ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 01/2018
NÚM.: 01/2018
DATA SESSIÓ: 5 DE FEBRER DE 2018
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 001 a 007.
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. Marta Puigdesens i Iglesias
Sr. Ferran Martínez i Casellas
Sr. Joan Pons i Puntí
Sra. Elisabet Redon Verdaguer
Sra. Montse Triola Comas
Sr. Santi Corominas Ruaix
S’INCORPOREN POSTERIORMENT:
Sr. Àlex Bansell Hornowski (s’incorpora a partir del punt número 3)
NO HI ASSISTEIXEN:
--EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
Sr. Ventura Bagaria i Canal
Sra. Alba Molas i Rifà
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. 001/2018.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS
ANTERIORS.



Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 10/2017, de 18 de desembre.
Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 11/2017, de 28 de desembre.

Sense que hi hagi esmenes, les actes són sotmeses a consideració del plenari, resultant
aprovades per unanimitat dels presents.
2.- A.P. 002/2018.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’INCOACIÓ D’EXPEDIENT PER AL
NOMENAMENT DE JUTGE/ESSA DE PAU, TITULAR I SUPLEN, DE L’ESQUIROL.
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Vist que properament finalitza el termini de vigència del nomenament de Jutge/ssa de Pau
titular d’aquest municipi.
Vist igualment que en aquests moments es troba vacant el càrrec de Jutge/essa de Pau
substitut/a.
Atès que correspon iniciar els tràmits establerts als articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament
3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, en relació a l’article 101 de la Llei Orgànica del
Poder Judicial, a fi de proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya les persones
que han d’ocupar els càrrecs de Jutge/essa de Pau, titular i substitut/a, de l’Esquirol.
Vist que l’article 5.1 del citat reglament indica que les vacants s’hauran d’anunciar per
l’Ajuntament respectiu amb la suficient antelació, mitjançant convocatòria pública, amb
indicació del termini i lloc de presentació d’instàncies, publicant-se l’edicte corresponent al
Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la corporació, en el Jutjat Degà del
Partit Judicial corresponent i en el mateix Jutjat de Pau.
Atès que els requisits que han de reunir els aspirants són els previstos per la Llei Orgànica
del Poder Judicial per a l’ingrés a la Carrera Judicial, a excepció del requisit de ser
Llicenciat en Dret.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Iniciar els tràmits previstos als articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de
juny, dels Jutges de Pau, en relació a l’article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, a
fi de proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya les persones que han d’ocupar
els càrrecs de Jutge/essa de Pau titular i substitut/a de l’Esquirol.
Segon.- Donar els efectes de publicitat de la convocatòria previstos per l’article 5.1 del citat
Reglament, atorgant un termini d’un mes per a la presentació de sol·licituds per part dels
interessats, a comptar a partir de la inserció de l’edicte corresponent al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona
Sense que es produeixin intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada
per unanimitat dels presents.
3.- A.P. 003/2018.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU D’OBRA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE COL·LECTORS
DEL BARRI DEL PADRÓ I CARRER DEL PUIG.
Vist l’expedient de licitació per a la contractació de l’obra CONSTRUCCIÓ DE
COL·LECTORS DEL BARRI DEL PADRÓ I CARRER DEL PUIG, 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 14 proposicions:
NÚM. DE PLICA
1
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

HPSA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
PESA MEDIOAMBIENTE, SAU
TOP PROYECTOS&CONTRATAS, SL
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU
CONSTRUCCIONES FERTRES, SL
CONSTRUCCIONS ICART, SA
ARGON INFORMÀTICA, SA
AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU
TERRA ELVIRA, SL
GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, SA
SOREA, SA
UTE CONTRATAS VILOR, SL –AIP CONSERVACIÓN, SL

Vistes les valoracions realitzades per la Mesa de Contractació, integrades en les actes
corresponents, i havent-se acordat l’exclusió de l’oferta presentada per HPSA SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES SA en aquesta licitació, en haver estat considerada com a anormal
o desproporcionada, i no justificada, de conformitat amb les quals s’atorgaren les
puntuacions que s’indiquen, i ordenades per ordre de prelació, segons segueix:
NÚM.
D’ORDRE
1

