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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE 008/2008  
 
DATA SESSIÓ: 22 de juliol de 2008  
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: AAPP 048 - 057 
LLOC I HORA: SALA DE PLENS, DE LES 21:30 A LES 22:3 0 HORES 
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ: 
Josep Mas Falgueras 
Jaume Serra Farrés 
Antoni Comas Danés 
Josep Castells Famada 
Mª Assumpta Rodrigo Carbó 
Ramon Codina Vinyets 
Elisa Crehuet Wemmberg 
Josep Vilargut Matavacas 
Josep Castells Casellas 
Ventura Bagaria Canal 
 
DURANT LA SESSIÓ: 
Àlex Montañà Rifà 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Cap 
 
SECRETARI  
Jordi Tena i Galindo 
 
A.P.-48.-RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTA T PER LA SRA. 
LORETO SAGALÉS CORTINA CONTRA LA NOTIFICACIÓ DE L’E XECUCIÓ DE 
L’ACORD D’ABONAMENT DE LES QUANTIES MÉS ELS INTERES SOS DERIVATS DE 
LA NUL·LITAT DE LA RESOLUCIÓ 175/2003, DE 19 DE DES EMBRE.  
 
En data 19 de desembre de 2003 l’Alcaldia d’aquest Ajuntament  va emetre la resolció 
núm. 175/2003, en virtut de la qual s’aprovava el detall de factures, per import de 
12.336,85 euros en concepte de contribucions especials, corresponents al projecte 
“Urbanització Camí de la Foradada de Cantonigròs”, per portar-hi a terme obres de 
reposició de serveis, així com el repartiment del seu cost entre els veïns afectats i 
l’Ajuntament. 
 
Les obres de reposició de serveis van ser portades a terme de forma efectiva i les 
contribucions especials, pagades pels veïns afectats, sense que es produís cap al·legació 
al respecte. 
 
En la sessió plenària de 29 de juny de 2006 es va disposar la incoació de l’expedient per a 
la revisió d’ofici de la resolució d’Alcaldia núm. 175/03, de 19 de desembre. 
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Emesos informes per part de la Comissió Jurídica Assessora i de Secretaria Intervenció, i 
efectuat el preceptiu tràmit d’informació pública sense al·legacions, es va acordar la nul·litat 
de ple dret de la resolució esmentada i la devolució de les quantitats ingressades als 
particulars, amb els interessos de demora corresponents, en sessió plenària de 27 de 
setembre de 2007. 
 
El 23 de maig de 2008, amb posterioritat a l’entrada en vigor del Pressupost per a 2008, es 
notifiquen l’acord de Ple i la liquidació de les quantitats a retornar, inclosos interessos de 
demora més un 25 per cent. També és abonada la quantia total notificada, que en el cas 
de la Sra. Loreto Sagalés Cortina és de 1.883,52 euros. 
 
En data 17 de juny de 2008 la Sra. Loreto Sagalés Cortina interposa recurs de reposició 
contra la notificació de l’acord i la liquidació de les quantitats a retornar, al·legant que cal 
fer el còmput de l’interès de demora en atenció a la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per als anys 2004 a 2008, i que en conseqüència ha de rebre 140,83 euros més 
sobre la quantitat ja abonada. 
 
Secretaria Intervenció ha emès informe en data 15 de juliol de 2008, amb la següent 
fonamentació jurídica:  
 
“L’article 32 de la Llei 58/2003, General Tributària, estableix la regulació relativa a la 
devolució d’ingressos indeguts. L’apartat 2 determina que amb la devolució dels ingressos 
indeguts l’Administració tributària ha d’abonar l’interès de demora regulat a l’article 26 de la 
mateixa llei, sense necessitat que l’obligat tributari ho sol·liciti.  
 
L’interès de demora es merita des de la data en què s’hagi realitzat l’ingrès indegut fins a la 
data en què s’ordeni el pagament de la devolució. Les dilacions en el procediment per 
causa imputable a l’interessat no es tenen en compte a efectes del còmput del període.  
 
L’article 26.6 de la Llei General Tributària estableix que l’interès de demora serà l’interès 
legal del diner vigent al llarg del període en què resulti exigible, incrementat en un 25%, 
llevat que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat n’estableixi un altre de diferent. 
 
Anualment, la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat fixa l’interès legal del diner, i 
paral·lelament fixa també un interès de demora en referència a l’article 26.6 de la Llei 
General Tributària. 
 
L’interès de demora establert en els darrers anys és el següent: 
 
Any 2004..........4,75% 
Any 2005..........5% 
Any 2006..........5% 
Anty 2007.........6,25% 
Any 2008..........7% 
 
Pel que fa al recurs de reposició interposat, cal fer el còmput d’interessos de demora en 
atenció als percentatges anteriors.  
 
Ingressos 
indeguts 

Interessos 
demora 

2004 

Interessos 
demora 

2005 

Interessos 
demora 

2006 

Interessos 
demora 

2007 

Interessos 
demora 

2008 

TOTAL 

1.671,00€ 39,69€ 83,55€ 85,55€ 104,44€ 48,74€ 2.030,97€ 
                                                        TOTAL A ABONAR PER L’AJUNTAMENT 2.030,97€ 
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La recurrent sol·licita 2.024,35 €, si bé existeix un error de càlcul en la sol·licitud 
presentada, en tant que els interessos de demora per mig any 2004 són 39,69€. La Sra 
Sagalés ha consignat una xifra inferior a la real. 
 
Per tant, la recurrent té dret a rebre 2.030,97 euros, dels quals l’Ajuntament ja n’ha abonat 
1.883,52€. 
 
D’acord amb això, correspondria abonar la diferència, concretament 147,45 euros”. 
 
Per tot això, es proposa al Ple: 
 
Primer.-  Estimar el recurs de reposició interposat per la Sra. Loreto sagalés Cortina en 
data 17 de juny de 2008, contra la notificació de l’acord de declaració de nul·litat de la 
resolució 175/2003 i de devolució de les quantitats ingressades als particulars, amb els 
interessos de demora, d’acord amb la fonamentació jurídica exposada. 
 
Segon.-  Abonar a la Sra. Loreto Sagalés Cortina 147,45 euros. 
 
Tercer.-  Notificar el present acord a la interessada, amb el corresponent peu de recursos.  
 
El Sr. Codina explica que s’han hagut de tornar les contribucions especials amb interessos 
perquè hi va haver un error en el procediment, en aprovar-se dites contribucions especials 
per resolució i no per acord de Ple. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
A.P.-49.-RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTA T PEL SR. RAMON 
JAQUES PÉREZ CONTRA LA NOTIFICACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE  L’ACORD 
D’ABONAMENT DE LES QUANTIES MÉS ELS INTERESSOS DERI VATS DE LA 
NUL·LITAT DE LA RESOLUCIÓ 175/2003, DE 19 DE DESEMB RE.  
 
En data 19 de desembre de 2003 l’Alcaldia d’aquest Ajuntament  va emetre la resolció 
núm. 175/2003, en virtut de la qual s’aprovava el detall de factures, per import de 
12.336,85 euros en concepte de contribucions especials, corresponents al projecte 
“Urbanització Camí de la Foradada de Cantonigròs”, per portar-hi a terme obres de 
reposició de serveis, així com el repartiment del seu cost entre els veïns afectats i 
l’Ajuntament. 
 
Les obres de reposició de serveis van ser portades a terme de forma efectiva i les 
contribucions especials, pagades pels veïns afectats, sense que es produís cap al·legació 
al respecte. 
 
