ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 12 DE FEBRER DE
2018

NIF. P-0809900-D

Identificació de la sessió:
Núm. PLE2018000002
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 12 de febrer de 2018
Hora d’inici: 20:30 h
Hora de fi: 21:00 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Regidors:
 Josep Maria Falgueras Verdaguer
 Elisabet Carbonell Farrés
 Biel Brugués Daví
 Silvia Badia Casas
 Judit Alcubierre Roca
 Josep Casassas i Jordà
 Montserrat Faro i Basco
 Pere Miralpeix i Ballús
 Santi Bellver i Pastor
 Pere Molist i Bover
Han excusat la seva presència:


Alcalde: Joan Roca Tió

Actua com a secretaria: M. Àngels Azorín Armela.
ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
2.- RELACIÓ DECRETS PLE FEBRER
3.- RELACIÓ FACTURES PLE FEBRER
4.- LLICÈNCIES D'OBRES
5.- ACORD ADHESIO AJUNTAMENTS AL CONSORCI DEL TER
6.- ADJUDICACIO AMPLIACIO PAVELLO
7.- CONCURS LITERARI SUBVENCIO CONSELL COMARCAL
8.- VENDA DE PRODUCTES DE PIROTÈCNIA
9.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
10.- PRECS I PREGUNTES
Desenvolupament de la sessió
Un cop la secretària a ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui
iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
Presentada la minuta de la sessió anterior, aquesta resta aprovada per unanimitat de tots
els assistents.
DESPATX OFICIAL.- Es dóna compte de la correspondència oficial i de les disposicions
d’interès publicades en els Butlletins Oficials de la Província i de l’Estat i en el Diari Oficial
de la Generalitat.
2.0.- RELACIÓ DECRETS PLE FEBRER
En el ple de data de 12 de febrer es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats des
de la data de l’última sessió ordinària, concretament del Decret número 9 de data
18/01/2018 al Decret 31 de data 06/02/2018.
DECRET
NÚM
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9

DATA

DESCRIPCIO

18/01/2018 Ordre del dia ple gener

10

19/01/2018 Adjudicació elaboració inventari

11

19/01/2018 Encàrrec projecte, direcció i coordinació reasfalt camí Sant Julià

12

19/01/2018 Encàrrec projecte, direcció i coordinació asfalt camí La Ronda

13

22/01/2018 Baixa IVTM C9318BPR per fallit

14

23/01/2018 Devolució d'aval Exp 65/17

15

23/01/2018 Devolució d'aval Exp 111/17

16

23/01/2018 Devolució d'aval Exp 7/16

17

23/01/2018 Devolució d'aval Exp 128/15

18

23/01/2018 Devolució d'aval Exp 26/17

19

24/01/2018 Llicència ambiental Exp 24/17

20

24/01/2018 Decret admissió exp 110/17

20

24/01/2018 Caducitat Exp 16/12(A)

21

25/01/2018 factures novembre

22

25/01/2018 factures desembre

23

25/01/2018 Llicència primera ocupació 8/17(O)

24

25/01/2018 Devolució d'aval Exp 39/16

25

31/01/2018 Canvi de nom Exp 17/05(A)

26

31/01/2018 Canvi orientació Exp 26/17(A)

DECRET
NÚM

DATA

DESCRIPCIO

27

31/01/2018 Llicència ambiental Exp 11/14(A)

28

01/02/2018 Devolució d'aval Exp. 1/18

29

01/02/2018 Devolució d'aval Exp. 68/17

30

06/02/2018 Targeta aparcament persones amb discapacitat

31

06/02/2018 Targeta aparcament persones amb discapacitat

Els assistents es donen per assabentats.
3.0.- RELACIÓ FACTURES PLE FEBRER
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Proposta d’acord relació factures ple febrer 2018 superiors a 10.000 euros:
1. Associació Escola Bressol “la Quitxalla” 14.000€
2. Marc Cirera Gironès 12.523,50€
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents
4.0.- LLICÈNCIES D'OBRES
Per unanimitat de tots els assistents, s’acorda aprovar la relació d’obres que s’adjunta a
l’ANNEX 1.
5.- ACORD ADHESIO AJUNTAMENTS AL CONSORCI DEL TER
MODIFICACIO ESTATUTS CONVENI CONSORCI DEL TER
Antecedents
1. L’article 7 dels estatuts del Consorci publicats en el Butlletí Oficial de la Província
de Girona en data 19 de novembre de 2015 i en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona en data 20 de novembre de 2015 estableix la necessitat que els
membres dels Consorci acceptin de forma expressa i pel quòrum pertinent a
aquells nous membres.
2. L’assemblea de data 30 de setembre de 2015 el Consorci del Ter, va aprovar
l’acceptació de l’Ajuntament de Fornells de la Selva i l’Ajuntament d’Osor com a
membre de dret del Consorci del Ter, aprovant inicialment la modificació dels
estatuts reguladors següent:
-