NÚM.
DE
PLICA
12

2
3
4

6
4
10

5
6
7
8
9
10
11
12
13

3
8
9
5
13
14
7
1
11

PUNTUACIÓ
TOTAL

LICITADOR
GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA
DORADA, SA
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SAU
PESA MEDIOAMBIENTE SAU
AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL
AGUA, SAU
CONSTRUCTORA DE CALAF SAU
CONSTRUCCIONS ICART, SA
ARGON INFORMÀTICA, SA
TOP PROYECTOS&CONTRATAS SL
SOREA, SA
UTE CONTRATAS VILOR, SL –AIP CONSERVACIÓN, SL
CONSTRUCCIONES FERTRES, SL
M. I J. GRUAS SA
TERRA ELVIRA, SL

95,00
94,11
92,48
90,19
87,01
86,93
86,19
83,34
82,12
79,43
77,69
77,44
57,66

A la vista de la valoració realitzada per la Mesa de Contractació, es considerà que l’oferta
econòmicament més avantatjosa és la presentada per GESTIÓN INGENIERIA Y
CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA SA (CIF A43795442).
Per acord del Ple d’aquest Ajuntament, núm. 005/2017, adoptat en la sessió ordinària
celebrada el dia 13 de març de 2017, 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.
Dins del termini conferit, el licitador amb l’oferta econòmicament més avantatjosa constituí
la garantia definitiva i presentà els documents justificatius exigits.
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El Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol, en sessió extraordinària celebrada el dia 10 d’abril de
2017, va acordar –entre altres- declarar vàlid el procediment licitador obert i amb més d’un
criteri d’adjudicació, convocat per a contractar l’obra CONSTRUCCIÓ DE COL·LECTORS
DEL BARRI DEL PADRÓ I CARRER DEL PUIG, i d’acord amb les ofertes presentades
adjudicar el contracte a l’empresa GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA
COSTA DORADA SA (CIF A43795442), pel preu de SIS-CENTS NORANTA-VUIT MIL
TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (698.357,22 Eur),
més el 21% d’IVA, CENT QUARANTA-SIS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS
AMB DOS CÈNTIMS (146.655,22 Eur), import total VUIT-CENTS QUARANTA-CINC MIL
DOTZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (845.012,24 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.
Per acord del Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol núm. 021/2017, adoptat en sessió
celebrada el dia 31 de juliol de 2017, i previs els tràmits corresponents, es considerà que
dita mercantil havia retirat l’oferta presentada en el procediment licitador de referència, pels
motius que consten en l’expedient, i es procedí a requerir a ROGASA
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SAU (CIF A58425760), la següent empresa
licitadora, segons l’ordre de classificació de les ofertes, en el procediment licitador obert i
amb més d’un criteri d’adjudicació, convocat per a contractar l’obra CONSTRUCCIÓ DE
COL·LECTORS DEL BARRI DEL PADRÓ I CARRER DEL PUIG, perquè en el termini de
deu dies hàbils, a comptar des del següent al de recepció del requeriment, aporti la
documentació següent:
o Constitució de la garantia definitiva per import de TRENTA-CINC MIL
QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS (35.437,52 Eur), corresponent al 5 per cent de l’import
d’adjudicació del contracte.
o 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
o 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.
En data 11 d’agost de 2017 (RE 2058), la mercantil ROGASA CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS va aportar la documentació que li fou requerida.
En data 10 d’octubre de 2017 (RE 2547) la mercantil ROGASA CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS presentà un escrit pel qual renuncia a que es faci efectiva l’adjudicació del
contracte al seu favor i sol·licita la devolució de la garantia definitiva dipositada.
Per acord del Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol núm. 026/2017, adoptat en sessió
celebrada el dia 23 d’octubre de 2017, es prengué raó de la renúncia formulada per
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SAU a l’adjudicació del contracte
administratiu d’obra de CONSTRUCCIÓ DE COL·LECTORS DEL BARRI DEL PADRÓ I