En la sessió plenària de 29 de juny de 2006 es va disposar la incoació de l’expedient per a 
la revisió d’ofici de la resolució d’Alcaldia núm. 175/03, de 19 de desembre. 
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Emesos informes per part de la Comissió Jurídica Assessora i de Secretaria Intervenció, i 
efectuat el preceptiu tràmit d’informació pública sense al·legacions, es va acordar la nul·litat 
de ple dret de la resolució esmentada i la devolució de les quantitats ingressades als 
particulars, amb els interessos de demora corresponents, en sessió plenària de 27 de 
setembre de 2007. 
 
El 23 de maig de 2008, amb posterioritat a l’entrada en vigor del Pressupost per a 2008, es 
notifiquen l’acord de Ple i la liquidació de les quantitats a retornar, inclosos interessos de 
demora més un 25 per cent. També és abonada la quantia total notificada, que en el cas 
del Sr. Ramon Jaques Pérez és de 1.883,52 euros. 
 
En data 23 de juny de 2008 el Sr. Ramon Jaques Pérez interposa recurs de reposició 
contra la notificació de l’acord i la liquidació de les quantitats a retornar, al·legant que cal 
fer el còmput de l’interès de demora en atenció a la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per als anys 2004 a 2008, i que en conseqüència ha de rebre 147,45 euros més 
sobre la quantitat ja abonada. 
 
Secretaria Intervenció ha emès informe en data 15 de juliol de 2008, amb la següent 
fonamentació jurídica:  
 
“L’article 32 de la Llei 58/2003, General Tributària, estableix la regulació relativa a la 
devolució d’ingressos indeguts. L’apartat 2 determina que amb la devolució dels ingressos 
indeguts l’Administració tributària ha d’abonar l’interès de demora regulat a l’article 26 de la 
mateixa llei, sense necessitat que l’obligat tributari ho sol·liciti.  
 
L’interès de demora es merita des de la data en què s’hagi realitzat l’ingrès indegut fins a la 
data en què s’ordeni el pagament de la devolució. Les dilacions en el procediment per 
causa imputable a l’interessat no es tenen en compte a efectes del còmput del període.  
 
L’article 26.6 de la Llei General Tributària estableix que l’interès de demora serà l’interès 
legal del diner vigent al llarg del període en què resulti exigible, incrementat en un 25%, 
llevat que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat n’estableixi un altre de diferent. 
 
Anualment, la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat fixa l’interès legal del diner, i 
paral·lelament fixa també un interès de demora en referència a l’article 26.6 de la Llei 
General Tributària. 
 
L’interès de demora establert en els darrers anys és el següent: 
 
 
Any 2004..........4,75% 
Any 2005..........5% 
Any 2006..........5% 
Anty 2007.........6,25% 
Any 2008..........7% 
 
Pel que fa al recurs de reposició interposat, cal fer el còmput d’interessos de demora en 
atenció als percentatges anteriors. 
Ingressos 
indeguts 

Interessos 
demora 

2004 

Interessos 
demora 

2005 

Interessos 
demora 

2006 

Interessos 
demora 

2007 

Interessos 
demora 

2008 

TOTAL 

1.671,00€ 39,69€ 83,55€ 85,55€ 104,44€ 48,74€ 2.030,97€ 
                                                        TOTAL A ABONAR PER L’AJUNTAMENT 2.030,97€ 
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El recurrent sol·licita 2.030,97 €, dels quals l’Ajuntament ja n’ha abonat 1.883,52€. 
 
D’acord amb això, correspondria abonar la diferència, concretament 147,45 euros”. 
 
Per tot això, es proposa al Ple: 
 
Primer.-  Estimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Ramon Jaques Pérez en data 23 
de juny de 2008, contra la notificació de l’acord de declaració de nul·litat de la resolució 
175/2003 i de devolució de les quantitats ingressades als particulars, amb els interessos de 
demora, d’acord amb la fonamentació jurídica exposada. 
 
Segon.-  Abonar al Sr. Ramon Jaques Pérez 147,45 euros. 
 
Tercer.-  Notificar el present acord a l’interessat, amb el corresponent peu de recursos.  
 
La proposta s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 
A.P.- 50.- DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRE SSUPOST DE L’EXERCICI 
2007 
 
De conformitat amb l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, correspon donar compte de la 
liquidació del pressupost de l’exercici anterior, un cop aprovada, en la primera sessió 
plenària. 
 
En data 14 de juliol de 2008 l’Alcaldia ha adoptat la següent resolució, d’aprovació de la 
liquidació del pressupost de l’exercici 2007: 

“ RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA núm. 185/08  
Santa Maria de Corcó, 14 de juliol de 2008 
 
 
ANTECEDENTS  
 
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2007, s’obté, a 31 de desembre de 
2007, el resultat següent: 
 
1.1.1. Respecte al pressupost de despeses:   
 
a). Exercici en curs 
 
  Pressupost inicial de despeses: 5.606.487,23                             
  Modificacions de despeses: 0 
  Pressupost definitiu de despeses: 5.606.487,23  
  Despeses autoritzades: 5.606.487,23 
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  Despeses compromeses: 2.092.832,79 
  Obligacions reconegudes: 2.092.832,79 
  Despeses ordenades: 2.092.832,79 
  Pagaments realitzats: 2.005.767,53 
  Obligacions pendents de pagament: 87.065,26  
 
b).  Exercicis tancats 
 
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 76.660,48 
Baixes: 0,00 
Pagaments realitzats: 71.714,07 
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 4.946,41 
 
1.1.3. Respecte al pressupost d’ingressos:  
 
a. Exercici en curs 
 
Pressupost inicial d’ingressos: 5.006.487,23 
Modificacions d’ingressos: 0 
Pressupost definitiu d’ingressos: 5.606.487,23 
Drets reconeguts: 2.207.328,64 
Drets anul·lats: 46.402,33 
Devolució d’ingressos: 0 
Recaptació neta: 2.042.355,90 
Drets pendents de cobrament: 117.931,84 
 
b. Exercicis tancats 
 
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 143.184,07 
 
Modificacions saldo inicial: 12,07 
Drets anul·lats: 3.816,39 
Recaptació: 103.041,60 
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 36.338,15  
 
1.1.4. Resultat pressupostari de l’exercici:  
 
+ Drets reconeguts nets..................................................2.160.287,74 
– Obligacions reconegudes netes...................................2.092.832,79 
_______________________________________________________________ 
   RESULTAT PRESSUPOSTARI:                                        67.454,95       
–  Desviacions positives de finançament........................................0,00 
+ Desviacions negatives de finançament............................202.860,17 
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria........0,00 
+ Resultat d’operacions comercials................................................0,00 
_______________________________________________________________   
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:                        270.315,12 
 
1.1.5. Romanents de crèdit:  
 
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 3.513.654,44 €. 
 
  - Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)  
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  - Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals) 
 
1.1.6. Romanent de tresoreria:  
 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERC ICI: 144.292,25 
 
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs..........................117.931,84 
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats...................18.869,93 
D’altres operacions no pressupostàries.......................................7.490,48 
-Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva............................0,00 
– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXER CICI : 123.556,30 
De pressupostos de despeses. Exercici corrent......................87.065,26 
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats......................0,00 
De pressupostos d’ingressos.............................................................0,00 
D’operacions comercials....................................................................0,00 
 
 
D’altres operacions no pressupostàries....................................35.491,04 
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva......................0,00 
 
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE L’EXERCICI : 303.107,79 
_____________________________________________________________ 
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: ..................... .............323.843,74 
 
– SALDOS DE COBRAMENT DUBTÓS ...................... ...............17.304,70 
 
– ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB  
FINANÇAMENT  FINALISTA ......................................................... 8.599,97 
__________________________________________________________________ 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS: 297 .939,07  
 
1.2. D’acord amb l’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, 
així com la regla 341.1 de la Instrucció de comptabilitat, es preveu que per quantificar el 
romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin 
de difícil o impossible recaptació, tenint en compte que: 
 
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament,  en 
17.304,70 €. Per determinar aquesta quantia s’han tingut en compte l’antiguitat i l’import 
dels deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació tant en executiva 
com en voluntària. En qualsevol cas, això no implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en 
produiria la baixa. 
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Els percentatges que s’han aplicat són (criteri mínim suggerit per la Sindicatura de 
Comptes): 
 
 

Pendents de cobrament (cap. 1, 2 i 3) 
Pressupost d’ingressos 

(%) estimacions de dubtosa 
cobrabilitat 

Exercici actual :    
1r. any immediatament anterior  
2n. any     
3r. any      
4t. any i següents  

5% 
15% 
40% 
80% 
100% 

 
Les multes es doten en un 90% amb independència de l’antiguitat del seu saldo. 
 
1.3. No hi ha ingressos afectats. 
 
 
1.4. Respecte a l’estabilitat pressupostària  
 
El pressupost general liquidat s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, de conformitat amb l’article 3.2 de la LGEP. Resulta una capacitat de 
finançament per import de 243.733,76 €  
 
1.5. El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, estableix a l’article 48 que “en els termes previstos 
en aquesta llei, les entitats locals, els seus organismes autònoms i els previstos ens i 
societats mercantils dependents podran concertar operacions de crèdit en totes les seves 
modalitats, tant a curt com a llarg termini, així com operacions financeres de cobertura i 
gestió de risc del tipus d’interès i del tipus de de canvi, d’acord amb l’article 53.7 el qual 
estableix que per a l’atorgament de l’autorització de les operacions a què es refereixen els 
apartats anteriors l’òrgan autoritzant de la Comunitat Autònoma tindrà en compte, amb 
caràcter preferent, el compliment del principi de l’estabilitat pressupostària establert a la 
Llei General d’Estabilitat Pressupostària. I precisaran de l’autorització d’aquest òrgan quan 
es produeixi un cúmul del 110 per cent de quantitat creditícia dels ingressos corrents 
liquidats o meritats en l’exercici immediatament anterior. Tenint en compte a més a més 
que l’apartat primer de l’article 53 estableix que no es podran concertar noves operacions 
de crèdit a llarg termini, sense la prèvia autorització de l’òrgan competent de la Comunitat 
Autònoma, quan els estats financers que reflecteixin la liquidació dels pressupostos, els 
resultats corrents i els resultats de l’activitat ordinària del darrer exercici, es dedueixi un 
estalvi net negatiu. 
 
A aquests efectes s’entendrà per estalvi net de les entitats locals i els seus organismes 
autònoms de caràcter administratiu la diferència entre els drets liquidats per als capítols I a 
V, ambdós inclosos, i de les obligacions reconegudes pels capítols I,II i IV de l’estat de 
despeses, minorada en l’import d’una anualitat teòrica d’amortització de l’operació 
projectada i de cadascun dels préstecs propis i avalats a tercers pendents de 
reemborsament. 
 
Quan l’estalvi net sigui negatiu, el Ple de la Corporació haurà d’aprovar un Pla de 
sanejament. Aquest Pla haurà de ser aprovat presentat conjuntament amb la sol·licitud de 
l’autorització corresponent.  
 
1.6. Secretaria Intervenció ha emès els informes preceptius. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. L’article 191 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, i l’article 89 del Reial decret 500/1990 
regulen el moment de tancament i la liquidació del pressupost. 
 
L'article 191.3 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 estableix el caràcter preceptiu d’aquest 
informe. 
 
2.2. L’article 93.1 del Reial decret 500/90 estableix que la liquidació del pressupost  posa 
de manifest diversos punts. 
 
Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els crèdits 
inicials, les modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, 
les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 
 
Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les seves 
modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com la 
recaptació neta. 
 
2.3. L’article 93.2 del Reial decret 500/90 determina que, com a conseqüència de la 
liquidació del pressupost, s’hauran de determinar: 
 

• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre 

 
• El resultat pressupostari de l’exercici 

 
• Els romanents de crèdit 

 
• El romanent de tresoreria 

 
2.4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost general 
atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP. 
 
Les entitats locals, d’acord amb l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves 
competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària segons el que estableix l’article 3.2 de la LGEP, referit sempre a les unitats 
locals agregades.  
 
2.5. L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la mateixa llei hauran d’elaborar, en el 
termini dels tres mesos següents a l’aprovació del pressupost en situació de desequilibri, 
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un pla economicofinancer corrector a mitjà termini. Aquest pla serà sotmès a l’aprovació  
del  Ple de la corporació i tramès al Ministeri d’Hisenda perquè en faci el seguiment. 

                                    S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 
d'abril, de desenvolupament de la Llei d’hisendes locals, en matèria pressupostària.  
 
Per tot això,  
 
RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2007, que en termes consolidats 
figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall. 
 
Segon.- Informar-ne el Ple en la primera sessió que se celebri. 
 
Tercer.-Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del 
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda. 
 
Així ho disposo, 
                                                                                               Davant meu, 
L'alcalde                                                                                 El Secretari 
Signat,Josep Mas Falgueras                                        Signat, Jordi Tena i Galindo” 
 
Exposats diversos elements sobre la liquidació del pressupost de 2007, el Sr. Alcalde dóna 
per efectuada la dació de compte preceptiva.  
 
 
A.P.- 51.- PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ DE SUPLEMENT  DE CRÈDIT  
 
Expedient número 2/2008, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses 
mitjançant suplement de crèdit. 

ANTECEDENTS 
 
1. Pel Decret de l’Alcaldia 186/2008 de data 14 de juliol de 2008, s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit. 
 
2. Actualment hi ha la necessitat d’atendre les despeses corresponents a retribucions i 
quotes socials d’un treballador o treballadora que s’incorporarà a l’Ajuntament amb 
caràcter temporal, per a realitzar tasques d’organització de la Cabrerès BTT 2009, a través 
d’un procés selectiu. 
 
Es pretén que el treballador o treballadora inicii la seva activitat a 1 d’octubre de 2008, de 
forma que cal establir consignació pressupostària suficient per al salari i quotes socials 
entre aquesta data i el 31 de desembre de 2008. La resta de retribucions seran 
consignades al pressupost per a l’exercici 2009. 
 
Les despeses esmentades, que no poden demorar-se fins a l’exercici següent i que no 
tenen consignació pressupostària suficient, obliguen a tramitar l’expedient de suplement de 
crèdit, amb subjecció a les disposicions vigents, que s’ha de finançar d’acord amb alguna 
de les possibilitats previstes a l’article 177.4 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. 
Concretament, s’han de finançar  mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses 
generals, amb subjecció a les disposicions vigents. 
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Despeses que cal finançar: 
 
Suplements de crèdit: 
 

Partida Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

1 121 13000 Retribucions 
personal laboral 

139.750,00 6.000,00 145.750,00 

1 313 16000 Seguretat 
Social 

115.000,00 2.000,00 117.000,00 

 

Total altes crèdits :  8,000,00 

 
Finançament que es proposa: 
 
Romanent líquid de tresoreria: 
 

Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: 297.939,07 

 

Total finançament :  8,000 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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, i als articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990. 

2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna 
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la 
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la 
incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o 
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant 
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del 
pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del 
respectiu servei. 
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3. Segons els articles 22.2.e i 47  de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de 
l’Ajuntament amb majoria simple. 