Inclusió en l’apartat segon de l’article 2 dels estatuts: ....Fornells de la Selva,
Osor...
Inclusió en l’annex dels estatuts: Fornells de la Selva – Tram 3*; Osor – Tram
0.

3. L’assemblea de data 28 de setembre de 2017 el Consorci del Ter, va aprovar
l’acceptació de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, l’Ajuntament de Canet d’Adri,
Ajuntament de Sant Martí de Llémena i l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres
com a membre de dret del Consorci del Ter, aprovat inicialment la modificació dels
estatuts reguladors següent:
-

Inclusió en l’apartat segon de l’article 2 dels estatuts: ... Vilobí d’Onyar, Canet
d’Adri, Sant Martí de Llémena i Sant Aniol de Finestres...
Inclusió en l’annex dels estatuts: Vilobí d’Onyar – Tram 3*, Canet d’Adri –
Tram 1*, Sant Martí de Llémena – Tram 1*, Sant Aniol de Finestres – Tram 0*.

4. En la sessió ordinària de l’Assembla de data 28 de setembre de 2017 també es va
aprovar la modificació de les quotes dels ens consorciats, resultant de la forma
següent:
APORTACIONS DELS ENS CONSORCIATS

Trams de població

NIF. P-0809900-D

ENS CONSORCIATS

Proposta
2018
Any 2018

SETCASES

0

382,59

SERRA DE DARÓ

0

382,59

QUERALBS

0

382,59

ULTRAMORT

0

382,59

CAMPELLES

0

382,59

COLOMERS

0

382,59

LES LLOSSES

0

382,59

FOIXÀ

0

382,59

FONTANILLES

0

382,59

GUALTA

0

382,59

LA TALLADA D'EMPORDÀ

0

382,59

JAFRE

0

382,59

ORÍS

0

382,59

OSOR

0

382,59

TAVERTET

0

382,59

ST. JOAN DE MOLLET

0

382,59
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SUSQUEDA

0

382,59

VILALLONGA DE TER

0

382,59

VILANOVA DE SAU

0

382,59

TAVÈRNOLES

0

382,59

PARDINES

0*

191,30

MOLLÓ

0*

191,30

SANT ANIOL DE FINESTRES

0*

191,30

LLANARS

1

579,09

ST. JORDI DESVALLS

1

579,09

ST. PAU DE SEGÚRIES

1

579,09

CERVIÀ DE TER

1

579,09

LES MASIES DE RODA

1

579,09

MONTESQUIU

1

579,09

CANET D’ADRI

1*

289,55

SANT MARTÍ DE LLÉMENA

1*

289,55

ULLÀ

2

1.168,61

FLAÇÀ

2

1.168,61

ST. JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ

2

1.168,61

VERGES

2

1.168,61

BORDILS

2

1.168,61

ST. QUIRZE DE BESORA

2

1.168,61

RIBES DE FRESER

2

1.168,61

STA. MARIA DE CORCÓ

2

1.168,61

AMER

2

1.168,61

CAMPRODON

2

1.168,61

LA CELLERA DE TER

2

1.168,61

St. VICENÇ DE TORELLO

2

1.168,61

GURB

3

1.572,04

ST. JULIÀ DE RAMIS

3

1.572,04
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ST. GREGORI

3

1.572,04

LES MASIES DE VOLTREGA

3

1.572,04

BESCANÓ

3

1.572,04

CAMPDEVÀNOL

3

1.572,04

ST. JOAN DE LES ABADESSES

3

1.572,04

FORNELLS DE LA SELVA

3*

786,03

VILOBÍ D’ONYAR

3*

786,03

SARRIÀ DE TER

4

1.982,46

ANGLÈS

4

1.982,46

CELRÀ

4

1.982,46

RODA DE TER

4

1.982,46

SANT HILARI SACALM

4

1.982,46

TORROELLA DE MONTGRÍ

6

3.227,56

RIPOLL

6

3.227,56

TORELLÓ

7

4.883,08

MANLLEU

7

4.883,08

SALT

8

6.156,04

VIC*

8*

3.078,02

GIRONA

9**

12.520,78

5. En els mateixos acords es va aprovar sotmetre l’expedient de modificació,
sol·licitant la ratificació de la modificació per part de cada un dels seus membres.
Fonaments de dret
I.