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CARRER DEL PUIG, donant-la per desistida en els termes previstos a l’article 95 de la Llei
39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, amb devolució de la garantia dipositada.
Vistos els desistiments i renúncies formulades pels licitadors i de la valoració realitzada per
la Mesa de Contractació, es considera que l’oferta més avantatjosa és la presentada per
PESA MEDIOAMBIENTE SAU (CIF A58465774), per un import de 727.653,00 euros, IVA
no inclòs, següent en l’ordre de classificació de les ofertes.
Atès que per acord del Ple d’aquest Ajuntament, núm. 042/2017, adoptat en la sessió
extraordinària celebrada el dia 28 de desembre de 2017, 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 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 l’obra CONSTRUCCIÓ DE COL·LECTORS DEL BARRI DEL
PADRÓ I CARRER DEL PUIG, i d’acord amb les ofertes presentades adjudicar el
contracte a l’empresa PESA MEDIOAMBIENTE SAU (CIF A58465774), pel preu de SETCENTS VINT-I-SET MIL SIS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS (727.653,00 Eur), més
el 21% d’IVA, CENT CINQUANTA-DOS MIL VUIT-CENTS-SET EUROS AMB TRETZE
CÈNTIMS (152.807,13 Eur), import total VUIT-CENTS VUITANTA MIL QUATRE-CENTS
SEIXANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (880.460,13 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.
Segon.- Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1.160.60900 del
pressupost municipal.
Tercer.- 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.
Quart.- Notificar el present acord als licitadors, expressant en tot cas els recursos que
contra ell corresponguin.
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Cinquè.- 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.
S’incorpora a la sessió el Sr. Bansell.
Obert el torn d’intervencions, la Sra. Triola pregunta si la gent de l’empresa adjudicatària
han vingut a mirar-s’ho.
El Sr. Alcalde li respon que sí, que des del mes de juliol han vingut en diverses ocacions.
El Sr. Corominas pregunta sobre la data d’inici de les obres.
El Sr. Alcalde li respon que la previsió és, ara mateix, que durant el mes de febrer es signi
el contracte i l’acta de comprovació del replanteig.
Sense que es produeixin 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.
4.- A.P. 004/2018.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE
LES OBRES CONTINGUDES EN EL PROJECTE EXECUTIU PER A LA REFORMA DEL
CAMP DE FUTBOL DE L’ESQUIROL, I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PER A LA
SEVA CONTRACTACIÓ.
Vist el projecte executiu d’obra municipal titulat REFORMA DEL CAMP DE FUTBOL DE
L’’ESQUIROL, amb un pressupost d’execució per contracta de 925.677,43 euros (IVA
vigent inclòs), redactat per encàrrec d’aquest Ajuntament per l’arquitecte Sr. Marc Rifà
Rovira (col·legiat COAC 55195-3), aprovat inicialment per acord del Ple de l’Ajuntament en
sessió celebrada el dia 28 de desembre de 2017.
Atès que per criteris d’economia i eficàcia en la gestió dels recursos públics, s’ha
considerat convenient licitar aquesta actuació a través de dos contractes diferents: per una
banda l’obra civil, i per l’altra el subministrament i instal·lació de la gespa artificial, mobiliari
urbà i equipament esportiu.
Vista la proposta de Plecs de clàusules administratives particulars i tècniques particulars
aplicables a la contractació de l’obra i al subministrament, respectivament, redactades per
la Secretaria municipal, que es consideren conformes.
Vist l’informe del secretari interventor de l’Ajuntament, emès d’acord amb el que disposa
l’article 275.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- Aprovar els expedients de tramitació ordinària, per procediment obert i amb més
d’un criteri d’adjudicació, per a contractar les prestacions contingudes en el projecte titulat
REFORMA DEL CAMP DE FUTBOL DE L’’ESQUIROL, amb un pressupost d’execució per
contracta de 925.677,43 euros (IVA vigent inclòs), redactat per encàrrec d’aquest
Ajuntament per l’arquitecte Sr. Marc Rifà Rovira (col·legiat COAC 55195-3), següents:
-