4. D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 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, les 
entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran els seus pressupostos al 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes previstos  a l’article 3.2 
de la LGEP. 
 
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat  pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran obligades a elaborar, en 
el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o liquidació del pressupost en situació de 
desequilibri, un pla economicofinancer corrector. 

Per tant, 
 
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-  Aprovar l’expedient de suplement de crèdits d’acord amb les dades referides als 
antecedents, que cal finançar  mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses generals.  

 
Segon.-  Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas 
que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del 
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per 
resoldre-les.   
 
L’acord s’adopta per unanimitat dels presents. 
 
A.P.- 52.- ACCEPTACIÓ D’AJUDES I DE NORMATIVA DEL P LA ÚNIC D’OBRES I 
SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC) 2004-2007 EN RELACIÓ A MB L’OBRA 
“REPOSICIÓ DE SERVEIS A LA CARRETERA D’OLOT”  
 
De conformitat amb el Decret 375/2004, de 7 de setembre, pel qual s’aproven les bases 
d’execució del Pla Únic d’Obres i Serveis per al quadrienni 2004-2007, la justificació dels 
ajuts per a actuacions requereix, entre altres tràmits, l’adopció d’un acord d’acceptació dels 
ajuts i de la normativa aplicable. 
 
En tant que l’obra “Reposició de serveis a la carretera d’Olot”, la qual té assignat un ajut de 
50.000 euros en el marc del PUOSC 2004-2007, ha estat adjudicada, es proposa al Ple: 
 
Primer.-  Acceptar les ajudes incloses en el Programa 1 del PUOSC 2004-2007, específic 
de municipis petits i nuclis de població per a l’obra “Reposició de serveis a la carretera 
d’Olot”. 
 
Segon.-  Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya 2004-2007. 
 
Tercer.- Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè l’obra 
“Reposició de serveis a la carretera d’Olot” s’executi amb normalitat i designar les 
persones següents: 
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Director facultatiu: Enric Vilaregut i Sàez 
Títol professional: Enginyer Tècnic Industrial 
 
Quart.-  Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclussiu, qualsevol incidència que 
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució. 
 
El Sr. Vilaregut pregunta sobre l’inici de les obres. 
 
El Sr. Codina respon que les obres estan acabades, i el Sr. Alcalde afegeix que aquest 
acord s’hauria d’haver adoptat abans, però que s’ha consultat amb l’oficina del PUOSC i no 
hi ha problema per adoptar-lo ara. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
A.P.- 53.- ACCEPTACIÓ D’AJUDES I DE NORMATIVA DEL P LA ÚNIC D’OBRES I 
SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC) 2004-2007 EN RELACIÓ A MB L’OBRA “EDIFICI 
PLURIFUNCIONAL PAV-2 FASE 2A”  
 
De conformitat amb el Decret 375/2004, de 7 de setembre, pel qual s’aproven les bases 
d’execució del Pla Únic d’Obres i Serveis per al quadrienni 2004-2007, la justificació dels 
ajuts per a actuacions requereix, entre altres tràmits, l’adopció d’un acord d’acceptació dels 
ajuts i de la normativa aplicable. 
 
En tant que l’obra “Edifici plurifuncional PAV-2. Fase 2a”, la qual té assignats ajuts de 
229.740 i 90.000 euros en el marc del PUOSC 2004-2007, ha estat adjudicada, es proposa 
al Ple: 
 
Primer.-  Acceptar les ajudes incloses en el Programa del PUOSC 2004-2007, específic 
d’acció territorial per a l’obra “Edifici plurifuncional PAV-2 Fase 2a”. 
 
Segon.-  Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya 2004-2007. 
 
Tercer.- Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè l’obra 
“Edifici plurifuncional PAV-2 Fase 2a” s’executi amb normalitat i designar les persones 
següents: 
 
Director facultatiu: David Aceves Cavalleria i Albert Colomer Busquets 
Títol professional: Arquitectes Superiors 
Tècnic col·laborador: Joan Portavella Ylla 
Títol professional: Arquitecte Tècnic 
 
Quart.-  Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que 
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat dels presents. 
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A.P.-54.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD D’ACCEPTACIÓ DE PR ÉSTECS DE CAIXA DE 
CRÈDIT DE DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL FINANÇAMENT  D’OBRES  
 
L’Alcaldia va adoptar la següent resolució en data 9 de juliol de 2008: 

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA núm. 179/08  
Santa Maria de Corcó, 9 de juliol de 2008 
 
En execució del pressupost de la corporació, cal concertar dues operacions de crèdit per 
finançar les inversions següents: 
  

Partida Concepte Descripció de la 
inversió 

Import pressupostat 

1 511 61119 Arranjament Quatre 
Camins 

Millora de l’accés 
per la carretera de 
Quatre Camins 

 257.695,00€ 

1 511 62211 Reparació esvoranc 
zona aparcaments 

Arranjament de la 
zona d’aparcaments 
amb cobriment 
d’esvoranc amb 
formigó. 

50.000,00€ 

 
Les obres han estat adjudicades, amb un pressupost d’adjudicació de 239.619,04€ i 
46.400,00 €, respectivament. 
 
La Junta de Govern de Diputació de Barcelona ha aprovat la concessió de dos crèdits per 
import de 139.619,04€ per a l’obra “Arranjament i millora de l’accés a Santa Maria de 
Corcó, per la carretera de Quatre Camins”, i de 10.380,96€, per a l’obra “Arranjament 
d’esvoranc de la zona d’aparcaments.” 
 
Les condicions financeres són les següents: 
 

� Tipus d’interès: 0% 
� Carència: 1 any des de concessió 
� Sense comissions  
� 10 anualitats d’amortització 

 
Secretaria Intervenció ha emès informe favorable sobre l’acceptació de les operacions de 
crèdit i ha indicat el procediment jurídic a seguir. 
 
D’acord amb l’article 49 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 (i l’article 36.2 del RD 500/90, de 
desenvolupament de la Llei, en cas de modificació del pressupost per crèdit extraordinari i 
suplement de crèdit), les despeses d’inversió es poden finançar amb operacions de crèdit. 
 
Cal tenir en compte l’article 165.1 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, en relació amb l’article 
3.2 de la LGEP. En aquest sentit, el pressupost general, incorporant-hi l’operació financera 
en tràmit, s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària de conformitat 
amb l’article 3.2 de la LGEP, la qual cosa posa de manifest la seva capacitat de 
finançament. 
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És urgent obtenir finançament per a les obres esmentades en tant que cal avançar el 
pagament de les obres “Arranjament i millora de l’accés a Santa Maria de Corcó per la 
carretera de Quatre Camins”, a fi d’obtenir l’import de 100.000 euros de la subvenció 
atorgada a aquest Ajuntament en el marc del programa FEDER. Per aquest motiu, i a fi de 
disposar dels préstecs al més aviat possible, cal dur a terme la seva acceptació per 
resolució d’Alcaldia, a ratificar en la primera sessió plenària que se celebri.  
 
Per tant, 
 
RESOLC: 
Primer.-  Acceptar les dues operacions de crèdit següents, en la modalitat de préstec a 
llarg termini, amb la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona: 
 
a)Import del préstec: 139.619,04€ 
Obra: “Arranjament i millora de l’accés a Santa Maria de Corcó, per la carretera de   Quatre 
Camins”  
Partida pressupostària: 1 511 61119 
 
b)Import del préstec:10.380,96€ 
Obra:“Arranjament d’esvoranc de la zona d’aparcaments.” 
Partida pressupostària: 1 511 62211 
 
Segon.-  Aprovar el projecte de conveni proposat per la Caixa de Crèdit de la Diputació de 
Barcelona, amb les condicions financeres següents: 
 

� Tipus d’interès: 0% 
� Carència: 1 any des de concessió 
� Sense comissions  
� 10 anualitats d’amortització 

 
Tercer.-  Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre 
del 28 de juny de 1999. 
 