L’article 118 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
preveu que els Consorcis són entitats de dret públic, amb personalitat jurídica
pròpia i diferenciada, creades per diverses administracions públiques o entitats
integrants del sector públic institucional, entre sí o amb la participació d’entitats
privades pel desenvolupament d’activitats d’interès comú a totes elles dins de
l’àmbit de les seves competències. Els articles 119 i següents del citat text legal
regulen el règim jurídic, el règim d’adscripció, el règim de personal, pressupostari i
de comptabilitat i control econòmic financer, la creació, la dissolució, la separació i
el contingut dels estatuts.
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II.

Els articles 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya
(TRLMRLC) preveuen aquesta entitat pública de caràcter associatiu i regula, entre
altres, el règim i els estatus.

III.

Els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS) que regulen
reglamentàriament i per tant amb un major detall aquests ens. Concretament,
l’article 322 del Reglament relatiu a la modificació dels estatuts del consorci
preveu que s’adopta amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, que ha
de ser ratificada pels ens, les administracions i altres entitats consorciades i
acordada amb les mateixes formalitats per a l’aprovació previst al seu torn als
articles 313 i següents.

IV.

La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de la majoria absoluta del
nombre legal de regidors, d’acord amb el que preveu l'article 47.2.g) de la LRBRL i
313.2 ROAS.

V.

Els acords plenaris que requereixen per la seva adopció el quòrum de majoria
qualificada han de ser informats prèviament per la secretaria de la Corporació i
tots aquells amb repercussió econòmica, financera o patrimonial, a més per la
Intervenció municipal de conformitat amb el que disposen els articles 54.1 b) del
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat
per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril (TRRL), 173 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització i
funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF) i l’esmentat RD 1174/1987.

D’acord amb aquests antecedents i fonaments es proposa al Ple, previ dictamen de la
comissió informativa corresponent, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter arrel dels acords
adoptats per l’Assemblea en dates 30 de setembre de 2015 i 28 de setembre de 2017
provar la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter que consten en la part expositiva
d’aquesta resolució.
Segon.- Notificar aquest acord al Consorci del Ter i delegar al Consorci la gestió per a la
informació pública conjunta de la modificació estatutària, el seguiment de la ratificació per
la totalitat dels membres que l’integren, i la comunicació a l’ens d’adscripció i al Registre
d’Entitats Locals de la Generalitat de Catalunya.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents

6.0.- ADJUDICACIO AMPLIACIO PAVELLO
PROPOSTA D’ACORD D’ADJUDICACIO DEL CONTRACTE D’OBRES D’ AMPLIACIÓ
DEL PAVELLÓ ESPORTIU DE GURB
Aprovat per l’ajuntament en sessió de data 12 de juny de 2017 el projecte de construcció
d’un magatzem annexa al pavelló. Autoritzada l’obra per la Comissió d’ Urbanisme de
Catalunya Central en sessió de data 31 d’octubre de 2017.
Vistes les característiques de les obres consistents en la construcció d’un magatzem al
costat del pavelló d’esports de Gurb, es considera que el procediment més adequat és el
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.
Vist que amb data 7 de novembre de 2017 es va emetre informe d'Intervenció sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent.
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Vist que amb data 7 de novembre de 2017 es va emetre Informe per Secretaria sobre la
Legislació aplicable i el procediment a seguir i òrgan competent per aprovar i adjudicar el
contracte.
Vist que per acord del ple de data 20 de novembre de 2017 es va aprovar iniciar
l'expedient per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la
contractació proposada.
Vist que mitjançant acord del ple de l’ajuntament de data 20 de novembre de 2017 es va
aprovar l'expedient i els Plecs de Clàusules Administratives i Prescripcions Tècniques per
a l'adjudicació de les obres consistents en la construcció de magatzem, per procediment
obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació. Així mateix
es va autoritzar la despesa que suposa l'adjudicació del mateix, convocant la seva
licitació.
Vist que amb data 15 de desembre de 2017 es va publicar anunci de licitació per termini
de vint-i-sis dies en el Butlletí Oficial de la Província i en el Perfil de contractant de
l'òrgan de contractació, a fi que els interessats presentessin les seves proposicions.
Vist que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l'expedient.
Vist que amb data 5 de febrer de 2018 es va constituir la Mesa de contractació, òrgan
competent per a la valoració de les proposicions, aquesta va realitzar proposta a favor de
Construo Construccions Generals SL.
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'establert en l'article
151.4 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
Per tot això, es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Adjudicar a l'empresa CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS SL, el
contracte d'obres consistent a la construcció d’un magatzem annexa al pavelló, per
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.

