ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 08/2018
NÚM.: 08/2018
DATA SESSIÓ: 8 D’OCTUBRE DE 2018
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 029 a 036.
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
Sra. Alba Molas i Rifà
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias
Sr. Ferran Martínez i Casellas
Sr. Joan Pons i Puntí
Sr. Santi Corominas Ruaix
S’INCORPOREN POSTERIORMENT:
--NO HI ASSISTEIXEN:
--EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
Sr. Ventura Bagaria i Canal
Sra. Elisabet Redon Verdaguer
Sra. Montse Triola Comas
Sr. Àlex Bansell Hornowski
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. 029/2018.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS
ANTERIORS.




Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 05/2018, de 11 de juny.
Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 06/2018, de 30 de juliol.
Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 07/2018, de 1 d’octubre.

Sense que hi hagi esmenes, les actes són sotmeses a consideració del plenari, resultant
aprovades per unanimitat dels presents.
2.- A.P. 030/2018.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE REQUERIMENT DE
DOCUMENTACIÓ I CONSTITUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA A L’OFERTA MÉS

Carrer Nou, 1

08511 L’Esquirol

Tel. 938568000

Fax. 938568305

c/e: lesquirol@diba.cat

1

AVANTATJOSA DE LA LICITACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DE TRAMITACIÓ
ORDINÀRIA I AMB UN ÚNIC CRITERI D’ADJUDICACIÓ, DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU D’OBRA “ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS. EDAR
DE CANTONIGRÒS – 2ª FASE”.
Havent-se detectat una deficiència en l’expedient per part de la Secretaria, aquest punt és
retirat de l’ordre del dia d’avui.
3.- A.P. 031/2018.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE CONVENI PER A L’ESTABLIMENT
D’UN PREU PÚBLIC EXTRAORDINARI, A SUBSCRIURE AMB EL CONSORCI PER A
LA GESTIÓ DELS RESIDUS URBANS D’OSONA, PER AL RESTABLIMENT DE
L’EQUILIBRI PATRIMONIAL DE L’ESMENTAT CONSORCI, ALTERAT COM A
CONSEQÜÈNCIA D’UNES ACTUACIONS TRIBUTÀRIES.
Vista la minuta de conveni marc per l’establiment d’un preu públic extraordinari, a
subscriure el Consorci per a la Gestió de Residus Urbans d’Osona i l’Ajuntament de
l’Esquirol, per al restabliment de l’equilibri patrimonial del consorci, alterat com a
conseqüència d’un canvi de criteri de l’Administració tributària pel que fa a l’Impost sobre el
Valor Afegit.
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 marc per
l’establiment d’un preu públic extraordinari, a subscriure el Consorci per a la Gestió de
Residus Urbans d’Osona i l’Ajuntament de l’Esquirol, per al restabliment de l’equilibri
patrimonial del consorci, alterat com a conseqüència d’un canvi de criteri de l’Administració
tributària pel que fa a l’Impost sobre el Valor Afegit, de conformitat amb la minuta que
consta en l’expedient administratiu instruït.
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 Consorci per a la Gestió de Residus Urbans
d’Osona, als efectes corresponents.
Obert el torn d’intervencions, el secretari explica els antecedents del conveni que es
proposa aprovar, derivats d’una actuació de l’Agència Tributària en que fa una interpretació
molt qüestionable de la norma a aplicar.
Sense que es produeixin més intervencions, la proposta és aprovada per unanimitat dels
assistents.
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4.- A.P. 032/2018.- 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, 2N 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 2n 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 2n trimestre de 2018 és el que
seguidament es relaciona:
2n Trimestre de 2018:
Compensació 50 % ETAP Manlleu:
Quota:

1.456,36 Eur
- 637,83 Eur
818,53 Eur

Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (2n T 2018)

14,66 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 2n trimestre de 2018, d’acord amb el detall que s’indica a continuació:
2n Trimestre de 2018:
Compensació 50 % ETAP Manlleu:
Quota:

1.456,36 Eur
- 637,83 Eur
818,53 Eur

Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (2n T 2018)