Quart.-  Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de conveni 
aprovat en el segon punt, amb la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.-  Que es ratifiqui l’acceptació de les dues operacions de crèdit en la primera sessió 
plenària que se celebri, requerint l’adopció de l’acord majoria absoluta. 
Així ho disposo, 
                                                                                                         Davant meu, 
L'alcalde                                                                                      El Secretari 
Signat,Josep Mas Falgueras                                                      Signat, Jordi Tena i Galindo” 
 
Cal ratificar la resolució adoptada mitjançant acord de Ple, per majoria absoluta, de manera 
que es proposa al Ple: 
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Primer.-  Ratificar la resolució d’Alcaldia 179/2008, de 9 de juliol. 
 
Segon.-  Notificar el present acord de ratificació a la Caixa de Crèdit de Diputació de 
Barcelona i a a la Direcció General de Política Financera del Departament d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre del 28 de juny de 1999. 
 
El Sr. Alcalde, a consultes del Sr. Vilaregut, explica que s’han demanant dos préstecs per 
import de 150.000 euros a Caixa de Crèdit de Diputació de Barcelona, amb interès 0, i a 10 
anys. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
A.P.-55.- RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DE LES CERTIFI CACIONS NÚMS. 2 I 3 DE 
L’OBRA “ARRANJAMENT I MILLORA DE L’ACCÉS A SANTA MA RIA DE CORCÓ, 
PER LA CARRETERA DE QUATRE CAMINS”  
 
L’Alcaldia va adoptar la següent resolució en data 30 de juny de 2008, per tal d’ajustar-se 
als terminis màxims per a certificar i pagar l’obra fixats per la normativa del FEDER, en el 
marc del qual l’obra “Arranjament i millora de l’accés a Santa Maria de Corcó per la 
carretera de Quatre Camins” té assignada una subvenció de 100.000 euros: 
 
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 165/08  
Santa Maria de Corcó, 30 de juny de 2008 
 
En sessió plenària de data 17 d’abril de 2008 es va adjudicar l’obra “Arranjament i millora 
de l’accés a Santa Maria de Corcó, per la carretera de Quatre Camins” a l’empresa 
PAEXBA SL, essent nomenats directors facultatius de l’obra els senyors David Vergés Coll 
i José Luis Blanch Gràcia. 
 
Iniciada l’execució de l’obra, la primera certificació va ser aprovada en sessió plenària 
ordinària de 26 de juny de 2008, per un import de 64.144,53 euros. 
 
Vista la certificació núm. 2, emesa per la direcció tècnica de l’obra en data 26 de juny de 
2008, amb un import de 175.474,51 euros, xifra que completa l’import d’adjudicació. 
 
Vista la certificació núm. 3, emesa per la direcció tècnica de l’obra en data 26 de juny de 
2008, amb un import de 5.860,05 euros, per raó d’obres imprevistes. 
 
RESOLC:  
 
Primer.-  Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra “Arranjament i millora de l’accés a Santa 
Maria de Corcó, per la carretera de Quatre Camins”, datada el 26 de juny de 2008, i amb 
un import de 175.474,51 euros. 
 
Segon.- Aprovar la certificació núm. 3 de l’obra “Arranjament i millora de l’accés a Santa 
Maria de Corcó, per la carretera de Quatre Camins”, datada el 26 de juny de 2008, i amb 
un import de 5.860,05 euros. 
 
Tercer.- Facultar l’Alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat 
de l’acord adoptat. 
 
Quart.- Incorporar a l’expedient la certificació, un cop signada, als efectes oportuns. 
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Cinquè.-  Ratificar la present resolució en la primera sessió plenària que se celebri. 
 
Així ho disposo, 
                                                                                                     Davant meu, 
L'alcalde                                                                                      El Secretari 
Signat,Josep Mas Falgueras                                                      Signat, Jordi Tena i Galindo” 
 
Cal ratificar la resolució adoptada mitjançant acord de Ple. 
 
Únic.-  Ratificar la resolució d’Alcaldia 165/2008, de 30 de juny. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
A.P.- 56.- MODIFICACIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ INICI AL DE PLEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I LICITACIÓ D EL CONTRACTE 
D’OBRES PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA ”CONSTRUCCIÓ D’U NA NOVA LLAR 
D’INFANTS”  
 
En data 13 de març de 2008 el Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó va aprovar 
definitivament el Projecte d’obres ordinàries “Construcció d’una nova llar d’infants”, 
redactat per l’Arquitecte municipal Rafael Rierola Moscoso, amb un pressupost d’execució 
per contracta de 631.815,30 euros. 
 
És necessari procedir a l’adjudicació del contracte d’obra per l’execució de l’actuació, 
d’acord amb la tramitació establerta a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic. 
 
De conformitat amb l’article 6 de la Llei 30/2007, el contracte abans referenciat té la 
consideració de contracte d’obres. 
 
Com a conseqüència del fet que el pressupost d’execució és de quantia superior a 200.000 
euros i inferior a un milió d’euros, cal convocar un procediment negociat amb publicitat, la 
qual cosa permetrà negociar les condicions del contracte de la forma més avantatjosa 
possible. 
 
En el pressupost vigent, l’actuació està prevista a la partida pressupostària 1 422 62000, 
per import de 754.132,00 euros. 
 
Els serveis tècnics municipals han elaborat el corresponent plec de clàusules 
administratives particulars. 
 
Han estat emesos informes del tècnic municipal sobre la modalitat més adequada per a la 
contractació, d’acord amb les característiques de l’obra, d’Intervenció per atendre a la 
despesa, i de Secretaria, sobre la legislació aplicable, la modalitat de contractació que cal 
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seguir i si es disposa en ferm dels elements físics i jurídics que són necessaris per a 
l’execució normal de l’obra. 
 
L’article 122 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, contempla la possibilitat 
que la licitació de les obres sigui simultània al procés d’aprovació inicial. 
 
En sessió plenària extraordinària de 19 de juny de 2008 es va adoptar l’acord A.P.-40.-, 
d’aprovació inicial del plec de clàusules administratives particulars i licitació del contracte 
d’obres per a l’execució de l’obra “Construcció d’una nova llar d’infants”. 
 
Iniciada la licitació, s’ha constatat que el plec de clàusules administratives particulars no 
especifica suficientment els criteris de selecció de participants en el procediment de 
licitació, de forma que es considera convenient modificar el plec de clàusules 
administratives particulars i tornar a convocar la licitació. 
 
El plec de clàusules modificat, sens perjudici de les interpretacions definitives que 
s’atorguin a la Llei 30/2007, de nova aplicació, incorpora uns criteris objectius de selecció 
més específics.   
 
D’acord amb els antecedents exposats, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Deixar sense efecte l’acord adoptat en sessió plenària extraordinària de 19 de juny 
de 2008 A.P.-40.-, d’aprovació inicial del plec de clàusules administratives particulars i 
licitació del contracte d’obres per a l’execució de l’obra “Construcció d’una nova llar 
d’infants”. 
 
Segon.- Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir 
la contractació de l’obra “Construcció d’una nova llar d’infants”, i que s’adjunta annex al 
present acord. 
 