-

Contracte d’obres: Obra civil continguda en el projecte i d’acord amb el
desglossament del pressupost que consta a l’expedient, per un import de SISCENTS MIL SIS-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS
(600.616,39 Eur), més CENT VINT-I-SIS MIL CENT VINT-I-NOU EUROS AMB
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (126.129,44 Eur): en total SET-CENTS VINT-ISIS MIL SET-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES
CÈNTIMS (726.745,83 Eur).
Contracte de subministrament: Subministrament i instal·lació de la gespa artificial ,
mobiliari urbà i equipament esportiu, contingut en el projecte i d’acord amb el
desglossament del pressupost que consta a l’expedient, per un import de CENT
SEIXANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT
CÈNTIMS (164.376,28 Eur), més TRENTA-QUATRE MIL CINC-CENTS DINOU
EUROS AMB DOS CÈNTIMS (34.519,02 Eur): en total CENT NORANTA-VUIT MIL
VUIT-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (198.895,30
Eur).

Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que han de regir la
contractació dels procediments esmentats, amb el benentès que el plec de condicions
tècniques particulars ha estat aprovat juntament amb el projecte executiu conjunt.
Tercer.- Condicionar els procediments de licitació aprovats a l’aprovació definitiva del
projecte d’obres.
Quart.- Aprovar i autoritzar la despesa màxima, respectivament, de SET-CENTS VINT-ISIS MIL SET-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS
(726.745,83 Eur) -Obra civil- i de CENT NORANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS NORANTACINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (198.895,30 Eur) –subministrament i instal·lació
de gespa, mobiliari urbà i equipament esportiu-, en ambdós casos amb IVA inclòs,
imputables a la partida 1.342.61900 del vigent pressupost municipal de despeses, d’acord
amb l’informe de la Secretaria intervenció.
Cinquè.- Anunciar les licitacions a què és fa referència en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, al Perfil del Contractant i al tauler d’anuncis municipal.
Sisè.- Facultar expressament i tan àmpliament com en dret sigui menester l’AlcaldePresident perquè, si escau, formalitzin en nom de la corporació qualsevol document que
sigui necessari en relació amb aquest acord.
Setè.- Disposar que acabades les actuacions administratives de referència i presentada la
documentació corresponent per part del licitadors amb les ofertes més avantatjoses, se’n
doni compte a aquest Ple municipal per tal que efectuï l’adjudicació dels contractes
respectius.
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Obert el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde explica que la licitació són dos contractes
diferenciats: per una banda l’obra civil continguda en el projecte, i per l’altra el
subministrament i instal·lació de la gespa artificial. Insisteix en el fet que les obres haurien
d’estar finalitzades el mes de setembre d’aquest any, per no afectar en excés la competició
de la temporada vinent.
Es discuteix sobre els efectes que es preveu que tinguin les obres en la competició de
l’actual temporada i de les solucions que ha trobat l’AE CORCÓ.
Sense que es produeixin més intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant
aprovada per unanimitat dels membres del Ple present en la sessió.
5.- A.P. 005/2018.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD
PLENARI 041/2017, PER A LA RECTIFICACIÓ D’ERRADA.
El Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol, en sessió extraordinària celebrada el dia 23 de
novembre de 2017, va adoptar –entre altres i amb el vot favorable de la majoria absoluta
dels membres que legalment en formen part - l’Acord Plenari núm. 032/2017, pel qual es
modificava les dedicacions i retribucions a percebre pels membres de la corporació, de
resultes de la renúncia al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament del Sr. Joan Callejón i
Creus, i especialment tenint en compte els nomenaments i delegacions efectuats
mitjançant Resolucions de l’Alcaldia núms. 157/2017 i 158/2017, de 2 de novembre de
2017.
D’altra banda, per acord del Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol núm. 041/2017, adoptat en
sessió celebrada el dia 18 de desembre de 2017, es va rectificar el règim de dedicació de
l’alcaldia, en haver-s’hi detectat una errada en la que s’establia en el citat acord.
Arran de l’entrada en vigor i de l’aplicació del citat acord, s’ha detectat una errada en el
càlcul de la retribució establerta a l’alcaldia.
Per aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Modificar l’acord plenari núm. 041/2017, establint-se que l’Alcaldia exercirà el
càrrec amb la dedicació que s’indica, i percebrà catorze pagues anuals, dotze
corresponents a les mensualitats de l’any i les altres dues corresponents a les pagues
extraordinàries de juny i desembre, i es tramitarà la seva alta/modificació al règim general
de la Seguretat Social, amb efectes immediats, i amb la retribució que igualment
s’especifica:
Nom

