ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 06/2018
NÚM.: 06/2018
DATA SESSIÓ: 30 DE JULIOL DE 2018
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 024 a 027.
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 i Verdaguer
Sra. Montse Triola Comas
Sr. Santi Corominas Ruaix
Sr. Àlex Bansell Hornowski
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. 024/2018.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’INCREMENT DELS CONCEPTES
RETRIBUTIUS DEL PERSONAL NO INCREMENTATS DIRECTAMENT PELS PGE 2018.
En data 4 de juliol de 2018, s’ha publicat en el BOE la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018.
L’article 18.2 de la LPGE estableix:
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“En el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no
podrán experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las
vigentes a 31 de diciembre de 2017, en términos de homogeneidad para los dos
períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como
a la antigüedad del mismo.
Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a preciós
constantes en 2017 alcanzara o superase el 3,1 por ciento se añadiria, con efectos
1 de julio de 2018, otro 0,25% de incremento salarial.”
Aquest segon augment, del 0,25% addicional, queda condicionat al compliment de les
condicions que assenyala la pròpia norma i a la seva aprovació per part del Consell de
Ministres, fet que s’ha produït en data 13 de juliol de 2018.
L’apartat 4 del mateix article estableix:
“La masa salarial del personal laboral, que se incrementará en el porcentaje
máximo previsto en el apartado dos de este artículo, está integrada por el conjunto
de las retribucions salariales y extrasalariales y los gastos de acción social
devengados por dicho personal en el año anterior, en términos de homogeneidad
para los dos períodos objeto de comparación.”
Tot i el què estableix la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, l’increment d’alguns
conceptes salarials no es realitzarà de forma automàtica, ja que alguns elements de
l’estructura retributiva que cal incrementar, com pot ser el complement específic o els
factors que l’integren, la productivitat, els complements personals o altres conceptes propis
del personal laboral, incloent el salari base, han de ser aprovat tots ells pel Ple d’acord
amb l’article 22.2.i de la llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local.
Existint conformitat per part dels empleats de l’ajuntament, respecte la distribució de la
massa salarial de forma percentual sobre tots els conceptes salarials, segons les consultes
realitzades.
Existint suficient disponibilitat pressupostaria, d’acord amb l’informe del secretari
interventor de l’Ajuntament, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’increment en un 1,5 per cent, amb efectes a data 1 de gener de 2018,
tots els conceptes salarials que no s’incrementen de forma automàtica d’acord amb la Llei
de pressupostos de l’Estat per a l’any 2018 del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament
que consten a la plantilla de personal aprovada per l’Ajuntament.
Segon.- Aprovar l’increment en un 0,25 per cent addicional, amb efectes a data 1 de juliol
de 2018 en endavant, tots els conceptes salarials que no s’incrementen de forma
automàtica d’acord amb la Llei de Pressupostos de l’Estat per a l’any 2018 del personal
funcionari i laboral de l’Ajuntament que consten a la plantilla de personal aprovada per
l’Ajuntament.
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Tercer.- Notificar el present acord a la Gerència de Serveis d’Assistència a l’administració
dels recursos humans de la Diputació de Barcelona.
Sense que es produeixin intervencions, la proposta és sotmesa a consideració dels
membres del plenari, resultant aprovada per unanimitat.
2.- A.P. 025/2018.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ A L’OFERTA MÉS
AVANTATJOSA, DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL, MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENT ESPORTIU,
CONTINGUT EN EL PROJECTETE EXECUTIU PER A LA REFORMA DEL CAMP DE
FUTBOL DE L’ESQUIROL.
Vist l’expedient de licitació per a la contractació del SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE GESPA ARTIFICIAL, MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENT ESPORTIU CONTINGUT EN
EL PROJECTE EXECUTIU PER A LA REFORMA DEL CAMP DE FUTBOL DE
L’ESQUIROL, de tramitació ordinària i procediment obert i amb pluralitat de criteris
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
4

LICITADOR
PLAYGREEN SPORTS SL
MONDO IBÉRICA SA
FIELDTURF POLIGRAS SA
VORACYS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SL

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

NÚM.
DE
PLICA
3
1
2
4

PUNTUACIÓ
TOTAL

LICITADOR
FIELDTURF POLIGRÀS SA
PLAUGREEN SPORTS SL
MONDO IBÉRICA SA
VORACYS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SL