Segon.-Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies hàbils, el plec de clàusules 
administratives particulars, mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el taulell d’anuncis de 
l?Ajuntament, perquè es puguin presentar reclamacions, amb l’observació que si no se’n 
presenta cp esdevindrà definitiu quan finalitzi aques termini sense necesitat d’adoptar una 
nova resolució expressa. El termini de vint dies hàbils serà comptador des de l’última 
publicació dels dos diaris.  
 
Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació per procediment negociat amb publicitat i obrir 
la convocatòria per contractar mitjançant procediment negociat amb publicitat l’obra 
“Construcció d’una nova llar d’infants”, d’acord amb el projecte redactat per l’Arquitecte 
Municipal Sr. Rafael Rierola Moscoso, amb un pressupost d’execució per contracte de 
631.815,30 euros. 
 
Quart.- Nomenar, com a membres de la mesa de contractació, les persones següents: 
 
President:  
Alcalde de la Corporació, o regidor en qui delegui. 
 
Vocals:   
Arquitecte municipal 
Arquitecte Tècnic municipal 
 
 



 

      
 
 
 
Carrer Nou, 1.  08511 Santa Maria de Corcó. Tel. 938568000 Fax. 938568305. c/e:      st.m.corco@diba.es  
 
 

Secretari: 
Secretari Interventor de la Corporació 
 
Cinquè.- Publicar el corresponent anunci referit a l’obertura de la licitació per contractar 
l’obra, al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al 
Taulell d’Anuncis de l’Ajuntament, perquè en el termini de vint-i-sis dies hàbils, a comptar 
des de l’endemà de l’última publicació en els diaris oficials, puguin presentar-se sol·licituds 
de participació en el procediment negociat, de conformitat amb el projecte, el plec de 
clàusules administratives generals i particulars, i la Llei 30/2007. 

 
ANNEX 

 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS   

   
1a. El contracte d'obres per a l'execució de l'obra “Construcció d’una nova llar d’infants” es 
regeix per aquest plec de clàusules administratives particulars i la resta de normativa 
aplicable.   
2a. Aquesta contractació té com a objecte adjudicar l'execució de l'obra esmentada, 
segons projecte aprovat en sessió plenària extraordinària de 13 de març de 2008, i segons 
la tramitació de procediment negociat amb publicitat.   
3a. El preu que ha de servir de base per a l'esmentat concurs és 631.815,30 euros, IVA 
inclòs.   
4a La classificació mínima que s’exigeix al contractista és la següent: 

 
Grup C, subgrup  2, categoria C  
Grup C, subgrup  4, categoria A   
Grup C, subgrup 8, categoria A   

 
5a. La garantia definitiva que ha de constituir l’adjudicatari és equivalent al 5% de l'import 
d'adjudicació, exclòs l’IVA.   
La regulació de la garantia esmentada s'ajusta als articles 83 a 90 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic.  
6a. L'adjudicatari està obligat a executar les obres d'acord amb el projecte aprovat, el qual 
quedarà exposat, juntament amb els plecs de clàusules corresponents, a la Secretaria de 
la corporació, en hores d'oficina.   
7a. D’acord amb els articles 153 i següents de la Llei 30/2007, s’obrirà un termini de 26 
dies, a comptar des de l’endemà de l’última publicació del corresponent anunci en diari 
oficial, per presentació d’ofertes i proposicions. Als efectes d’una major agilitat en la 
tramitació i màxima concurrència en la participació, l’anunci de publicació de la 
convocatòria ja constitueix i té efectes d’invitació per a totes les empreses que hi desitgin 
concórrer, havent-se de presentar directament, en el termini assenyalat, les ofertes i 
proposicions completes, amb tot el contingut definit en aquest Plec i susceptible de ser 
avaluat.   
8a. La documentació es presentarà en un sobre, amb la menció “Documentació del 
procediment negociat per a la contractació de ... (objecte del contracte) presentada per ...” i 
que haurà de contenir la documentació següent: 
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1) Còpia autenticada del DNI de qui signa la proposició i poder validat quan l'oferta es faci 
en nom d'una altra persona natural o jurídica.   
2) Escriptura de constitució de la societat, o de la seva modificació posterior, degudament 
inscrita en el Registre Mercantil, i poder notarial que acrediti la representació que exerceix 
la persona que signa la proposició, validat pel lletrat funcionari de l'Administració pública.   
3)  Declaració expressa i responsable que l'empresa està al corrent dels pagaments de les 
quotes de la Seguretat Social i es troba al corrent de les seves obligacions tributàries, 
d’acord amb l’article 130 de la Llei 30/2007. 
4) Declaració jurada de no incórrer en els supòsits d'incapacitat o d'incompatibilitat que  
preveuen els articles corresponents del llibre I, títol II, capítol II de la Llei 30/2007.   
5) Certificat de classificació expedit pel Registre Oficial d'Empreses Classificades de l'Estat 
o el Registre de contractistes d'una comunitat autònoma o còpia autenticada, juntament 
amb una declaració jurada de la seva vigència en el:   
Grup---                     subgrup---                            categoria--- 
Grup---                     subgrup---                            categoria--- 
Grup---                     subgrup---                            categoria--- 
6) Per a les empreses estrangeres, declaració de sotmetre's als jutjats i tribunals espanyols 
per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte. Presentaran la documentació 
traduïda de forma oficial al català o al castellà (article 23 RGLCAP).  
7) Justificació de la solvència tècnica de l’empresa licitadora, que haurà d’acreditar d’acord 
amb els mitjans detallats en aquest Plec. 
8) Oferta econòmica, que s’haurà d’ajustar al model següent: 
“En/Na ... amb NIF núm. ..., en nom propi, (o en representació de l’empresa..., CIF núm...., 
domiciliada a..., carrer..., núm...) assabentat/da de les condicions exigides per optar a la 
contractació relativa a..., es compromet a portar-la a terme amb subjecció al projecte i al 
Plec de clàusules administratives particulars per la quantitat de ..., IVA inclòs”. (La quantia 
haurà d’expressar-se en lletres i xifres). 
Lloc, data i signatura del licitador. 
9a. La Mesa de Contractació valorarà les proposicions presentades d'acord amb els criteris 
següents:   
-Millora, a la baixa, del preu d’execució per contracta de les obres respecte del pressupost 
de licitació. Fins a un màxim de 50 punts. S’aplicarà l’exclusió d’ofertes en aquelles que 
proposin baixes desproporcionades o temeràries respecte del preu de licitació, 
circumstància que es considerarà tant en sentit absolut com en sentit relatiu referit a les 
altres ofertes presentades. 
-Millora a la baixa del termini d’execució de l’obra previst, amb justificació, si correspon, de 
les garanties del seu compliment, fins a 10 punts. 
-Solucions tècniques que millorin el projecte, fins a 10 punts. 
-Termini de (garantia, explotació, manteniment) de l’obra que s’executi, a càrrec de 
l’empresa, fins a 2 punts per cada any d’excés. 
-Qualificació professional del tècnic delegat de l’empresa, amb dedicació exclusiva, fins a 5 
punts. 
-Coneixement de les característiques geotècniques del municipi, fins a 10 punts.  
-Realització d’obres anteriors de les mateixes característiques, fins a 5 punts. 
La Mesa pot sol.licitar l'assessorament dels serveis tècnics de la corporació o  d'altres 
tècnics externs.   
10a La Mesa de Contractació elevarà la proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació, 
que haurà d’acordar l’adjudicació provisional en resolució motivada. L’acord serà notificat a 
tots els sol·licitants i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.   
11a. En els quinze dies hàbils posteriors a la darrera publicació de l’adjudicació provisional, 
l’adjudicatari ha de presentar la documentació justificativa d’estar al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i qualssevol altres 
documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de l’efectiva disposició dels 
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mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte que li 
reclami l’òrgan de contractació. 
12a. L’adjudicació provisional esdevindrà definitiva en els deu dies hàbils posteriors a la 
finalització del termini que estableix la clàusula anterior, sempre que l’adjudicatari hagi 
presentat la documentació assenyalada i constituït la garantia definitiva. 
13a. Quan no escaigui l’adjudicació definitiva del contracte a l’adjudicatari provisional 
perquè no compleix les condicions necessàries, abans de procedir a una nova 
convocatòria es podrà efectuar una nova adjudicació provisional al licitador o licitadors 
següents a aquell, per l’ordre en què hagin estat classificades les seves ofertes, sempre 
que això sigui possible i el nou adjudicatari hi hagi prestat la seva conformitat. En aquest 
cas s’atorgarà un termini de deu dies perquè aporti la documentació exigida a la clàusula . 
14a. L'adjudicatari es farà càrrec del pagament de l'import dels anuncis i, en general, de 
totes les despeses que ocasionin el contracte i la seva formalització. 
15a. El termini per a l'execució de l'obra és, com a màxim, d’un any.   
Aquest termini començarà a comptar, un cop s'hagi signat l'acta de comprovació de 
replanteig, des de l'endemà que la corporació hagi notificat a l'adjudicatari l'aprovació del 
Pla de seguretat i salut en el treball, lliurat per l'adjudicatari.   
16a. En el cas d'incompliment del termini total assenyalat o dels terminis parcials que 
s'estableixin per causa no derivada de força major, la corporació contractant pot optar per 
la resolució o per exigir-ne el compliment.  
17a. El supòsit de força major per donar lloc a la pròrroga del termini d'execució ha de ser 
comunicat mitjançant un escrit del facultatiu director de l'obra, en endavant director, al 
president de la corporació, en el moment de produir-se, per tal que pugui apreciar-se si la 
causa és justificada i, així, concedir la pròrroga en el termini d'execució.   
18a. El termini de garantia de l'obra és, com a mínim, d’un any.   
19a. El contracte que s'estableixi entre la corporació i l'adjudicatari és a risc i ventura del 
contractista. L'Administració eludeix tota mena de perjudicis que el contractista pugui 
ocasionar com a conseqüència de l'adjudicació de l'obra fins a la seva liquidació, per la 
qual cosa se'l considera com a únic responsable, llevat que derivin directament del projecte 
o d'ordres de l'Ajuntament.   
20a. El contractista ha de posar al capdavant de l'obra personal competent encarregat de 
la seva execució, i s'ha d'ajustar a les condicions i al projecte aprovats i a les instruccions 
que rebi del director facultatiu de l'obra.   
21a. El contractista té dret a percebre l'import de l'obra realment executada que resulti de 
les certificacions mensuals expedides pel director facultatiu. Es pot fer el pagament per 
separat de les diferents aportacions que figuren en el finançament de l'obra.   
22a. El finançament de l'obra a contractar és previst en la partida número 1 422 62000 del 
pressupost de l'exercici 2008 aprovat definitivament per la corporació.   
23a. El contractista té dret a la revisió de preus del contracte. El contractista no pot 
reclamar cap variació en els preus inclosos en els "Quadres de preus" del pressupost del 
projecte, ni té tampoc dret a cap reclamació, basant-se en la insuficiència, error o omissió 
en el càlcul del cost de qualsevol dels elements dels quadres de preus esmentats. En el 
cas que hi hagi contradicció entre les clàusules del plec de prescripcions tècniques i 
facultatives, i les del plec de clàusules administratives particulars, prevaldran les d'aquest 
darrer.   