Càrrec

Àlex Montanyà i Rifà

Alcalde

Retribució anual
42.700,00 Euros

% de
dedicació
78,00 %

Segon.- Donar els efectes de publicitat que siguin preceptius als acords adoptats, per a
general coneixement.
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Tercer.- Comunicar els presents acords a la intervenció municipal, als efectes
corresponents.
Obert el torn d’intervencions, el Secretari comenta els motius i detalls de la modificació que
es proposa, deguda a un error en la realització dels càlculs.
Sense que es produeixin intervencions per part dels regidors i les regidores, la proposta es
sotmet a votació, resultant aprovada per SIS (6) vots a favor (Srs. Montanyà, Garolera,
Martínez i Pons; i Sres. Puigdesens i Redon) i TRES (3) abstencions (Srs. Bansell i
Corominas; i Sra. Triola).
6.- A.P. 006/2018.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT
D’ACTIVITATS PER A L’EXERCICI D’ACTIVITATS PRIVADES.
Vista la sol·licitud del funcionari d’aquest Ajuntament, En Lluís Xandri i Molas, en la qual
demana que li sigui concedida la compatibilitat per a la realització de l’activitat en el sector
privat consistent en l’exercici de l’advocacia.
Vistos els informes emesos per la Secretaria i per la Intervenció en data 30 de gener de
2018
Vist que el desenvolupament del segon lloc de treball en el sector privat en cap cas
suposarà modificar les condicions de jornada i horari de treball en aquest Ajuntament.
Vist que el complement específic que té assignat el lloc de treball que ocupa l’interessat no
supera el trenta per cent de les seves retribucions bàsiques, exclòs el concepte triennis.
Considerant allò disposat als articles 12 i 16 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, així com
l’informe favorable dels Serveis de Secretaria i Intervenció de Fons de la Corporació, es
proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Estimar la sol·licitud i, en conseqüència, declarar la compatibilitat per tal que el
funcionari d’aquesta corporació Sr. Lluís Xandri i Molas, qui ocupa el lloc de treball de
Secretaria Intervenció, pugui realitzar l’activitat en el sector privat consistent en l’exercici de
l’advocacia, amb efectes del dia 5 de febrer de 2018.
Segon.- Establir que la present declaració de compatibilitat té un caràcter específic per al
treball ressenyat, per la qual cosa un cop cessi l’activitat el beneficiari haurà de comunicarho al Servei de Personal.
Tercer.- Notificar el present acte administratiu a l’interessat significant els recursos que
procedeixen contra el mateix, i a la Secretaria per a la seva inscripció al Registre de
personal del funcionari.
Sense que es produeixin 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.
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7.- A.P. 007/2018.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE COMPLEMENT SALARIAL EN
CASOS D’INCAPACITAT TEMPORAL DEL PERSONAL DE LA CORPORACIÓ.
Per part de l’Alcaldia es proposa la incorporació, per via d’urgència, d’un nou punt a l’ordre
del dia, consistent en el debat i votació de l’acord de complement salarial en casos
d’incapacitat temporal del personal de la corporació, que es venia aplicant de fet sense que
aquest hagués estat aprovat pel Ple de la corporació.
Amb caràcter previ, es sotmet a consideració dels membres del plenari la urgència del punt
a incorporar, la qual és aprovada per unanimitat dels presents.
D’acord amb l’article 9 del Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a
garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, la prestació econòmica