14,66 Eur

Segon.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa SOREA SA, i requerir-la per tal
que procedeixi al pagament efectiu de les quotes a favor d’aquest Ajuntament.
Sense que es produeixin intervencions, la proposta és aprovada per unanimitat dels
assistents.
5.- A.P. 033/2018.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL “PROJECTE EXECUTIU
D’APARCAMENT I VIAL A CANTONIGRÒS, L’ESQUIROL”, I -CONDICIONAT A
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L’APOVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE- DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, I
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PER A LA SEVA CONTRACTACIÓ.
Urbaning (Idem Innova SL), per encàrrec d’aquest Ajuntament ha redactat el PROJECTE
EXECUTIU D’APARCAMENT I VIAL A CANTONIGRÒS, L’ESQUIROL, amb un pressupost
d’execució per contracta de 231.404,96 euros (IVA no inclòs).
El projecte esmentat compleix la normativa urbanística, així com les prescripcions
tècniques que hi són aplicables, i reuneix, alhora, els documents i requisits que exigeixen
l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; als
articles 125 i següents del Reglament general de la Llei de Contractes de les
administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre; i els
articles 24 a 33 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de
Catalunya, aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant, «ROAS»).
El projecte d’obres de referència conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 5 del
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (en endavant, «RD 1627/1997»),
la qual cosa fan avinent, de forma expressa, els Serveis Tècnics, per imperatiu de l’article
17.2 del RD 1627/1997.
De conformitat amb l’article 22.2 ñ) de la llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local
el Ple li correspon l’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per
la seva contractació o concessió.
El procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons l’article 37 del
ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període mínim de
trenta dies i l’aprovació definitiva.
Vist l’informe dels Serveis Tècnics municipals, en el qual es detallen els aspectes tècnics
del mateix, així com la viabilitat de l’actuació esmentada, recollint-se al corresponent
Projecte d’Obres els Plecs de Prescripcions Tècniques pels quals es regirà la licitació.
Vista la retenció de crèdit amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1.1532.63201.
Vista l’acta de replanteig de l’obra, l’efecte previst a l’article 236 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic –LCSP-.
Vist l’Informe jurídic emès per la Secretaria d’aquest Ajuntament.
Vista la proposta de plecs de clàusules administratives particulars pels quals ha de regir-se
el contracte en qüestió.
Vista la fiscalització emesa per la Intervenció d’aquest Ajuntament.
Vist que, de conformitat amb allò previst a la Disposició Addicional Segona de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, és el Ple de la
corporació l’òrgan de contractació competent.
Segons el que s’ha dit, en virtut de les competències conferides per la legislació vigent i, en
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concret, en virtut d’allò disposat a la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte executiu d’obra municipal titulat PROJECTE
EXECUTIU D’APARCAMENT I VIAL A CANTONIGRÒS, L’ESQUIROL, amb un pressupost
d’execució per contracta de 231.404,96 euros (IVA no inclòs), redactat per encàrrec
d’aquest Ajuntament per Urbaning (Idem Innova SL).
Segon.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta dies
mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal, a efectes de poder
presentar-hi reclamacions i/o al·legacions. Passat aquest termini sense que s’hagi
presentat cap al·legació o reclamació el projecte quedarà definitivament aprovat sense
necessitat de cap acord posterior.
Tercer.- Aprovar – condicionat a l’aprovació definitiva del projecte d’obres- l’expedient de
contractació, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i amb un únic criteri
d’adjudicació, del contracte d’execució de les obres contingudes en el PROJECTE
EXECUTIU D’APARCAMENT I VIAL A CANTONIGRÒS, L’ESQUIROL, per import de
231.404,96 euros, corresponents al valor estimat del contracte, als quals s’haurà de
repercutir 48.595,04 euros corresponents a l’Impost sobre el Valor afegit i una durada de
quatre (4) mesos.
Segon.- Aprovar –condicionat a l’aprovació definitiva del projecte- la despesa per import de
280.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1.1532.63201 del Pressupost de
despeses de l’Ajuntament de l’Esquirol per a l’exercici 2018.
Tercer.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que han de regir la
contractació mitjançant procediment obert del present contracte d’obres.
Quart.- Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació del present contracte per
procediment obert, tramitació ordinària, donant ordre que es procedeixi a la publicació del
pertinent anunci al perfil del contractant d’aquest Ajuntament, per tal que en el termini de
vint-i-sis dies naturals es presentin les proposicions que s’estimin pertinents.
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde explica que es tracta d’un aparcament de 35
places d’aparcament, que es deriva de les conclusions del Pla de Mobilitat elaborat i que
pretén donar resposta a les necessitats del comerç i dels visitants de La Foradada.
Sense que es produeixin més intervencions per part dels regidors i les regidores, la
proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat del presents.