Carrer Nou, 1.  08511 Santa Maria de Corcó. Tel. 938568000 Fax. 938568305. c/e:      st.m.corco@diba.es  
 

24a. En tot allò que no estigui determinat per aquest Plec, serà d'aplicació el "Pliego de 
Condiciones Administrativas Generales para la Contratación de obras del Estado", sempre 
que no contradigui el que assenyala la Llei 30/2007.   
25a. Les despeses d'assaigs i anàlisis dels materials i unitats d'obra són a càrrec del 
contractista fins a un import màxim del 2% del pressupost d'adjudicació de l'obra.   
26a. En aplicació de l'estudi de seguretat i salut (o, si s'escau, de l'estudi bàsic), 
l'adjudicatari està obligat a elaborar i lliurar a la corporació, en el termini màxim d'un mes a 
comptar des de la realització de l'acta de comprovació del replanteig, un pla de seguretat i 
salut en el treball, en el qual s'han d'analitzar, estudiar, desenvolupar i completar les 
previsions contingudes a l'estudi, d'acord amb les prescripcions de l'article 7 del Reial 
decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre seguretat i salut en les obres.   
No es pot iniciar l'execució de l'obra fins que la corporació hagi aprovat el pla de seguretat i 
salut en el treball, lliurat per l'adjudicatari.   
27a. L'adjudicatari ha de presentar al director de l'obra, en el termini de quinze dies a 
comptar des de la notificació de l'adjudicació definitiva, un programa d'execució de l'obra, 
de conformitat amb les especificacions assenyalades en el plec de prescripcions tècniques 
i facultatives.   
28a. A tots els efectes, s'entén que les ofertes que formulin els contractistes comprenen, a 
més del preu de contracta, l'Impost sobre el Valor Afegit vigent.   
29a.És d'obligació del contractista adjudicatari col.locar, al seu càrrec exclusiu, el cartell 
exigit per la base d’execució del Pla Únic d’Obres i Serveis 2008-2012, en què l’obra està 
inclosa, i tot aquell que pugui ser exigit amb motiu de l’obtenció de finançament per 
subvencions i ajuts.   
30a. El contractista té dret a revisió de preus de conformitat amb l’article 77 de la Llei 
30/2007. 
31a. Les cédules de crèdit local són admissibles per constituir garantia definitiva perquè 
tenen legalment la consideració d'efectes públics.   
32a. Amb l'acceptació del Plec, s'entén que el contractista renuncia a qualsevol fur i 
privilegi i se sotmet als tribunals competents per resoldre i conèixer les qüestions que 
puguin suscitar-se.   
33a. Atès el caràcter exclusivament administratiu del contracte, totes les qüestions i 
divergències que sorgeixin s'han de resoldre per la via administrativa o per la jurisdicció 
contenciosaadministrativa.   
 
Secretaria explica les modificacions que s’han realitzat a fi d’objectivitzar la selecció, i el Sr. 
Vilaregut pregunta si licitar de nou suposarà un endarreriment en l’inici de les obres. 
 
El Sr. Alcalde respon que sí que hi haurà un endarreriment, però que no serà excessiu, ja 
que l’adjudicació es preveu fer-la al mes de setembre. 
 
 
A.P.-57.-APROVACIÓ INICIAL D’AVANTPROJECTE DE REFOR MA I AMPLIACIÓ DE 
L’EDIFICI “CA LA SALUT”  
 
 
Cal dur a terme obres de reforma i ampliació de l’edifici “Ca la Salut”, de titularitat 
municipal, situat al nucli de Sant Martí Sescorts 
 
Atès que s’ha obtingut un ajut de 240.389,22 euros en la planificació inicial del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012, anualitat 2012, per a la realització de les obres 
esmentades. 
 
