ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PLE MUNICIPAL EL DIA 11
DE NOVEMBRE DE 2016. (7/16)
ASSISTENTS:
Querol a 11 de novembre de dos mil setze, essent les sis
Alcalde:
Jordi Pijoan
de la tarda, es reuneixen a la Sala de Sessions, els
Regidors anotats al marge, a l’objecte de celebrar sessió
Regidors:
Anna Sáez
ordinària, que ha estat convocada en deguda forma,
Anna Maria Sanjulian
presideix la sessió el senyor Alcalde Jordi Pijoan
M. Pilar Iglesias
Parellada i actua com a Secretari el d’aquest Ajuntament
Miguel Uroz
Josep Pérez.
Jose Baños
Francisco Rosa
Constituint els reunits el quòrum suficient per a la
celebració de l’acte, el Sr. President declara oberta la
Secretari acctal.:
Josep Pérez
sessió passant-se a conèixer els assumptes inclosos a
L’ORDRE DEL DIA

1r.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE
CANVI EN LES DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES.
2n.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DEL
NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT.
3r.- CANVI DEL REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ EN ALTRES
ORGANISMES, EN ELS QUALS HA D’ESTAR REPRESENTAT
L’AJUNTAMENT.
4t.- CANVI MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
5è.- CANVIS EN LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES.
6è.- DESIGNACIÓ NOUS MEMBRES DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE
DELIMITACIÓ.
7è.- CANVI DE DEDICACIÓ DE REGIDORS.
8è.- MODIFICACIÓ PREUS ASSISTÈNCIES CÀRRECS ELECTES.
9è.- ACORD EN RELACIÓ AL TRESORER DE L’AJUNTAMENT.
10è.- ESTUDI I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES BASES PER A
L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “AMPLIACIÓ I DISTRIBUCIÓ
INTERIOR DE L’EDIFICI DE L’OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ”.

1r.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE
CANVI EN LES DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES.
Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia, de data 2 de novembre de 2016 sobre
delegació de competències:
A la Regidora Sra. Maria Pilar Iglesias Ibáñez les competències d’Hisenda i Urbanisme.
A la Regidora Sra. Ana Maria Sanjulian Sala les competències de Benestar Social,
Cultura i Atenció Ciutadana.
A la Regidora Anna Sáez Escalé les competències de Serveis Municipals, Medi
ambient, Ensenyament i Esports.
2n.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DEL
NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT.
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia, de data 2 de novembre de 2016, nomenant
Tinents d’Alcalde d’aquesta Corporació als Regidors Maria Pilar Iglesias Ibáñez, 1a
Tinent d’Alcalde, i Ana Maria Sanjulian Sala, 2a Tinent d’Alcalde, a l’empara d’allò
que disposa l’article 21.2 i 23.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, art. 46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic dels ens locals.
3r.- CANVI DEL REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ EN ALTRES
ORGANISMES, EN ELS QUALS HA D’ESTAR REPRESENTAT
L’AJUNTAMENT.
De conformitat amb allò que disposa la lletra c de l’art. 38 del Reglament d’organització
i funcionament de règim local, a proposta de la presidència el Ple de la Corporació,
El Ple per 4 vots a favor, dels senyors Pijoan, Saez, Sanjulian i Iglesias i 3 vots en
contra, dels senyors Uroz, Baños i Rosa, acorda:
Primer.- Nomenar Anna Saez Escalé representant de l’Ajuntament a la Junta de
Compensació de la urbanització “Mas Bermell (zona A)” i suplent Jordi Pijoan
Parellada.
Segon.- Nomenar a la Sra. Maria Pilar Iglesias Ibáñez representant de l’Ajuntament a la
Junta de Compensació de la urbanització “Mas Gassons” i suplent Ana Maria Sanjulian
Sala.
Tercer.- Nomenar a Anna Saez Escalé representant a l’Organisme Especial de Gestió
de Residus Municipals – OEGRM i suplent a Jordi Pijoan Parellada.
Quart.- Nomenar a la Sra. Ana Maria Sanjulian Sala representant de l’àmbit de
Benestar Social a l’Assemblea General del Consell Consultiu Comarcal de la gent gran i
suplent a Anna Sáez Escalé.