6.- A.P. 034/2018.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI D’ADHESIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE L’ESQUIROL AL CONTRACTE EXISTENT ENTRE EL CONSELL
COMARCAL D’OSONA I RECOLLIDA DE RESIDUS D’OSONA SL PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS.
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Atès que des de l’any 1995 el Consell Comarcal d’Osona gestiona el servei de recollida de
residus de diversos municipis de la comarca en virtut de les delegacions efectuades pels
respectius ajuntaments.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol, en la sessió del dia 16 de gener de 1995, i el
Consell Comarcal d’Osona, en la sessió del dia 10 d’abril de 1995, van acordar,
respectivament, delegar i acceptar la gestió de la prestació del servei de recollida de
residus municipals, amb l’abast que s’especifica en les clàusules del conveni que també es
va aprovar pels esmentats acords, que regula dita delegació.
Atès que l’Ajuntament de l’Esquirol i el Consell Comarcal d’Osona, han convingut
l’adequació de la prestació material del servei a les noves necessitats, específicament al
sistema de recollida porta a porta, mantenint-se però, l’abast de la delegació del servei de
recollida de residus municipals.
Atès que el Consell Comarcal d’Osona té encomanada la prestació del servei de recollida
de residus a la societat d’economia mixta Recollida de Residus d’Osona SL, en virtut del
contracte adjudicat l’any 1996 i que aquesta encomana encara és vigent en aquest
moment.
Atès que el Ple del Consell Comarcal d’Osona, en la sessió del dia 26 de març de 2014,
atenent a la necessitat d’adequació documental a la realitat i règim del servei, va aprovar el
conveni marc de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d’Osona i els
ajuntaments de la comarca d’Osona, relatiu a l’adhesió al contracte existent entre el
Consell Comarcal i Recollida de Residus d’Osona.
Atès que, de conformitat amb allò previst a l’article 13 del Reglament del Servei, les parts
han definit un Pla de Gestió del servei on s’especifiquen les condicions tècniques i
econòmiques que regiran la prestació del servei, tenint en compte les necessitats del
municipi, aprovat pel Ple de l’ajuntament de l’Esquirol en sessió del dia 11 de juny de 2018,
per la prestació del servei de recollida de residus municipals pel sistema “porta a porta”.
Atès que la Comissió permanent del Ple del Consell Comarcal d’Osona, en sessió del dia
12 de setembre de 2018, va acceptar l’aprovació i aplicació del canvi de sistema,
proposant a l’Ajuntament de l’Esquirol l’adhesió al contracte existent entre el Consell
Comarcal d’Osona i Recollida de Residus d’Osona, derivada de la delegació efectuada
l’any 1995.
Vist el que preveuen els articles 9.4 i 82 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i l’article 303 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13
de juny.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el conveni d’adhesió de l’Ajuntament de l’Esquirol al contracte existent
entre el Consell Comarcal d’Osona i Recollida de Residus d’Osona SL per a la prestació
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del servei de recollida de residus municipals, d’acord amb la minuta que consta en
l’expedient administratiu instruït.
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 Recollida de
Residus d’Osona SL, als efectes corresponents.
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde informa que el sistema de recollida “porta a
porta” s’iniciarà el proper dia 18 de novembre, i que la setmana vinent s’enviarà una carta a
tots els veïns per a explicar el servei i convocar-los a les sessions informatives.
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.
7.- A.P 35/2018.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE MODIFICAT DE
CONSTRUCCIÓ DELS COL·LECTORS DEL BARRI DEL PADRÓ I CARRER DEL PUIG I
DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU D’EXECUCIÓ DE L’OBRA.
En data 3 d’abril de 2018 el Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol va adoptar l’acord plenari
núm. 008/2018, pel qual s’aprovà la suspensió total temporal de les obres de
CONSTRUCCIÓ DELS COL·LECTORS DEL BARRI DEL PADRÓ I CARRER DEL PUIG,
sol·licitades en l’acta de replanteig subscrita el dia 21 de març de 2018 per part de
l’empresa adjudicatària PESA MEDIOAMBIENTE SA, de conformitat amb l’informe emès
per la direcció facultativa de les mateixes de data 22 de març de 2018, i es procedia, per
part de la direcció facultativa, a la revisió del projecte indicat i, si s’escau, la seva
modificació, per posteriorment sotmetre’l a consideració del Ple municipal.
Per part de la Direcció facultativa de les obres dites es redacta i presenta per a la seva
aprovació, projecte tècnic modificat on es recullen detalladament les modificacions, que
consisteixen en la introducció d'unitats noves i en augment d'unitats ja previstes.
A la Memòria del projecte es descriuen les circumstàncies noves i causes imprevistes que
fan necessària la modificació del contracte.
Vist que l'import de la modificació no supera el 20 % del preu primitiu del contracte ni
suposa alteració substancial de les obres contractades, així com la justificació de les
causes que motiven aquesta modificació segons informe del Director facultatiu de les
obres, d'acord amb allò establert a l'art. 234.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Es compleixen els requisits necessaris per a la modificació del contracte establerts als
articles 219 i 234 i en la forma previstos al títol V del Llibre I, i d'acord amb el procediment
regulat a l'article 211 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, segons els informes
tècnics que consten a l'expedient.