Atès que es disposa d’un avantprojecte per a “Reforma i ampliació de dos blocs aparellats 
de PB i 2PP per un local BR i un total de 8 vivendes”, corresponent a l’edifici “Ca la Salut”, 
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elaborat per l’Arquitecte Municipal Sr. Rafael Rierola Moscoso, amb un pressupsot de 
810.000 euros. 
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment l’avantprojecte per a “Reforma i ampliació de dos blocs 
aparellats de PB i 2PP per un local BR i un total de 8 vivendes” corresponent a l’edifici “Ca 
la Salut” del nucli de Sant Martí Sescorts, elaborat per l’Arquitecte Municipal Sr. Rafael 
Rierola Moscoso, amb un pressupost de 810.000 euros. 
 
Segon.-  Sotmetre l’avantprojecte a informació pública per un període de trenta dies, a 
comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, de conformitat amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
Tercer.- Publicar l’anunci d’informació pública, simultàniament, al tauler d’anuncis i a la 
pàgina web de l’Ajuntament.  
 
Llegida la proposta, s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Montanyà. 
 
El senyor Vilaregut demana al regidor de Sant Martí Sescorts que expliqui la proposta. 
 
El senyor Serra diu que es tracta d’aprovar un avantprojecte per reformar l’edifici “Ca la 
Salut” de Sant Martí Sescorts, per anar a tocar portes i obtenir finançament per a l’obra. 
Afegeix que la gent de Sant Martí en general està d’acord amb la proposta tal com es 
formula, però que és només un avantprojecte i admet modificacions. 
 
El senyor Alcalde diu que amb el projecte es pretén un edifici que aglutini diferents 
elements per al nucli. 
 
La senyora Crehuet pregunta si a l’edifici hi haurà pisos i de protecció oficial i al mateix 
temps serà seu social d’entitats. 
 
El senyor Alcalde respon que es pot fer, afegint el senyor Serra que els pisos poden ser 
més grans o més petits, però que la previsió inicial és que siguin estades. 
 
El senyor Vilaregut diu que segons el projecte serien pisos pròpiament, de 65 metres 
quadrats. 
 
El senyor Castells Casellas pregunta si el bar estarà obert i si els pisos es destinaran a 
lloguer. A totes dues qüestions el senyor Serra respon afirmativament. 
 
El senyor Castells Casellas pregunta si els pisos seran per a joves o per a turisme rural i si 
s’ha fet un estudi sobre habitatge per a joves a Sant Martí Sescorts. 
 
El senyor Alcalde respon que no s’ha fet un estudi com l’esmentat.  
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Pren la paraula el senyor Serra  i diu que quan estiguin fets els pisos se’n podrà determinar 
la finalitat.  
 
El senyor Vilaregut suggereix que es podria fer un estudi previ per determinar si l’ús serà 
viable, i seguidament pregunta quants metres quadrats tindrà el local social, responent el 
senyor Serra que 250 m2. 
 
Després de la resposta del senyor Serra, el senyor Vilaregut assegura que no hi ha un 
estudi previ, ni cap argumentació política o social sobre la necessitat del projecte. 
 
El senyor Serra replica que servirà per donar vida al poble. 
 
Pren la paraula el senyor Castells Casellas per dir que l’Ajuntament s’ha de plantejar si pot 
deixar que algú rendibilitzi l’edifici, de forma que s’estalvii tràmits de concessió i d’altres 
fórmules de gestió. 
 
El senyor Alcalde respon que també podria ser que una Administració gestionés els pisos. 
Afegeix que s’ha parlat amb el Bisbat, el qual està d’acord a aglutinar-hi el teatre cívic. 
 
A continuació el senyor Castells Casellas diu que s’ha de parlar amb tots els veïns del 
municipi sobre els usos de l’edifici i no només amb els de Sant Martí. 
 
El senyor Vilaregut pregunta pel finançament de l’actuació, responent el senyor Alcalde 
que s’han assignat 240.000 euros del PUOSC per a l’anualitat 2012, i que la resta s’haurà 
d’obtenir a través de més subvencions o bé de l’endeutament. 
 
El senyor Vilaregut afirma que si el projecte es té clar, es pot treballar per portar-lo 
endavant.  
 
El senyor Alcalde diu que Habitatge havia parlat de la possibilitat de fer pisos a 
l’emplaçament de la llar d’infants, la qual cosa prova que hi ha voluntat de fer-ne. 
 
La senyora Crehuet replica dient que no serà el mateix buscar finançament si els pisos que 
es construiran són de turisme rural o de protecció oficial. 
 
El senyor Castells Famada intervé en el debat advertint que pot ser que no hi hagi 
demanda de pisos protegits. 
 
La proposta s’aprova amb vuit vots a favor, dels grups Convergència i Unió, Independents 
pel Collsacabra-Acord Municipal i Independents per Cantonigròs. El grup Cabrerès i 
Progrés exposa un vot particular a manera d’abstenció, en el sentit que no poden votar 
favorablement a un projecte que no està definit, però els regidors del grup manifesten que 
no s’oposen a la dinamització del nucli de Sant Martí Sescorts. 
 
 
Abans de finalitzar el Ple, el Sr. Castells Casellas demana formular una pregunta al Sr. 
Alcalde, a la qual cosa aquest hi accedeix. 
 
El Sr. Castells Casellas pregunta el següent: 
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“Senyor Alcalde, s’ha donat compliment a la resolució aprovada en el ple de 19 de juny de 
2008, que insta a iniciar el procediment per a l’elaboració, aprovació i aplicació d’un 
Reglament de Participació Ciutadana, i que concreta que en el termini màxim de quinze 
dies després d’aquest ple, entre altres coses, citació a les entitats municipals en un termini 
de quinze dies per a nomenar un representat per a formar part de la comissió?” 
 
El Sr. Alcalde respon que no. 
 
El Sr. Castells Casellas repren la paraula en els següents termes: 
 
“Si el senyor alcalde respongués que sí, el text que segueix no existiria. Si el senyor 
alcalde respon que no, s’adjuntarà a l’acta del ple aquest text i el que segueix. 
 
Text que segueix: 
Senyor alcalde, quan ja havien passat els quinze dies de termini que el ple va establir, 
veient que se n’havia fet cas omís, jo vaig proposar als meus companys de grup de 
presentar una querella contra el responsable d’executar la resolució aprovada pel ple 
municipal de l’Ajuntament de L’Esquirol, donat que entenc que el senyor alcalde, 
conscientment no executava en els terminis establerts una resolució aprovada en ple. 
Els meus companys de grup no varen coincidir amb la meva “impetuosa” proposta i ens 
trobem, ara, en aquest atzucac. 
Atzucac que cal resoldre per tal que no es malmeti encara més la proposició literal 
d’aquella resolució, de la següent manera: 
-la resolució aprovada en 19 de juny de 2008, que no ha estat executada en els terminis 
aprovats, caldrà, sense excusa, executar-la el primer dia de setembre de 2008. 
-no es pot retardar més perquè afectaria greument algunes de les finalitats de la proposta. 
-no es pot executar, ara ja, abans, perquè, donades les dades en què ens trobem, es 
malmetria del tot qualsevol de les finalitats que conté aquella proposta. 
Vistes les coses com s’han desenvolupat, és d’agrair l’honestedat, a l’hora de votar aquella 
resolució, del regidor que públicament s’hi va oposar; més enllà de la consideració política 
que em pugui merèixer. 
 
Moltes gràcies”. 
 
El Sr. Alcalde demana disculpes per l’incompliment i afegeix que de cara al mes de 
setembre es posarà fil a l’agulla. 
 
L'Alcalde aixeca la sessió a l'hora indicada a l'encapçalament. Com a Secretari  en dono 
fe, 
                                                                                               Vist-i-plau 
El Secretari,                                                                           L’Alcalde President 
Jordi Tena i Galindo                                                              Josep Mas Falgueras 
 
  
 


