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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 02/2018 
 
NÚM.: 02/2018 
DATA SESSIÓ: 3 D’ABRIL DE 2018 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 008. 
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 
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 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
--- 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
--- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Sr. Ventura Bagaria i Canal 
Sr. Ignasi Garolera i Coromina 
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. 008/2018.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE SUSPENSIÓ TEMPORAL DE LES 
OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DE COL·LECTORS DEL 
BARRI DEL PADRÓ I CARRER DEL PUIG. 
 
Vista l’acta de comprovació del replanteig i autorització del començament de l’obra 
corresponent a l’actuació CONSTRUCCIÓ DELS COL·LECTORS DEL BARRI DEL 
PADRÓ I CARRER DEL PUIG, signat en data 21 de març de 2018 per part de l’Ajuntament 
de l’Esquirol, l’empresa adjudicatària de les obres i la direcció tècnica de les mateixes. 
 
Atès que l’esmentada acta posa de manifest, a petició de l’adjudicatària, la concurrència de 
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circumstàncies objectives que determinen la manca de idoneïtat i la inadequació de les 
especificacions de la prestació a realitzar, consistents en raonaments tant de caire 
orogràfic, geològic i sobrevinguts, segons consta en l’esmentada acta. 
 
Atès que per aquest motiu, l’empresa adjudicatària de les obres sol·licita que es procedeixi 
a la suspensió temporal total de les obres, i que es procedeixi a realitzar una revisió i, si 
s’escau, una modificació del projecte. 
 
Vist l’informe realitzat per la direcció facultativa de les obres, en data 22 de març de 2018, 
favorablement a la suspensió temporal total de les obres. 
 
Es proposa al Ple, en tant que òrgan de contractació de dites obres, l’adopció dels 
següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar 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. 
 
Segon.- Procedir, 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. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords a l’empresa adjudicatària i a la direcció facultativa de 
les obres. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde explica com van anar les vistes in situ prèvies a 
l’acta de comprovació del replanteig. Es va constatar l’existència dels impediments que van 
donar lloc al redactat final de l’acta signada, per l’existència entre altres, de punts de difícil 
accés i d’impossibilitat d’execució de les obres tal i com s’havia previst, en la línia del que 
ja es posa de manifest en la documentació que obra en l’expedient. 
 
El Sr. Corominas pregunta si les obres s’endarreriran molt. 
 
El Sr. Alcalde li respon que un parell o tres de setmanes. Les modificacions a realitzar en el 
projecte ja estan més o menys clares, i donen lloc a una millora en el bombeig de les 
aigües brutes. 
 
La Sra. Triola pregunta si això no es podia haver detectat abans. 
 
El Sr. Alcalde li respon que no, que no s’havia vist abans. Que s’ha posat de manifest ara a 
partir de posar-les damunt la taula. Però que amb tot, ara no ens podem equivocar, 
conclou. 
 
Sense que es produeixin intervencions, la proposta és sotmesa a consideració dels 
membres del plenari, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
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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. 
 
         Vist i plau  
El Secretari        L’Alcalde 
 
 
 
 
Lluís Xandri i Molas       Àlex Montanyà i Rifà 