Carrer Nou, 1

08511 L’Esquirol

Tel. 938568000

Fax. 938568305

c/e: lesquirol@diba.cat

7

L'import líquid de la modificació ascendeix a 145.537,65 euros, una vegada deduïda la
baixa de la licitació principal, quantia que no supera el 20% del preu primitiu del contracte
ni suposa una alteració substancial del mateix.
La competència per aprovar l'expedient de modificació és de l'òrgan de contractació, sent
en aquest cas el Ple de la Corporació, motiu pel qual es proposa al Ple de l’Ajuntament de
l’Esquirol l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el projecte modificat de les obres de CONSTRUCCIÓ DELS
COL·LECTORS DEL BARRI DEL PADRÓ I CARRER DEL PUIG per import de 873.190,65
euros més 183.370,04 euros d’IVA, en total 1.056.560,69 euros, atorgant al contractista un
termini d’audiència pel termini de tres dies hàbils.
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació del contracte d'execució de les obres de
CONSTRUCCIÓ DELS COL·LECTORS DEL BARRI DEL PADRÓ I CARRER DEL PUIG
adjudicat a l'empresa PESA MEDIOAMBIENTE SA pel preu inicial de 880.460,13 euros
(IVA inclòs), encomanant-li a aquesta l’execució de les obres contingudes en el projecte
reformat, l’import del qual ascendeix a 1.056.560,69 euros (IVA inclòs).
Tercer.- Notificar aquesta Resolució al contractista per tal que en el termini de deu dies
hàbils des del següent al de recepció de la mateixa, procedeixi a l'ampliació de la garantia
definitiva en l'import de 7.276,88 euros, i a la formalització del contracte.
Comentats els antecedents de l’actuació per part de l’Alcaldia, i no havent-hi més
intervencions per part dels regidors i regidores, la proposta és sotmesa a consideració del
Ple, resultant aprovada per unanimitat dels membres presents en la sessió.
9.- 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 054/2018 a la 107/2018, dictades entre els dies 7 de juny i 4 d’octubre de 2018.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
10.- 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
083/2018 a 106/2018, adoptats en sessions celebrades els dies 11 de juny, 25 de juny, 9
de juliol i 23 de juliol de 2018.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
9.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PAGAMENT
MITJÀ A PROVEÏDORS, 2N TRIMESTRE DE 2018.
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
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en les operacions comercials; i de l’Ordre HAP/2015/2012, de 1 d’octubre, per la que es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i de
conformitat amb el que estableix el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es
desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les
administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recurs dels
règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dóna compte al Ple dels informes trimestrals
sobre morositat i pagament mitjà a proveïdors corresponent al 2n trimestre de l’exercici
2018, mitjançant lliurament de còpia de l’informe a cada un dels regidors i regidores, per la
qual cosa el Ple es dóna per assabentat.
10.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, 2N
TRIMESTRE DE 2018.
Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de 2016 a data 30 de juny
de 2018, 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.
11.- 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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