Cinquè.- Assabentar d’aquest acord als organismes o entitats esmentats perquè en
prenguin coneixement.
4t.- CANVI MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia de data 2 de novembre de 2016,
condicionada a la creació de la junta de govern per part del ple, nomenant els regidors i
les regidores que han de formar part de la Junta de Govern Local, a l’empara dels
articles 23.1 i 231 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local; 54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya; i 52 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
dels ens locals. Els membres que integren la Junta de Govern Local són:
- President/a: Sr. Jordi Pijoan Parellada, Alcalde
- Vocals:
Sra. Maria Pilar Iglesias Ibáñez, 1a Tinent d’Alcalde
Sra. Ana Maria Sanjulian Sala, 2a Tinent d’Alcalde
5è.- CANVIS EN LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES.
1. ANTECEDENTS
El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es
va constituir en sessió pública el dia 13 de juny.
El passat dia 28 d’octubre de 2016 es va aprovar una moció de censura que va
comportar el canvi de l’alcalde.
Correspon al ple de la corporació crear i determinar la composició de la Comissió
Especial de Comptes.
2. FONAMENTS DE DRET
Els articles 116 i 20.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i 58 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
El Ple, per unanimitat dels set membres que el composen, acorda:
Crear la Comissió Especial de Comptes.
Aquesta Comissió estarà integrada per la representació proporcional del diferents grups
polítics que integren la corporació. La composició serà la següent:
Alcalde: Il·ltre. Sr. Jordi Pijoan Parellada

CIQ-E

Vocals:

Sra. Maria Pilar Iglesias Ibáñez
Sra. Anna Sáez Escalé
Sra. Anna Maria Sanjulian Sala
Sr. Miguel Uroz Mendioroz
Sr. Jose Baños Ortiz
Sr. Francisco Rosa Manrubia

PSC-CP
CIQ-E
CIQ-E
GIPQ-FIC
GIPQ-FIC
GIPQ-FIC

6è.- DESIGNACIÓ NOUS MEMBRES DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE
DELIMITACIÓ.
Atès s’estan tramitant expedients de delimitació del terme municipal de Querol amb els
municipis limítrofs en el marc de l’elaboració del mapa Municipal de Catalunya.
Atès que per poder prosseguir-ne la tramitació, d’acord amb l’article 28.4 del Decret
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial
dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de
Catalunya, una vegada constituïts els nous consistoris resultants de les darreres
eleccions locals, cal ratificar, o si s’escau designar de nou, els representants de la
Comissió Municipal de Delimitació.
Atès que d’acord amb l’article 28.2 d’aquest mateix decret, aquesta comissió ha d’estar
constituïda per l’alcalde o alcaldessa, dos regidors, un tècnic i el secretari o secretaria de
la corporació.
El Ple, per unanimitat dels set membres que el composen, acorda:
Primer.- Nomenar la següent Comissió municipal de delimitació:
Sr. Jordi Pijoan Parellada
Sra. Ana Maria Sanjulian Sala
Sra. Anna Saez Escalé
Sr. Armando Murillo Garcia-Tuñon
Sr. Josep Pérez Palau

- Alcalde.
- Regidora.
- Regidora.
- Tècnic municipal.
- Secretari de l’Ajuntament.

Segon.- Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya.
7è.- CANVI DE DEDICACIÓ DE REGIDORS.
1. ANTECEDENTS
El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es
va constituir en sessió pública el dia 11 de juny de 2011.
Per acord de 28 de juny de 2011 es va aprovar l’establiment del règim de dedicació dels
membres polítics d’aquesta corporació així com de la retribució que comportava.

Per acord de 28 d’octubre de 2016 es va aprovar una moció de censura per la que el nou
Alcalde és el Sr. Jordi Pijoan Parellada.
Atès que amb el canvi d’equip de govern les persones que es feien càrrec de
desenvolupar les tasques del govern deixaran de fer-les i se’n faran càrrec els regidors
del nou equip de govern.
Atès que l’Ajuntament de Querol s’acull a una línia de subvencions anuals del
Departament de Governació que pretén fomentar l’accés a l’activitat política i
reconèixer la feina que es fa des dels governs locals més petits subvencionant fins a 40
hores de dedicació total dels diferents regidors.
Atès que el regidor Sr. José Baños Ortiz, per acord del Ple de data 27 de juny de 2015 te
assignada una dedicació de 7 hores/setmana, la qual es considera convenient eliminar-la
per haver deixat de portar a terme les tasques que desenvolupava com a membre de
l’anterior equip de govern.
Atès que l’Alcalde Sr. Jordi Pijoan Parellada, ha assumit les responsabilitats i tasques
pròpies del seu càrrec, per al desenvolupament de les quals li caldrà una certa dedicació.
Atès que la Regidora Sra. Anna Saez Escalé, membre del nou govern, ha assumit les
competències de Serveis Municipals, Medi ambient, Ensenyament i Esports, el
desenvolupament de les quals li comportarà una certa dedicació.
Atès que es considera necessari establir una dedicació parcial de l’Alcalde Sr. Jordi
Pijoan Parellada i de la Regidora Sra. Anna Sáez Escalé.
2. FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, en relació amb l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i
d’altra normativa concordant, els membres de la corporació tenen dret a percebre
retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació
exclusiva o amb dedicació parcial, en les condicions que estableixi el ple de la
corporació.
El Ple, per unanimitat dels set membres que el composen, acorda:
Primer.- Establir que el senyor José Baños Ortiz, amb NIF núm. 37.796.540-L, Regidor
d’aquesta corporació, deixarà de rebre una retribució en concepte de dedicació parcial
per l’exercici el seu càrrec i es donarà de baixa del règim general de la Seguretat Social
Segon.- Establir que el senyor Jordi Pijoan Parellada, amb NIF núm. 46.361.068-Z,
Alcalde d’aquesta corporació, exercirà el seu càrrec amb dedicació parcial de 10 hores
setmanals percebent l’import de 5.937,40 € bruts anuals.

