intervencions, la Sra. Triola indica que cal mirar d’arreglar els contenidors del 
mig del poble (de Cantonigròs), ja que, diu irònicament, es desplacen. Demana que s’hi col·loqui tanques, com s’ha fet en altres llocs del municipi. 
 El Sr. Alcalde li respon que sí, que seran els següents en que s’actui. 
 
El Sr. Pons diu que hi ha tanques en estoc a l’Ajuntament.  
La Sra. Triola diu que hi ha bosses d’escombraries pel terra i rebentades.  
El Sr. Alcalde li respon que això ho hauria de recollir l’empresa que fa la recollida. 
 El Sr. Bansell pregunta ara sobre el clavegueram del Pedró, diu que els veïns no en saben res. 
 
El Sr. Alcalde li diu que s’ha mantingut una reunió amb la junta de l’AAVV del Pla de l’Alzina, juntament amb els tècnics redactors del projecte. Que la reunió amb tots els veïns es preveu de 
fer a finals de febrer.  
La Sra. Triola, ara en relació al camí nou obert a Cantonigròs, li pregunta a l’alcalde si es 
recorda que li va demanar algunes coses.  
El Sr. Alcalde li respon que ja li va dir que no hi hauria papereres i el motiu. Que el banc segurament es col·locarà, però les papereres no, ja que la intenció és que la gent s’ha d’endur 
els residus que generi, i que al principi i al final del recorregut ja hi ha contenidors. Informa que 
els rètols estaran posats en 3 o 4 setmanes.  
El Sr. Alcalde informa que s’ha parlat amb el supermercat de Cantoni pel tema de la zona de 
càrrega i descàrrega, i que es van comprometre a no posar els obstacles que hi posa quan han de venir a descarregar camions. 
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El Sr. Bansell, en relació a un escrit presentat per la Sra. Puigdesens, pregunta si és que deixa 
el càrrec de regidora. 
 La Sra. Puigdesens diu que no, que no deixa el càrrec, però que per motius personals deixa de 
tenir una dedicació fixe a l’ajuntament i les retribucions que se’n deriven.  
El Sr. Pons diu que, a la vista de les reunions mantingudes entre tots els regidors sobre el 
pressupost i el resultat de la votació en aquest tema en el ple d’avui, percep una bona esperança de treball. 
 El Sr. Bansell diu que des del seu grup també es valora molt positivament. 
 
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 19.40 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 