de la situació d'incapacitat temporal del personal al servei de les Administracions Públiques
ha quedat modificat. Cada Administració Pública, en l'àmbit de les seves respectives
competències, podrà complementar les prestacions que percebi el personal funcionari
inclòs en el Règim General de Seguretat Social, el personal laboral al seu servei en les
situacions d'incapacitat temporal i el personal electe, d'acord amb els límits següents:
 Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes,
durant els tres primers dies, es podrà reconèixer un complement retributiu fins
a arribar a com a màxim el cinquanta % de les retribucions que es venen
percebent en el mes anterior al de causar-se la incapacitat. Des del dia quart
fins al vintè, ambdós inclusivament, el complement que es pugui sumar a la
prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social haurà de ser tal que,
en cap cas, sumades ambdues quantitats, se superi el setanta-cinc % de les
retribucions que vinguessin corresponent a dit personal en el mes anterior al
de causar-se la incapacitat. A partir del dia vintè primer, inclusivament, podrà
reconèixer-se una prestació equivalent al 100 % de les retribucions que es
vinguessin percebent en el mes anterior al de causar-se la incapacitat.
 Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals,
la prestació reconeguda per la Seguretat Social podrà ser complementada,
des del primer dia, fins a arribar a com a màxim el cent % de les retribucions
que vinguessin corresponent a dit personal en el mes anterior al de causar-se
la incapacitat.
 Cada Administració Pública podrà determinar, respecte al seu personal, els
supòsits que amb caràcter excepcional i degudament justificats es pugui
establir un complement fins a arribar a, com a màxim, el cent % de les
retribucions que vinguessin gaudint a cada moment. A aquests efectes, es
consideraran en tot cas degudament justificats els supòsits d'hospitalització i
intervenció quirúrgica.
 Les referències s'entendran realitzades fins a 30 a dies.
 Així mateix, es suspenen els Acords, Pactes i Convenis vigents que
contradiguin el disposat en aquest article.
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Els representants del personal funcionari de l’Ajuntament i l’Alcaldia d’aquest Ajuntament,
han signat i manifestat la voluntat de procedir a complementar aquest supòsits que marca
la llei per baixes d’ I.T. respectant en tot cas els límits establerts.
És per això que s’ha de procedir a la seva aprovació pel Ple municipal. Per tot el que s’ha
relacionat anteriorment, l’Alcalde, en ús de les atribucions que li atorga l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, proposa al Ple, l’adopció del
següent
ACORD:
Primer.- Complementar, en els termes que estableix el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de
juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat,
les prestacions que percebrà el personal funcionari, laboral i electe de l’Ajuntament de
L’Esquirol de la manera següent:
Clàusula 1a.- Contingències professionals
En la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències professionals, la prestació
reconeguda per la Seguretat Social es complementarà, durant tot el període de durada
d’aquesta incapacitat, fins al cent per cent de les retribucions ordinàries que es percebien
pel lloc de treball.
Clàusula 2a.- Contingències comunes
En la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes, la prestació
reconeguda per la Seguretat Social es complementarà, d’acord amb els següents
percentatges:





Del primer fins al tercer dia, ambdós inclosos, es percebrà el cinquanta per cent de
les retribucions ordinàries que es percebien pel lloc de treball.
Des del dia quart fins al vintè, ambdós inclosos, un complement que, sumat a la
prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social, sigui equivalent al
setanta-cinc per cent de les retribucions ordinàries que es percebien pel lloc de
treball.
A partir del vint-i-unè, inclusivament, un complement que, sumat a la prestació
econòmica reconeguda per la Seguretat Social, sigui equivalent al cent per cent de
les retribucions ordinàries que es percebien pel lloc de treball.

Clàusula 3a.- Supòsits excepcionals amb relació a la IT per contingències comunes
D’acord amb el que preveu l’apartat cinquè de l’article 9 del Reial Decret-llei 20/2012, de
13 de juliol, s’estableixen els supòsits següents que, amb caràcter excepcional i
degudament justificats, es complementaran fins al cent per cent de les retribucions
ordinàries que es percebien pel lloc de treball:
A) Hospitalització i intervenció quirúrgica.- S’entendrà que existeix hospitalització
sempre i quan es precisi de repòs hospitalari per a la seva recuperació i la
permanència en el centre hospitalari sigui per un temps igual o superior a 24 hores.
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Per a la seva acreditació es requerirà document expedit pel centre hospitalari en
què consti l’hora d’ingrés i sortida del centre.
S’inclouen els supòsits d’intervenció quirúrgica tot i que no es requereixi
hospitalització, sempre i quan sigui necessari un procés de repòs o rehabilitació
domiciliària igual o superior a 24 hores. Caldrà justificació mèdica que acrediti la
intervenció en el seu cas, si requereix el dit procés de recuperació domiciliària.
B) Altres supòsits excepcionals
Les fractures i els accidents no laborals que impossibilitin el desplaçament fins al
lloc de treball, el desenvolupament de les tasques del lloc de treball diari o una
immobilització prolongada de la persona.
El procediment del reconeixement del cent per cent de les retribucions en els supòsits
excepcionals s’iniciarà en el moment que l’empleat així ho sol·liciti i acrediti que la seva
situació d’IT es troba inclosa dins d’algun dels supòsits previstos en el RD Llei 20/2012
Segon.- Aquesta nova regulació dels complements a les prestacions per incapacitat
temporal dels empleats de l’Ajuntament de L’Esquirol tindrà efectes a partir del dia 1 de
març de 2015, d'acord amb el que preveu la Disposició Transitòria 15a del Reial DecretLlei 20/2012.
Sense que es produeixin intervencions, la proposta és aprovada per unanimitat dels
membres del plenari presents en la sessió.
8.- DONAR COMPTE DE CANVI DE DENOMINACIÓ DE GRUP MUNICIPAL.
Es dóna compte al Ple de l’escrit del Sr. Àlex Bansell Hornowski (RE 3177, de 16 de
desembre de 2018), pel qual comunica que el Grup municipal de Convergència i Unió en
aquest Ajuntament, passa a denominar-se Grup municipal del Partit Europeu Demòcrata
Català (PDeCAT).
Els membres del Ple es donen per assabentats.
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 174/2017 a la 007/2018, dictades entre els dies 12 de desembre de 2017 i 30 de
gener 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
167/2017 a 021/2018, adoptats en sessions celebrades els dies 4 de desembre i 18 de
desembre de 2017; i 8 de gener i 22 de gener de 2018.
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Els membres del Ple es donen per assabentats.
11.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PAGAMENT
MITJÀ A PROVEÏDORS, 4T TRIMESTRE DE 2017.
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
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 4t trimestre de l’exercici
2017, mitjançant lliurament de còpia de l’informe a cada un dels regidors i regidores, per la
qual cosa el Ple es dóna per assabentat.
12.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, 4T
TRIMESTRE DE 2017.
Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de 2016 a data 31 de
desembre de 2017, 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.
13.- PRECS I PREGUNTES.
Obert el torn de precs i preguntes intervé la Sra. Triola, i interpel·la a l’equip de govern en
relació als rètols de direcció prohibida que hi ha al carrer major, una vegada passada la
farmàcia, que pel què sembla hi ha gent que es queixa que no es veuen.
El Sr. Alcalde li respon que ho miraran amb la Diputació, que és la titular de la via, ja que
aquest tram encara és carretera.
La Sra. Triola informa que hi ha tanques del camí de la Foradada trencades.
El Sr. Alcalde li demana que passi fotos a l’Ajuntament, tot queixant-se que es tracta de
l’enèsima vegada que es produeix aquest fet. Informa també que hi ha una subvenció de la
Generalitat, d’uns 50.000 euros, per al camí de la Foradada. Comenta que es començarà
des de baix, manualment, per recol·locar pedres, no sauló), atès que hi ha un tram de camí
en que es veu el camí original.
La Sra. Triola pregunta en relació al camí de Cabrera.
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El Sr. Alcalde informa que ha de venir un tècnic de la Generalitat per una subvenció del
PEIN.
La Sra. Triola pregunta si es pot demanar la intervenció del Consell Comarcal, atès que
l’Alcalde n’és membre.
El Sr. Alcalde diu que el tema que faria falta solucionar seria el subministrament elèctric,
però que cal mirar com es pot fer.
El Sr. Bansell pregunta sobre la recollida de residus porta a porta.
El Sr. Alcalde li respon que el desplegament segueix el calendari previst. Que el proper
mes de març es farà una xerrada informativa i que cap al setembre-octubre es podrà iniciar
aquest sistema de recollida.
Es produeix un debat creuat, difícil de reproduir, en el que es posen de manifest diversos
entrebancs que poden sortir en la implantació d’aquest sistema de recollida de residus.
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 20.10
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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