Tercer.- Establir que la senyora Anna Sáez Escalé, amb NIF núm. 77.308.576-X,
Regidora d’aquesta corporació, exercirà el seu càrrec amb dedicació parcial de 6 hores
setmanals percebent l’import de 3.562,44 € bruts anuals.
Quart.- Aquestes retribucions es percebran a partir del proper 14 de novembre, en
catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants
corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donant-los d’alta al règim general
de la Seguretat Social i s’incrementarà, en els anys posteriors, en el mateix percentatge
d’increment aplicat a les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament.
La percepció d’aquestes retribucions és incompatible amb la percepció de dietes per
assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la
corporació però compatible amb la percepció d’indemnitzacions per les despeses
efectives ocasionades per l’exercici del seu càrrec.
Quart.- Notificar aquest acord als regidors interessats.
8è.- MODIFICACIÓ PREUS ASSISTÈNCIES CÀRREC ELECTES.
Atès que en sessió plenària de data 27 de juny de 2015, en la que es va organitzar la
Corporació constituïda el dia 13 de juny de 2015, resultant de les eleccions locals
celebrades el 24 de maig de 2015 es van acordar, entre d’altres, el règim retributiu del
càrrec electes.
Atès que es considera necessari la modificació del règim d’indemnitzacions a favor dels
membres de la corporació, per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats.
2. FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, en relació amb l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i
d’altra normativa concordant, els membres de la corporació tenen dret a percebre
retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació
exclusiva o amb dedicació parcial i percepcions d’indemnitzacions en les condicions
que estableixi el Ple de la corporació.
Atès que es considera que caldria igualar l’import de les indemnitzacions per tal
d’assistir als diferents òrgans col·legiats.
El Ple, per unanimitat dels set membres que el composen, acorda:
Primer.- Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació,
per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit:
1. Ple, 120 euros/sessió.
2. Junta de Govern Local, 150 euros/sessió.
3. Comissió Especial de Comptes, 120 euros/sessió.

4. Altres òrgans col·legiats, 120 euros/sessió.
5. Desplaçaments que realitzin els regidors en vehicle propi per compte de
l'Ajuntament, 0,28 € per Km.
6. Assignació als grups polítics:
- Component fix: 10,00 euros/mes.
- Component variable: 5,00 euros/mes/regidor.
9è- ACORD EN RELACIÓ AL TRESORER DE L’AJUNTAMENT.
ANTECEDENTS I FONAMENTS DE DRET:
1. L’article 1.1 del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, de règim jurídic dels
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, estableix que són funcions públiques
necessàries en totes les Corporacions locals, la responsabilitat administrativa de les
quals està reservada a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional:
a) La de Secretaria, comprensiva de la fe pública i l’assessorament legal preceptiu.
b) El control i la fiscalització interna de la gestió econòmicofinancera i
pressupostària i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.
2. L’article 2.f) del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de
treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter
nacional, disposa que a les Corporacions locals de classe tercera, com és la d’aquest
Ajuntament, la responsabilitat administrativa de les funcions de comptabilitat, tresoreria
i recaptació podrà ser atribuïda a membre de la Corporació o funcionaria de la mateixa.
De conformitat amb l’anterior, per acord plenari de data 27 de juny de 2015, aquest
Ajuntament va nomenar Tresorera a la regidora de l’Ajuntament Sra. Pilar Iglesias
Ibáñez.
3. El Reial decret llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres
mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia ha modificat l’art.
92.bis.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, que queda redactat com
segueix:
«2. La escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional se subdivide en las siguientes subescalas:
a) Secretaría, a la que corresponden las funciones contenidas en el apartado 1.a)
anterior.
b) Intervención-tesorería, a la que corresponden las funciones contenidas en el
apartado 1.b).
c) Secretaría-intervención a la que corresponden las funciones contenidas en los
apartados 1.a) y 1.b).»
La novetat ha estat eliminar a l’apartat 2.c) la frase “(...) salvo la función de tesorería.”