41,96
37,65
32,25
29,69

A la vista de la valoració realitzada per la Mesa de Contractació, es considera que l’oferta
econòmicament més avantatjosa és la presentada per FIELDTURF POLIGRÀS SA.
Vista la proposta de la Mesa de contractació, de data 11 de juny de 2018, que s’assumeix
íntegrament com a motivació d’aquest acord.
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Atès que per acord del Ple d’aquest Ajuntament, núm. 19/2018, adoptat en la sessió
celebrada el dia 11 de juny de 2018, es va requerir al licitador amb l’oferta econòmicament
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 que en data 27 de juny de 2018, l’empresa licitadora PLAYGREEN SPORTS SL
presentà escrit d’al·legacions a la determinació d’oferta més avantatjosa realitzada pel Ple
municipal, que es fonamenten en el no compliment per part de FIELDTURF POLIGRÀS SA
de diversos aspectes. Verificat que de la documentació obrant en l’expedient, i en especial
dels informes emesos, es constata que es dóna compliment als requeriments tècnics
especificats en el projecte tècnic aprovat i en el PCAP.
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.- Desestimar íntegrament les al·legacions formulades per PLAYGREEN SPORTS
SL.
Segon.- Declarar vàlid el procediment licitador obert i amb pluralitat de criteris
d’adjudicació, convocat per a contractar el SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
GESPA ARTIFICIAL, MOBILIARI URBÀ I EQUIPAMENT ESPORTIU CONTINGUT EN EL
PROJECTE EXECUTIU PER A LA REFORMA DEL CAMP DE FUTBOL DE L’ESQUIROL,
i d’acord amb les ofertes presentades adjudicar el contracte a l’empresa FIELDTURF
POLIGRÀS SA, pel preu de CENT TRENTA-UN MIL CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS
AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (131.526,95 Eur), més el 21% d’IVA, VINT-I-SET MIL
SIS-CENTS VINT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (27.620,66 Eur), import total
CENT CINQUANTA-NOU MIL CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN
CÈNTIMS (159.147,61 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.
Tercer.- Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1.342.61900 del
pressupost municipal.
Quart.- Donar publicat 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.
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Cinquè.- Notificar el present acord als licitadors, expressant en tot cas els recursos que
contra ell corresponguin.
Sisè.- Facultar expressament i tan àmpliament com en dret sigui necessari, l’Alcalde
President 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.
Sense que hi hagi intervencions, la proposta és sotmesa a consideració dels membres del
plenari, resultant aprovada per unanimitat.
3.- A.P. 026/2018.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL REGLAMENT DEL SERVEI
D’ARXIU MUNICIPAL.
Vist l’avantprojecte de Reglament del Servei d’Arxiu Municipal del municipi de l’Esquirol,
proposat per la Diputació de Barcelona i elaborat complint allò prescrit per l’article 62 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13
de juny.
Atès que l’aprovació de les ordenances i reglaments municipals és una competència
atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i
23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments locals n’exigeix
l’aprovació inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als
interessats i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre.
Atès que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic
de la corporació, aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per la majoria simple,
sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril.
Atès que l’article 178.1c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que les ordenances s’entendran
aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni
al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació
inicial.
Vist l’informe favorable de la Secretaria.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament del Servei d’Arxiu Municipal de l’Esquirol,
segons el text que s’adjunta als presents acords.
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Segon.- Sotmetre a informació pública i, si s’escau, audiència als interessats, els presents
acords i el text del Reglament pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin
presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al
Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari El Punt
- Avui i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a
comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al BOP.
Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència als interessats, el Reglament que ara s’aprova inicialment
quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà
directament a la publicació.
Sense que hi hagi intervencions, la proposta és sotmesa a consideració dels membres del
plenari, resultant aprovada per unanimitat.
4.- A.P. 027/2018.- APROVACIÓ DE LES XIFRES DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE
2018 I DE LA GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS REALITZAT PER LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
Atesa la gestió del Padró Municipal d’Habitants corresponent al municipi de l’Esquirol,
realitzada per part de la Diputació de Barcelona, i corresponent a l’anualitat de 2017.
Atès que des de la Diputació de Barcelona s’ha facilitat a aquest Ajuntament la xifra de
població a 1 de gener de 2018.
Atès que d’acord amb la normativa vigent, cal procedir a l’aprovació la gestió del Padró
d’Habitants d’aquest municipi realitzada per la Diputació de Barcelona, en la data de
referència.
En ús de les atribucions plenàries de l’article 52 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 81
del Reglament de població i demarcació territorial dels ens locals, aprovat per Reial Decret
1690/1986, de 11 de juliol.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la gestió del Padró d’habitants del municipi de l’Esquirol –realitzada per la
Diputació de Barcelona-, i els resultats de la revisió anual del Padró municipal d’habitants,
de la qual resulta que la xifra oficial de població del municipi de l’Esquirol a 1 de gener de
2018 és de 2.141 habitants.
Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President de la
corporació –Il·lm. Sr. Àlex Montanyà i Rifà- per a l’atorgament de quants documents siguin
necessaris per a la plena efectivitat dels acords adoptats.
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Tercer.- Notificar els presents acords a l’Institut Nacional d’Estadística per al seu
coneixement i als efectes corresponents.
Sense que hi hagi intervencions, la proposta és sotmesa a consideració dels membres del
plenari, resultant aprovada per unanimitat.
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 19.20
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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