Segon.- Requerir al licitador perquè presenti la documentació justificativa del Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, així com justificació de la constitució de la
garantia definitiva.
Tercer.- Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 340/61000 del
pressupost vigent de despeses.
Quart.- Notificar, en els termes previstos en l'article 151.4 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
Cinquè.- Notificar a Construo Construccions Generals SL, adjudicatari del contracte,
el present acord i citar-lo. per a la signatura del contracte.
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Sisè.- Formalitzat el contracte s'haurà de presentar pel contractista el Pla de Seguretat i
Salut de l'Obra ajustat a l'Estudi de Seguretat i Salut [o Estudi Bàsic de Seguretat] del
Projecte per a la seva aprovació per l'Ajuntament previ informe del Coordinador de
Seguretat i Salut [o Director Facultatiu de les Obres] i la seva posterior comunicació a
l'autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a l'acta de replanteig i inici de l'obra.
Setè.- Publicar la formalització del contracte d'obres de construcció de magatzem al
costat del pavelló d’esports de Gurb en el Perfil de contractant, i anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona en el termini de quaranta-vuit dies a comptar des de
la data del a present acord.
Vuitè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb el que es disposa en l'article 333.3 del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents
7.0.- CONCURS LITERARI SUBVENCIO CONSELL COMARCAL
Que el Consell Comarcal ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Gurb per l’activitat
XXIX Concurs literari Ajuntament de Gurb i per import de 160,00 euros, pel que fa a la
convocatòria del 2017 d’activitats culturals de caràcter supramunicipal que es duguin a
terme per ajuntaments dels municipis de la comarca d’Osona o entitats sense finalitat de
lucre degudament constituïdes i inscrites en el registre corresponent, amb domicili a la
comarca d’Osona.
Que d’acord amb l’article 18 de l’Ordenança general de subvencions d’aquest Consell, el
punt 9è de les bases reguladores per a la concessió d’aquestes subvencions per
activitats culturals supramunicipals i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, les subvencions concedides han de ser acceptades pels beneficiaris dintre
del termini d’un mes des de la notificació de l’atorgament.
Que en compliment de la legislació esmentada i dintre del termini concedit, es proposa al
ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD:
Acceptar la subvenció atorgada pel Consell Comarcal d’Osona a l’entitat/ajuntament de
Gurb per import de 160,00 euros, pel que fa a la convocatòria del 2017 d’activitats
culturals de caràcter supramunicipal que es duguin a terme per ajuntaments dels

municipis de la comarca d’Osona o entitats sense finalitat de lucre degudament
constituïdes i inscrites en el registre corresponent, amb domicili a la comarca d’Osona.
El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents

8.0.- VENDA DE PRODUCTES DE PIROTÈCNIA
EXP.004_2018 COMERCIAL DE FESTES I REVETLLES, S.L
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Sol·licitud de llicència municipal per la instal·lació d’una caseta de venda de productes de
pirotècnia recreativa a la cruïlla de la Carretera N-152 i la BV-4601, en el període
comprès entre els dies 15 i 23 de juny de 2018, condicionat a:
-

Que s’obtingui l’autorització de la Delegació del Govern a Catalunya per la venda
de productes de pirotècnia recreativa en casetes i es compleixin totes les
condicions imposades.

-

Que es compleixi el vigent reglament d’articles pirotècnics i cartutxera aprovat pel
Reial Decret 989/2015 de 30 d’octubre (BOE Núm. 267 de data 07/11/2015), així
com les instruccions que li siguin d’aplicació.

El present acord s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
9.0.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
No hi ha assumptes.
10.0.- PRECS I PREGUNTES

I sense cap més assumpte a tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió quan són les vinti-una hores, i per constància del que s’ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta
Acta que signa el senyor alcalde Joan Roca Tió, i la certifico amb la meva signatura.
SIGNATURA ELECTRÒNICA
La secretària
M. Angels Azorín Armela
L'Alcalde
Joan Roca i Tió