4. La Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques de la Direcció General de la
Funció Pública del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) ha
publicat el mes d’octubre de 2015 uns “Criterios sobre la aplicació de la modificación
del artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local” segons
els quals la modificació de l’article 92 bis de la LRBRL implica que des de l’entrada en
vigor del Reial decret-llei, això és des del 13 de setembre de 2015, els funcionaris
pertanyents a la Subescala de Secretaria-intervenció tenen atribuïdes per igual les
funcions de secretaria, comprensiva de la fe pública i l’assessorament legal preceptiu, de
control i fiscalització interna de la gestió económico-financera i pressupostària, i de
comptabilitat, tresoreria i recaptació, no podent ser realitzades aquestes funcions per
Regidors.
Segons els referits criteris, mentre no existeixi un desplegament reglamentari que reguli
el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter
nacional, el MINHAP considera que les funcions de tresoreria en els municipis de
menys de 5.000 habitants podrà articular-se mitjançant alguna de les següents
possibilitats: agrupació de tresoreria establerta per la respectiva Comunitat Autònoma;
lloc de col·laboració, reservat a funcionari amb habilitació de caràcter nacional; la
Diputació Provincial o entitats equivalents que assumeixin aquestes funcions mitjançant
els seus serveis d’assistència tècnica; o, un altre funcionari d’Administració local amb
habilitació de caràcter nacional pertanyent a un altre municipi, acumulant les funcions
amb el seu lloc habitual.
No obstant això, cal tenir en compte el règim temporal i excepcional, que ha estat
introduït per la Disposició final segona de la Llei 18/2015, de 9 de juliol que ha
modificat la Disposició transitòria 7ª de la Llei 27/2013 (LRSAL), vigent des de l'11 de
juliol de 2015 i fins el 31 de desembre de 2016. Aquesta Disposició Transitòria 7ª ara
disposa:
1 . (...) Hasta el 31 de diciembre de 2016 , salvo prórroga por la correspondiente Ley
de Presupuestos Generales del Estado, excepcionalmente, cuando en las Corporaciones
Locales cuya población sea inferior a 20.000 habitantes quede acreditado mediante
informe al Pleno, la imposibilidad de que las funciones de tesorería y recaudación sean
desempeñadas por un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter
nacional , ya sea con carácter definitivo , provisional, acumulación o agrupación ,
dichas funciones podrán ser ejercidas por funcionarios de carrera de la Diputación
Provincial o entidades equivalentes , de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la
Ley 7 / 1985 , de 2 de abril , o cuando quede acreditado que esto no resulta posible, por
funcionarios de carrera que presten servicios en la Corporación Local. En ambos
casos, deberán ser funcionarios de carrera y actuarán bajo la coordinación de
funcionarios del grupo A1 de las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes.
(...)”
5. D’acord amb tot l’exposat, i seguint els criteris del MINHAP, les funcions de
Tresoreria d’aquest Ajuntament no poden seguir sent exercides pel la Sra. Pilar Iglesia
Ibáñez regidora d’aquest ajuntament. Això implica haver d’articular el corresponent
procediment per atribuir novament aquestes funcions a altra persona, sense deixar de
garantir la continuïtat en el seu exercici.

6. Davant d’aquest escenari, el propi MINHAP ha indicat, en els Criteris tantes vegades
esmentats que, de forma transitòria, i per tal de garantir l’actuació de l’Ens local
respectiu, mentre s’articuli alguna de les possibilitats assenyalades, la mateixa persona
podrà realitzar les funcions de secretaria, intervenció i de tresoreria.
Per tot això, el Ple, per unanimitat dels set membres que el composen, acorda:
Primer.- Atribuir amb efectes de data 15 de novembre de 2016, les funcions de
tresoreria al Sr. Josep Pérez Palau, secretari-interventor acc. d’aquest Ajuntament, de
forma transitòria, i per tal de garantir l’actuació d’aquest Ajuntament mentre s’articula
el procediment corresponent en els termes exposats als Fonaments de dret d’aquesta
Resolució, en règim de compatibilitat amb les funcions de secretaria i d’intervenció.
Segon.- Habilitar al Sr Josep Pérez Palau, secretari d’aquest Ajuntament, a realitzar
totes les gestions que siguin necessàries per a efectuar els canvis de signatura.
Tercer.- Traslladar aquest acord a l’Administració de l’Estat i al Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat.
10è.- ESTUDI I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES BASES PER A
L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “AMPLIACIÓ I DISTRIBUCIÓ INTERIOR
DE L’EDIFICI DE L’OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ”.
1. ANTECEDENTS

1.1. Per Providència d'aquesta l’Alcaldia de data 8 d’agost de 2016 es va incoar
l’expedient administratiu per a la contractació de l’obra anomenada “Ampliació i
distribució interior de l’edifici de l’oficina d’atenció al ciutadà”, segons la memòria que
consta en aquest expedient, per un import de 92.000,00 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 76.033,06 €, pressupost net, i 15.966,94 € en concepte
d’Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%, amb un termini d’execució de 6
mesos, sens perjudici de la possibilitat de pròrroga.
1.2. En data 18 d’agost de 2016 els serveis tècnics municipals van informar sobre
l’adequació de les necessitats que es pretenen cobrir amb aquesta contractació, així com
de la idoneïtat de l’objecte i contingut del mateix. També es van incorporar els
corresponents Plecs de prescripcions tècniques.
1.3. La secretaria intervenció municipal va emetre informe sobre el procediment legal a
seguir i sobre l’existència de consignació pressupostària. També es van incorporar els
corresponents Plecs de clàusules administratives particulars.
De conformitat amb aquest informe, els Plecs de clàusules administratives particulars i
els Plecs de prescripcions tècniques s’ajusten a la legislació vigent en matèria de
contractació i de gestió econòmico-financera local.

Igualment va informar que l’Ajuntament compta amb consignació pressupostària
adequada i suficient per atendre les obligacions que es derivaran del finançament de
l’expedient de contractació.
2. FONAMENTS DE DRET

2.1. La legislació aplicable és la següent:
1. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
2. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que pel s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
3. Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
4. Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no
contradigui a la LCSP
5. Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
6. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú
7. Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya
8. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
9. Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes
de seguretat i salut en el treball en les obres de construcció.
2.2. El present contracte té la consideració de contracte d’obres de conformitat amb
l’article 6 del TRLCSP i li és aplicable el règim jurídic previst pels contractes
administratives a tenor de l'article 19 de la citada Llei.
2.3. En els termes del que disposa la DA 2a de la TRLCSP, i atès que l’import dels
recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament per a l’any 2016 ascendeix a
613.915,09 €, i que l’import de la contractació és de 92.000,00 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 76.033,06 €, pressupost net, i 15.966,94 € en concepte d’Impost
sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%, correspon al Ple la competència com a
òrgan de contractació, per quant suposa més del 10% dels referits recursos ordinaris
(61.391,51 €).
I en els termes de l’art. 47.1 de la LRBRL, amb el quòrum de la majoria simple dels
membres presents.
2.5. L’objecte d’aquest contracte són les obres per al “Ampliació i distribució interior
de l’edifici de l’oficina d’atenció al ciutadà”, segons la memòria que consta a
l’expedient.
Es considera que el procediment més adequat per a la seva adjudicació és l’obert,
regulat als articles 157 a 161 del TRLCSP.

Vist l’informe de la Secretaria intervenció municipal.
El Ple, per unanimitat dels set membres que el composen, acorda:
Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de
regir per la contractació de l’obra anomenada “Ampliació i distribució interior de
l’edifici de l’oficina d’atenció al ciutadà”, segons la memòria que consta a l’expedient,
per un import de 92.000,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 76.033,06 €,
pressupost net, i 15.966,94 € en concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus
del 21%, amb un termini d’execució de 6 mesos, sens perjudici de la possibilitat de
pròrroga.
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació.
Tercer.- Optar pel procediment obert per a l’adjudicació del present contracte.
Quart.- De conformitat amb l’establert al plec de clàusules administratives particulars,
fixar en 30 dies el termini de presentació de les ofertes, comptadors des de la publicació
al BOPT i al Perfil del Contractant.
Cinquè.- Autoritzar la despesa per import de 92.000,00 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 76.033,06 €, pressupost net, i 15.966,94 € en concepte
d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 1522-60901 “Ampliació i distribució OAC” del pressupost vigent.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió essent tres quarts de set de la
tarda, del contingut de la qual s'aixeca la present acta que jo el Secretari, dono fe.
L'Alcalde,

El Secretari,

